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ROSÁCEA EM HOMEM 

 
 

Manifestações clínicas 
 

 A rosácea se apresenta com uma vermelhidão na face, no inicio esta 
vermelhidão vem e vai até que doença estabilize. A rosácea afeta a zona 
central das bochechas, com inchaço da face, das pálpebras e inclui o nariz. O 
nariz pode sofrer uma grande transformação, ficando grande e desfigurado 
(rinofina). No caso mais extenso atinge o queixo e a testa. O que mais chama 
a atenção, a rosácea tem um tom avermelhado incomum á pele, alguns vasos 
sanguíneos ficam mais visíveis, os poros dilatados e a ausência de cravos e/ou 
espinha com pus. 
 

Os afetados, quem são? 
 

A rosácea afeta milhões de pessoas mundo afora. A rosácea atinge mais 
adultos na faixa entre 30-40 anos, em particular as mulheres, embora, em 
casos raros, possa afetar adolescentes e idosos. A mulher é o alvo preferido, 
porém os casos mais graves ocorrem em homens. Como a rosácea altera 
significativamente o aspecto facial, geralmente a pessoa tem a aparência 
pessoal devastada, além de trazer um dano psicológico significativo.  
 

O que causa rosácea? 
 

A rosácea não tem uma causa física evidente, mas para mim é uma 
doença psicossomática. Alguns pesquisadores sugerem uma condição 
hereditária e como tal, isto de certa forma cristaliza a condição, ou seja, não 
tem solução. A literatura consultada confirma esta tendência, rosácea não 
tem cura. Todo tratamento médico é para controlar as crises da rosácea. 

 
O caso apresentado? 

 
Em 2009, o cliente VFS, homem, 40 anos apresentava o quadro clínico 

de rosácea há 6 meses. Apesar dos medicamentos tópicos indicado para 
resolver as lesões da face não obteve sucesso esperado. 

 
As fotos abaixo mostram a evolução do caso tratado com BT mostrando 

o desaparecimento das lesões do rosto, eu acompanhei o caso por 
aproximadamente 1 ano e a pele da face durante este período permaneceu 
normal. 
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O tratamento foi feito com as técnicas do BodyTalk System sem uso de medicamentos. 

 
Londrina (PR), 20 novembro de 2013 

 
 
 

IMPORTANTE 
AS DÚVIDAS E PERGUNTAS DEVERÃO SER LEVADAS AO SEU ESPECIALISTA EM BODYTALK PARA ESCLARECIMENTO. 

 

As informações disponíveis no site www.bodytalklondrina.com.br possui caráter informativo e educativo. 
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