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Novas formas de empregar stiper -
dois casos clínicos ilustrativos
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Relato de Caso 1 

Paciente 1: 

Sexo: Feminino  

Idade: 70 anos 

Peso: 101 kg

Queixa Principal:

1) Dor na nuca (Músculo trapézio e esternocleidomastoideo) irradiando para o ombro

esquerdo.

2) Dor no punho direito 

Não suporta a técnica com agulhas.

Diagnóstico médico ocidental: "Redução da altura dos espaços discais de C5 a C7." 

Está em tratamento médico ortopedista, �sioterapia há 10 meses e remédios contra a dor,

sem resultados e�cientes.

Foi iniciado tratamento pela acupuntura, sendo usado o Stiper como estimulador em

Nov/2010.
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Foram selecionados os seguintes pontos: pontos Ashi, locais e à distância. 

Pontos locais: VG15, B10, VB21, TA15, TA16, ID16 

Pontos Ashi (nuca) 

Pontos distantes: B60, B65, IG4, B11, ID3, ID4 

Foi confeccionada uma pulseira de pano com os Stiper costurados para o pulso direito e

uma gargantilha de pano e couro com os Stiper costurados cobrindo os pontos da nuca,

sendo usados à noite e parcialmente durante o dia, conforme fotos abaixo:

Resultados até a presente data: 16/02/2011 

a) As dores diminuíram aproximadamente 60% 

b) Os remédios contra a dor caíram pela metade.

Relato de Caso 2: 

Paciente 2: 

Sexo: Masculino 

Idade: 81 anos 

Peso: 69kg

Queixa principal: Cardíaco, hipertenso, relatou um AVC há 8 anos, um enfarto há 5 anos,

um enfarto há 3 anos, duas angioplastias com três stenters nas coronárias, sente cansaço e

tonturas, tomando remédios para hipertensão e para os problemas cardíacos.

Raciocínio para uso da técnica: 

Se o Stiper é um elemento de ação inteligente, ele seda e/ou estimula quando necessário,

portanto foi usado nos pontos mestres. 

F 3 - órgãos, VC 12 - vísceras, VC 17 - Qi, B 11 - ossos 

B 17 - sangue, VB 34 - tendão, VB 39 - medula, P 9 - vasos 

Encontramos uma ação harmonizadora, levando em conta que não há contra-indicações. 

Além da colocação dos Stiper nos pontos acima foram adicionados também o P6 e o C7,

sendo 5 (cinco) dias de uso e 2 (dois) de descanso.

Resultados após 3 meses e 20 dias:

a) As tonturas melhorarm aproximadamente 70% 



b) Os dois remédios para hipertensão foram suspensos, sendo que a pressão continuou

estabilizada (normal).
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