
TRATAMENTO DE ACUPUNTURA PARA ANEURISMA CEREBRAL (AVC) 

  

Meu nome é Rosália Maria da Silva, tenho 49 anos. 

 

Tudo começou com uma dor de cabeça muito forte e tontura, até que um dia a dor foi 

tão forte que tive que ir para o hospital. No hospital fiquei internada por três dias para 

a realização de alguns exames. Após os exames foi diagnosticado que eu estava com 

Aneurisma Cerebral, foi feito uma cirurgia de emergência na minha cabeça em 

16/04/10. Após a cirurgia fiquei com algumas seqüelas; O meu rosto do lado direito 

ficou paralisado e inchado, vista embaçada, tinha dificuldades para falar e comer e não 

estava conseguindo dormir a noite. O que me deixou muito triste foi ter que ficar de 

cadeira de rodas, pois a parte esquerda do meu corpo ficou paralisada. Este problema 

que tive é de família, meu tio e minha tia que moram no Recife- PE sofreram um 

aneurisma há muitos anos e estão de cadeira de rodas e com o lado do corpo paralisado. 

 

Em 02/06/10, Fui à clínica do Dr. Peng por indicação da minha amiga Sandra, 

acompanhada do meu filho. Pois fiquei totalmente dependente. Cheguei à clínica de 

cadeira de rodas. 

 

No primeiro dia, comecei o tratamento. Na primeira semana de tratamento comecei me 

sentir melhor. A minha fala aos poucos estava normalizando e já conseguia dormir a 

noite. Fui tendo uma melhora significativa a cada dia. O meu rosto desinchou 

totalmente e a minha vista e fala voltou ao normal. Para a minha alegria, na 3º semana 

de tratamento voltei a andar. Devolvi a cadeira de rodas que tinha alugado. Hoje levo 

uma vida normal, voltei a trabalhar. Aos poucos estou recuperando todos os 

movimentos do meu corpo. Ainda estou realizando o tratamento de acupuntura com o 

Dr. Peng e acredito que até o final estarei curada. Agradeço a Deus, a minha amiga 

Sandra e ao Dr. Peng. Pois, voltar a andar foi um grande milagre na minha vida. 
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