
Este documento contém apenas uma pequena parcela de testemunhos.

Veja mais relatos na seção de depoimentos em:

http://www.hemoterapia.org/

 

 

Relatos Auto-Hemoterapia separados por doenças

A inclusão repetida de alguns relatos, é porque eles citam mais de uma doença.

acnase, aftas, alergias, alzheimer, anemia, ansiedade, artrite, artrose, asma, autoimunohemoterapia, câncer, câncer de pele,
cardiopatia, cistite, cistos, colesterol, colite, coração, crohn, depressão, dermatite, derrames, diabetes, doença de chagas, dor de
garganta, dores, dores na coluna, enfisema, enxaqueca, epilepsia, erisipela, esclerodermia, espondilite, esteatose, estresse, feridas,
fibromialgia, fibroses, fungos, furunculose, gastrite, glaucoma, gota, gripe, hemorróidas, hepatite, hernia de disco, herpes,
hipertensão, histoplasmose, hiv, infecções, insônia, labirintite, leucemia, leucopenia, lupus, mal de parkinson, menopausa,
menstruação, micoses, mioma, na odontologia, neurofibrose, osteomielite, osteoporose, penfigo, prisão de ventre, problemas
anestesia, problemas circulatórios, problemas de pele, problemas de vista, problemas estomacais, problemas pulmonares,
problemas renais, psoríase, púrpura, reumatismo, rinite, síndromes, sinusite, tiróide, toxoplasmose, trombose, tumores, várias
patologias (1 e 2) , varizes, verrugas, vírus hpv.

 

Os benefícios da auto-hemoterapia em várias enfermidades observados nos testemunhos abaixo, são a maior prova de que ela
indubitavelmente estimula o sistema imunológico, confirmando-se assim, como uma terapia de enorme valor.

 

Endereços desta página:

http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/AHT_testemunhos_usuarios.htm

http://autohemoterapia.orgfree.com/AHT_testemunhos_usuarios.htm

 

 

 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Acnase

Igor que em 4 semanas curou acnes com a AH, o relato dele tem foto, antes e depois: 
http://autohemoterapia.orgfree.com/igor_acnase.htm e http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/igor_acnase.htm

RELATO NO ORKUT - EU FAÇO AUTO-HEMOTERAPIA 
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=8654085&tid=2535046754323222205&na=2&nst=52
Mente Milionária - http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=2949539673015769340
OI ESTOU APLICANDO A AUTO HEMOTERAPIA 
AKI NA MINHA CIDADE APLICO A AH. 
SOU FARMACEUTICO E JÁ TIVE UM MONTE DE RESULTADOS 
COM 10 APLICAÇÕES DE 10 ML FECHOU UMA FERIDA COM MAIS DE 3 ANOS NA PERNA DE UMA SENHORA DE 79 ANOS
DE IDADE 
GAROTA COM ACNE COM 5 APLICAÇÕES DE 5 ML MEHOROU MAIS DE 80 % AINDA FALTA MAIS 5 
FAÇO SESÃO DE 10 APLICAÇÕES COM DESCANSO DE 4 SEMANAS E REPITO MAIS 10 APLICAÇÕES 
HOJE ESTOU COM MAIS DE 30 PESSOAS FAZENDO APLICAÇÕES 
ESTOU SUPER CONTENTE COM OS RESULTADOS 
UM SENHOR COM DIAGNOSTICO DE CANCER DE PELE JÁ FIZ 8 APLICAÇÕES DE 10 ML 
MELHOROU UNS 60% MAS AINDA FALTA, O PACIENTE ESTÁ SUPER CONTENTE 
E FAZ A MAIOR PROPAGANDA 
SÓ O RESULTADO DELE JÁ ME DERAM MAIS 9 CLIENTES 
TEM MUITO MAIS 
VOLTO A POSTAR MAIS A SEMANA QUE VEM 
ABRAÇOS Á TODOS

Orientações Médicas - Quarta-feira, 15 de outubro de 2008 - 23:58:19
sou a favor porque já pude comprovar em mim e em minha família os efeitos benéficos desse tratamento contra a acne, asma e
dermatites após o uso ininterrupto de 4 meses. no cíclo de 7 em 7 dias. É realmente eficaz e maravilhosamente barato.
nice 45 anos - tobias barreto - sergipe
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Vivaldo - Simplesmente quero narrar minha experiência pessoal, lembrando que "contra fatos não há argumentos".Quando
adolescente morei em S. Francisco de Sales-MG, e ali nem médico existia. Por sugestão do dono de uma farmácia local (onde
trabalhei como balconista) submeti-me a auto-hemoterapia, e posso afirmar que tal procedimento eliminou por completo o sério
problema de espinhas no rosto que me atormentava muito!
Postado no site da Revista Veja: http://veja.abril.com.br/blog/genetica/137880_comentario.shtml

Orientações Médicas:
Sábado, 15 de novembro de 2008 - 02:28:04 
Bom dia. Pesquisando nos sebos do Centro, conversei com um dono de um deles. Ele afirmou ter curado acne rosácea quando
criança com a AH, prescrita por um médico e aplicada em farmácia, e me falou que certa vez possuiu um livro chamado : 
O Poder Curativo do Sangue - 8ª Ed. 1960 de Olívio Martins Rio de Janeiro - Brasil - 84 p. .. 
que versa... sobre... Auto Hemoterapia...T 
em um na biblioteca Chico Mendes. 
Pretendo adquiri-lo... 
Olivares Rocha - 43 anos - RJ

Orientações Médicas:
Sexta-feira, 28 de novembro de 2008 - 09:12:07 
Olha!, resolvi fazer uso desta terapia por ter a pele coberta por acnes e quistos... foi ação imediata. Estou muito satisfeito com
resultado... vou continuar com o tratamento e divulgar. 
Ricardo Torres - Florianopolis

Orientações Médicas:
Segunda-feira, 8 de dezembro de 2008 - 18:23:38 
Rio de Janeiro, RJ, 08 de dezembro de 2008. 
Prezado Senhor,
Boa tarde, como está? E a sua família?
Eu sou a favor da Auto-Hemoterapia, e eu sou um paciente deste método, com resultados positivos.
No ano de 1974, com 17 anos, estava com o rosto todo coberto por acnes purulentas. E, durante uma consulta médica, o médico de
plantão, após alguns exames e procedimentos, me questionou se eu estava disposto a efetuar uma tentativa em um método,
denominado AUTO-HEMOTERAPIA, para eliminar ou atenuar a situação que vinha enfrentando com a ACNE. Eu aceitei. E,
prescreveu alguns remédios para dentro de alguns dias iniciar os procedimentos do referido método. 
E, assim o fizemos. E, na data prevista, foi iniciado o referido tratamento, e ao final do período previsto e programado, eu estava
totalmente livre de acnes, e a pele de meu rosto, lisa, totalmente lisa e sem quaiquer tipos de cicratizes ou marcas. 
Sou prova cabal e fiel da eficácia deste método. 
Reinaldo Aureliano - 51 anos

Inforum:
Data: 21/04/2007 22:57
De: Roselly
IP: 201.26.159.235
Assunto: A medicina moderna não reconhece o valor da AH
Passei por duas séries de AH já tem muito tempo (por volta de 1980).
Foi por indicação médica para acabar com "crises" de furunculose... e os furúnculos acabaram mesmo! Por isso, fiquei fã do
tratamento, embora nunca mais tenha precisado dele. Na época, minha prima contou-me que também tinha tratado problemas de
acne juvenil com AH (e, notem, ela foi adolescente por volta de 1955.

Inforum:
Data: 21/04/2007 22:23
De: Débora (debora_petry2@hotmail.com)
IP: 201.34.49.146
Assunto: Estou aplicando
Estou fazendo a aplicação em mim,no meu marido e no meu filho a 3 semanas, meu filho está com 14 anos e tem MUITA acne
juvenil, com a aplicação, já na primeira semana notamos melhoras, elas diminuíram e
ficaram menos vermelhas e inchadas, agora, na terceira semana quase não tem mais espinhas nas costas e no rosto só em algumas
áreas mais oleosas da pele, o resto está limpo, não ainda curado, mas BEM melhor,
é visível. ...
meu filho fala que dói menos do que apertar uma espinha das que ele tinha nas costas...

Inforum:
Data: 20/04/2007 15:48
De: Ivana
IP: 201.8.246.176
Assunto: Resposta para Maria Aparecida Velasco
... comecei a fazer a AH quarta-feira passada (estou me sentindo ótima,
sem as dores que me acompanhavam há alguns meses), mas, minha irmã

http://veja.abril.com.br/blog/genetica/137880_comentario.shtml


conheceu uma senhora de 83 anos que faz a AH há 40 anos. O caso dela
foi uma doença cujo tratamento não podia ser feito em Fortaleza e ela
foi para o Rio de Janeiro. Não sei quem foi o médico que a atendeu no
Rio, mas ele prescreveu a AH e ela ficou completamente curada. Desde
então, ela faz regularmente uma aplicação por mês, apenas como
prevenção. Com a idade que ela está hoje, não tem nenhuma das doenças
comuns as pessoas idosas, tipo: pressão alta, colesterol, diabetes,
etc... Ela também relatou que um dos filhos, com 18 anos na época,
estava com o rosto deformado por acne e que ela mandou ele fazer as
aplicações e nem marca ficou da acne...

Orientações Médicas:
Terça-feira, 26 de agosto de 2008 - 14:44:16
Porque, pesquizei, acredito na tecnica que é lógica e sei que minhas tias lá no sertão faziam para
acabar com as acnes. Havia lá um médico velhinho que fazia.
AQUI EM JOÃO PESSOA ESTAMOS COM DIFICULDADES PARA FAZER. A PERSEGUIÇÃO
ESTÁ FORTE.
Quem for de joão pessoa e quizer entrar em contato comigo... Vamos exercer nossos direitos?
Na minha casa somos 5 pessoas.
Maria
Maria Brasil - 58 anos - Joâo Pessoa/Paraiba

Orientações Médicas:
Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 22:24:19
Há muitos anos indiquei e sugeri, ajudando a centenas de pessoas que se livraram de :
acne postulosa, alergia, rinite alergica, artrose, gota, osteoporose, reumatismo, cisto de
ovarios, furunculose, piodermatite generalizada, hepatite, micose de unha, micose de
pés e mãos, sicose da barba, peladas na cabeça. Parabens Dr. Luiz Moura pela sua luta
para o reconhecimento desta técnica.
Rene Gentil de Carvalho- Terapeuta/Holistico 69 anos - Cuiabá/MT

Orientações Médicas:
Domingo, 26 de outubro de 2008 - 16:51:01
as pessoas aguentam mais sofrer, a auto-hemoterapia conforme diz o doutor LUIZ
MOURA, está curando muita gente sofredora,eu depois que vi o video do doutor
LUIZ MOURA, confesso que fiquei surpresa, e acatei a idéia. Já faço em me para
prevenir as doenças da velhice , em meu filho por que ele tem pele acneica e alergia,
os medicos só passam remedios e não fica curado, com o tratamento da autohemoterapia
eu e ele estamos praticamente curados. Gostaria de saber qual a contra
indicação? E o que pode prejudicar nossa saúde. Por favor me responda. Obrigada
ELISANGELA
ELISANGELA DOS SANTOS BRITO - 51 anos - RIO DE JANEIRO

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 22 de outubro de 2008 - 19:12:30
Conheço a técnica há 15 anos quando meus filhos a utilizaram para acne quando eram
adolescentes e ficaram com a pele ótima.. É uma verdadeira benção . Tenho
fibromialgia e estava fazendo um tratamento há sete anos que me resultou em efeitos
colaterais graves como lesão da retina, pela cloroquina, todo o sistema gastrico e
aumento de peso pelos medicamentos que melhoravam a dor e a fraqueza muscular.
Comecei a fazer a autohemoterapia há um ano e me sinto muitíssimo bem, da mesma
maneira que os remédios atuavam com o benefício de não haver efeitos colaterais.
Sou defensora da autohemotapia
Suely Mariano - Itumbiara Goiás

Orientações Médicas:
Terça-feira, 14 de outubro de 2008 - 15:16:18
Assisti ao video do Dr. Luiz Moura e cheguei a conclusão que faz sentido. A tempos
atras qdo trabalhava em farmacia, conheci profissionais que se utilizavam desta
pratica para tratamento de acne e recentemente tomei conhecimento de pessoas que
estão fazendo uso da auto hemo para fins dvs. e disseram ter notado alguma melhoria.
De certa forma, não vejo de que forma a auto hemo possa ser prejudicial, desde que
seja tomado todos os cuidados no procedimento. Comecei a fazer em uma pessoa da
minha familia e eu mesmo pretendo tbm fazer uso.
Moises Borges da Rocha - Curitiba - Pr



Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

Alice Oliverfields: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=1263859348835397762 
curada de: 
Alergia, acne no braço e baixa imunidade em geral

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

Anônimo : 
cura o que? 
sou farmaceutica e tenho feito varias aplicaçoes e tenho obtido resultados otimos: pele com acne,problemas alergicos,renites,dores
nas pernas,cicatrizaçao de feridas; falta de equilibrio,sangue no esperma...façam e vejam os resultados

Scraps na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=5228413218737004872

José Victor 
minha experiencia com AHT!!! 
bem pesosal.... tenho m19 anos... e estou fzendo ATH pois tenho sindrome da fadiga cronica e acne!!!!!!! 
ja fiz 3 aplicações de 5 ml... minha pele melhorou muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuito!!!!!!!! muito mesmo!!! quase ñ nasce +
espinhas... e as manchas ocasionadas pela mesma estão clareando!!!!! 
porem... o cansaço ñ melhorou nada... nada! nada! nada! 
estou pensando em começar a aplicar 10 ml... pra ver se tenho + resultados!!!!!!! 
ABRAÇO!

Scraps na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=5228413218737004872

Eduardo Dantas 
Auto-Hemoterapia 
Eu tive muitos problemas com acne e formação de cistos sebáceos, pelo menos uma vez por ano 
alguma cirurgia para a remoção era efetuada, além de fazer uso do roacutan., esse medicamento é o 
primeiro da lista recomendado pelos dermatologistas, como se fosse aspirina. Os efeitos do 
roacutan a longo prazo já começam a aparecer nos pacientes que o utilizaram durante alguns anos, 
câncer no fígado e outros mais que irão aparecer ainda. Eu descobri a auto-hemoterapia e faço 
aplicações semanais de 10cc, já completando cinco meses., as infecções, as formações de cistos e 
a acne não me incomodam mais, além da disposição física ter melhorado muito. Eu recomendo a todos 
que tem problemas desse tipo, que a utilizem também, assim como faz toda a minha família, somos 
em 06 pessoas em casa e há uma profissional de enfermagem que nos atende todas as semanas., 
fácil, indolor e eficaz, barato,além de ser algo do seu próprio organismo. Também no processo 
depressivo ela é muito eficaz, melhorando a energia do organismo, atribuindo mais disposição 
física é muito mais fácil elaborar os pensamentos e debelar a depressão.

Relato de Isolde: 
..."EU ESTOU FAZENDO AH. E ESTOU NA 12 APLICAÇÃO, AKI EM CASA FAÇO EU MEU MARIDO E MEU FILHO. MAIS PARA
PREVENÇÃO. EU SEMPRE TINHA DORES, PARECIA A MARIA DAS DORES. DOR NAS PERNAS, DOR DE CABEÇA, DOR NAS
COSTA. ETC... AGORA ESTOU BEM MELHOR AS DORES QUASE NÃO EXISTEM MAIS E O HUMOR E O SONO MUITO
MELHOR. QUASE SEM ANSIEDADE. MEU MARIDO MELHOROU DAS DORES NAS COSTA E MEU FILHO COM AS ESPINHAS.
FICO TÃO ENTUSIASMADA EM FALAR DA AH"... 

Perfil de Isolde: http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2476950460326071068

este relato foi postado no orkut por: 
Lina Costa <<< Ho'oponopono >>> 
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358

DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS
RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416
Desculpem, mas não fui submetida à auto hemoterapia. Pessoas da minha família foram
favorecidas nos casos de artrite reumatóide, acne e até em adenocarcinoma com metástase.
É incrível, mas os fatos falam por si.
Obrigada e por favor, incluam-me.
ARLETE FERNANDES NONATO

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=1263859348835397762
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=5228413218737004872
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=5228413218737004872
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2476950460326071068
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416


Data: 22/12/2007 19:54 
De: Nina ( ) 
IP: 201.90.43.181 
Assunto: Agradecimento pelo livreto 
... 
Acompanho pessolamente casos de AVC com melhora de mobilidade do lado paralizado, caso de quase gangrena q está revertendo
incrivelmente, feridas q não se fechavam e inclusive sangravam, com cura total, rinite, depressão, todos com a pele rejuvenescida,
eu msm, grávida e mais disposta, acnes sumiram e qdo aparece alguma, não infecciona mais e ainda involui no dia seguinte ao
aparecimento, uma amiga sarou a infecção urinária já na 1ª aplicação, coisa q os remédios q tinha tomado não tinham feito até
então! 

Hepatite C já na 1ª aplicação com melhora do sono, mais disposto e na 2ª, já observou melhora da barriga, e esse caso ainda é
acompanhado de HIV positivo... 

Efeito placebo???? impossível!!!! 

Orientações Médicas:

Quarta-feira, 25 de novembro de 2009 - 21:02:26 201.88.21.107

Eu sou a favor da hemoterapia porque a fiz durante tres meses como tratamento de acne e fui bem suscedida. Minha mãe e avós
tinham muitas verrugas grande e pretas sobre as quais nasciam pelos grossos por todo o rosto e elas caíram. 

A hemoterapia funciona, mas a sociedade médica não deixa prosseguir com as pesquisas por saber que ela realmente cura as
pessoas e que isso seria o fim do monopólio dos laboratórios responsáveis pela distribuição de medicamentos. É o capitalismo
falando mais alto!!!

Mirian Carvalho
Goiás

Orientações Médicas:

Quarta-feira, 18 de novembro de 2009 - 01:43:27 189.75.255.117

Dr. LuizMoura eu co um simples técnico de fármacia, fiz haemoterapia com quinze anos, pois meu metre em farmácia, Sr. Feliciano
de Barros Pereira fez algumas aplicações em mim pois eu tinha muita acne e epinhas, agora com 58 anos fiz mais algumas
aplicações e a uninimicoses em minha unha quase já desapareu. Eu creio nesta tua experiencia pois quase me formei em biologia,
mas qundo soube que seria somente professor desisti, pois queria partir para o campo da pesquisa

Edso Luiz de Alcantara
58 anos - Toledo / Paraná 

Orientações Médicas:

Quarta-feira, 21 de outubro de 2009 - 15:21:40 

a auto-hemoterapia realmente cura. eu tenho um caso de acne q naum parava tomava remedios e mais remedios caros pagava
dermatologitas e eles sempre falavam q a acne não tinha cura so podia se controlada o unico procesimento q realmente esta
fazendo com q pare de me dar acne é a auto-hemoterapia tanto q eu não uso mais nenhum tipo de remedio so faço a auto-
hemoterapia inclusive toda minha familia. 

O conselho de medicina não aprova seu uso pq se aprovarem a maioria de remedios vendidos em farmacia cujo medicos ganham
suas comissoes não vederiam mais. Acho que deveriam olha evfazer pesquisas sobre essa tecnica tendo em vista q todo medico em
sua formação faz juramento que ira salvar vidas e essa tecnica poderia ajudar muito no compate e cura de doenças até hoje desde q
eu comecei a fazer a auto-hemoterapia não conheci ninguem q não tenha ficado bom ultilizando-a. 

Andre
18 anos - ananideua/belem

Orientações Médicas:



Segunda-feira, 19 de outubro de 2009 - 14:19:24 

Fiz auto-hemoterapia aos 17 anos para tratamento de acne, melhorou muito na época. Não tive nenhum efeito colateral.

Ana Lúcia Fontes
50 anos - Rio de Janeiro

Orientações Médicas:

Domingo, 18 de outubro de 2009 - 22:08:33 

Sou totalmente, completamente a favor da AHT, faço esta terapia,e tenho a oportunidade de acompanhar de perto mais ou menos 30
pessoas que executam esta terapia, onde todos encontraram resultados formidáveis e surpreendentes, pessoas sem esperança de
cura, em relação a problemas circulatórios, colesterol altíssimo a mais de 10 anos, diabetes, acnes, infecções, enxaqueca, sinosites,
entre várias outras patologias comprovadas, e com acompanhamentos terapêuticos, obtiveram respostas, e seus respectivos
médicos acompanhantes surpreenderam-se com resultados positivos!!!!!!!! 

Como não apoiar, praticar e divulgar a AHT, depois de tantos resultados? 

Agradeço a DEUS, por existirem pessoas maravilhosas que propagam o bem! 

Obrigado a todos que apoiam a AHT! 

Obrigado Dr. Luiz Moura! 

Elisandra M.
36 anos - São José dos Pinhais. Ctba. Paraná

Orientações Médicas:

Quarta-feira, 30 de setembro de 2009 - 06:00:08 

Data: 29/09/2009 22:02 
De: Rose Mary Campos Dias (rosecampos.benedetti@yahoo.com.br) 
IP: 200.195.64.138 
Assunto: Re: Re: Re: Re: Sobre os beneficios da auto-hemoterapia 

Olá! Meu esposo utiliza a auto-hemoterapia, com excelente sucesso, nas chamadas"figueiras" do gado.As verrugas (papilomas) se
soltam rápidamente. Um jovem( amigo) utiliza a auto-hemoterapia já há uns 2 anos para acne. Sempre que a acne reaparece ele faz
umas 3 ou 4 aplicações e a pele melhora rápidamente. Ouvi falar de uma senhora humilde, já idosa, que mora na zona rural das
proximidades que, gratuitamente, faz uso da auto-hemoterapia para ajudar as pessoas que a procuram.Dizem que ela tem "feito
milagres". 

Espero que este processo "Divino", pois,tenho certeza, surgiu por inspiração Divina, seja reconhecido e permitido para uso da
populaçao. Tenho hepatite auto-imune,já há 11 anos. Comecei a fazer as aplicações mas, parei após o estardalhaço feito com o Dr.
Luiz. Fiquei indecisa e receosa. AGora, depois de ler e ver os depoimentos de médicos e pacientes vou recomeçar o tratamento com
minha filha,enfermeira, que parou de fazer as aplicações por medo das consequências legais. 

Cordialmente, 

Rose Mary Campos Dias. 
Paraguaçu, Mg.

Orientações Médicas:

Segunda-feira, 28 de setembro de 2009 - 13:01:34 

Eu sou a favor da auto-hemoterapia 

Casos em que a auto-hemoterapia foi benéfica para mim: 

Câncer, gripe, espinha, disposição, imunidade, hipotireóide, dor no corpo e na coluna, entre outros...

Janine Mota
28 anos - Juiz de Fora



Orientações Médicas:

Domingo, 20 de setembro de 2009 - 00:05:23 

Aos 17 anos fiz um tratamento para acne com um dermatologista que se utilizou da auto hemoterapia e fiquei totalmewnte curado.

Luiz Gonzaga Rocha Aguaiar
65 anos - Fortlaeza/CE

Orientações Médicas:

Terça-feira, 25 de agosto de 2009 - 20:14:19 

é muito bom, além de ajudar nas espinhas, vc fica com mais imunidade...

Joel
18 anos - Guaraciaba/SC

Orientações Médicas:

Domingo, 23 de agosto de 2009 - 12:43:17 

Nasci em 23 de agosto de 1947 e quando estava com doze anos as espinhas no rosto começaram a surgir. Meu pai me levou num
farmaceutico que aplicou a autohemoterapia, começando com um(1) cc, indo até dez (10)cc. As espinhas sumiram e não me
atormentaram mais! Atualmente, depois de ouvir o Dr.Luiz, estou fazendo a auto terapia buscando a cura da Diabete, que começou
aos cinquenta e dois anos. Já estou na quarta semana.Continuo tomando o Glucovance. Me sinto muito bem! Vou perseverar!!!!
Meu esposo Já obteve a melhora que queria de sua rinite alérgica.

Elisabete Ribeiro de Carvalho
Rio de Janeiro

Relatos - Auto-Hemoterapia e Aftas

http://inforum.insite.com.br/39550/8042780.html
Data: 30/12/2008 22:05:33
IP: 189.63.211.157
Assunto: Mais um apoio ao recurso do Ubervalter
Acabo de enviar um email para Sra. Gilda Pereira Carvalho da subprocuradoria geral da republica declarando o meu apoio ao
recurso apresentado pelo Sr. Ubervaldo Coimbra. 
A minha primeira experiencia com AH foi em julho deste ano quando eu e minha esposa tomamos duas aplicacoes de AH durante
ferias no Brasil. Ficamos impressionados com a eficacia do tratamento pois ja no dia seguinte à primera aplicaçao as minhas aftas
que nao se curavam nem com remedios prescritos pela minha medica alopata, foram sanadas por completo. A insonia da minha
esposa foi eliminada e uma infeccao no lobo auricular foi eliminado, ambos os casos no dia seguinte à primeira sessao. Desde entao
venho comentando sobre AH aos meus amigos e familiares e varios deles já aderiram à pratica e estao muito satisfeitos. 
O problema é que moro nos EUA e por aqui só encontro clinicas de AH ozonizada e todas estao no estado do Arizona. Eu acho que
ozonio nao é a resposta ja que o sangue reinjetado é que causa efeitos beneficos. Creio que ozonio só serve para que os clinicos
ganhem algum dinheiro por isso nao quero ir a essas clinicas. Voce ou outros deste forum poderiam de dar ideia de como encontrar
alguem no meu estado de New Jersey que possa fazer aplicaçoes de AH tradicional em nós? Fiz mil e uma pesquisas no google e
só encontro as tais clinicas. Obrigado.
Arsenio 57 anos - Newark - NJ USA 

Orientações Médicas: Sábado, 28 de fevereiro de 2009 - 20:00:47
Faço uso há mais de dois anos e, desde então, não tenho mais aftas, gripe, resfriado, crises alérgicas, a rinite diminuiu
consideravelmente. Percebi a diferença quando fiquei um mês sem as aplicações e ao manipular água sanitária (tenho alergia a
produtos de limpeza) fiquei muito mal. Recomendo, desde que, seja feito dentro das normas de higiene e com profissionais da área
da saúde. 
Eliana - 40 anos

http://inforum.insite.com.br/39550/8042780.html


Relatos - Auto-Hemoterapia e Alergias

RELATO NO ORKUT- COMUNIDADE ASMA E AUTO-HEMOTERAPIA
http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21059630
JOANA & ALEXANDRE:
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=16209280005736117767
iniciei faz três semanas!!!
Como ñ descobri isso antes!!!!!
Sofria com uma alergia nas mão à vários anos,passei por vários tratamentos dermatológicos,todos sem obter sucesso.
Hoje com apenas três aplicações minhas mãos estão como se nunca tivesse tido alergia,e olha que faço meu afazeres domésticos
sem luvas!!!Isso é verdadeiramente maravilhoso!!!!!!!!
Sem contar que menstruei sem excesso,o que a anos ñ acontecia,sem dores de cabeça e sem
cólicas!!!uhuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!Isso é demais!!!!!
Meu marido e filhos tbem estão fazendo,em breve estarão aki dando seus depoimentos.
Viva a AHemoterapia!!!!

Inforum:
Data: 21/04/2007 21:22
De: Margarida da rocha aidar
IP: 201.67.71.219
Assunto: Auto-hemoterapia
Assisti o dvd em set/2006 e comecei a AH. Minhas verrugas cairam, minha alergia acabou (nariz 
entupido, olhos lacrimejantes, pruridos), nunca mais tive resfriado ou gripe, problemas de 
garganta, minha péle está linda sequer uso cremes, meus pelos não encravam mais qdo depilo, minha 
unha qdo desencravo não infecciona.Posso dizer que ela me faz muito bem e que deveria ser 
divulgada pois é para o bem de todos e não faz mal nenhum. Tenho exames de sangue de antes e 
depois de usar o método. Tudo melhorou.

Inforum:
Data: 20/04/2007 15:36
De: MARCOS
IP: 201.10.161.122
Assunto: PARA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA (NOVA)
... EU VOU CONTINUAR USANDO A TÉCNICA DA AUTO-HEMOTERAPIA...INFORMO QUE
ESTOU NA 10ª APLICAÇÃO DE 10 ML E OBTIVE OS SEGUINTES RESULTADOS:
1) PRESSÃO ALTA QUE PASSOU PARA 120-80;
2) GANHO DE MASSA MUSCULAR COM OS MESMOS EXERCÍCIOS QUE FAZIA ANTES;
3) ACABOU COM AS ENXAQUECAS CONSTANTES;
4) ACABOU COM A ARRITIA CARDÍACA;
5) ACABOU COM ALERGIA DE PELE DO MEU FILHO QUE TAMBÉM FAZ AH;
6) PAREI DE TOMAR UM MONTE DE REMÉDIOS;
7) ACABOU COM A GASTRITE E ENJÔOS....

Inforum:
Data: 18/04/2007 21:55
De: Roberto Pavinato Rossa
IP: 201.34.69.160
Assunto: Tratamento de Pele
Convivi por muito tempo com um problema de alergia na mão direita, após
três aplicações de auto-hemoterapia sumiu tudo. ... O método é ótimo.
Estou na sétima aplicação só me sinto bem.

Inforum:
Data: 18/04/2007 17:51
De: vera siqueira campos (vscamoes@abordo.com.br)
IP: 200.103.121.154
Assunto: Re: Re: Re: Re: DVD do Dr. Luiz Moura
...
Eu estava com uma dor no braço horrivel ja estava pensando em voltar ao
ortopedista, estava a mais de 10 anos com uma foliculite de couro
cabeludo que nao passava, ja tinha ido a 4 dermatologistas sem sucesso,

http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21059630
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=16209280005736117767


apos a primeira aplicaçao da auto hemo secaram as foliculites e meu
braço esta otimo, hoje ja fiz a segunda aplicacao e nao pretendo mais
parar. ...

Inforum:
Data: 17/04/2007 12:31
De: Ivanilde de carvalho
IP: 201.8.14.60
Assunto: Sucesso com o uso de auto hemoterapia.
Estou na 5 aplicação para prevenção, mas fiquei maravilhada com o
resultado que tive na tpm sem intenção de resolver este problema que me
incomodava de dores nas costas pernas mal humor etc.
E meu esposo faz para alergias que era terrivel espirrava muito
lacrimejava, enfim muito sofrimento ate surgir esta fantastica auto
hemoterapia. Nos fazemos aplicações tambem em 11 clientes amigos e so e
susesso total ate o momento, são varios problemas,dores musculares
menbros rigidos devido a idade presão alta, cansaso, enfim e muitas as
soluções que a auto h,tem nos proporcionado.

Inforum:
Data: 16/04/2007 00:39
De: Suely
IP: 201.88.104.205
Assunto: Impressões sobre a auto-hemoterapia
... fiz 8 sessões até o momento. Nas primeiras aplicações senti um
calor no rosto, logo no 1o. dia, porém, tenho me sentido com bastante
disposição. Além disso, eu sentia muito frio, mesmo em clima quente e
não podia dormir com o cabelo molhado, que ficava com a garganta
arranhando. Depois da auto-hemoterapia, não sinto mais frio como antes
e não tive problemas de garganta, mesmo dormindo com o cabelo molhado.
Uma amiga minha de 65 anos anos fez 3 meses de aplicação, passou a ter
muita disposição e vigor físico. Ela tinha muitas dores no corpo que
desapareceram e também uma alergia nos pés que melhorou sensivelmente.
Outra amiga fez 3 aplicações. Logo nas 2 primeiras aplicações, ela
simplesmente não conseguiu dormir, porém não ficou cansada. Ela costuma
ter insônia. Até o momento ela não ficou doente, o que era muito comum
ela ficar gripada ou passar mal de forma geral.

Inforum:
Data: 13/04/2007 19:01
De: Leonel
IP: 201.37.119.249
Assunto: Usei o tratamento durante um ano
Eu fez fora do Brasil o tratamento com muito sucesso. Eu fez para curar
uma alergia na pele. Depois de 40 dias terminou o problema e nunca mais
voltou.

Orientações Médicas:
Domingo, 7 de setembro de 2008 - 01:23:35
Porque ele é maravilhosa!! Em dois meses de uso, uma alergia horrorosa e inexplicável que eu tinha no pescoço e colo desapareceu
completamente. E PARA QUE TODOS SAIBAM: O BRASIL É O ÚNICO PAÍS NO MUNDO ONDE A AUTO-HEMOTERAPIA É
PROIBIDA. Nos Estados Unidos ela já é usada para o controle de algumas doenças auto-imunes como a Fibrose Pulmonar, Doença
de Chron e Esclerodermia, e com sucesso. Na Europa ela é usada para Acne e Alergias em geral há mais de 50 anos. Parece que
ao invés de evoluir, estamos regredindo. Que pena!!
Cléo Foxy
47 anos - Belo Horizonte

Orientações Médicas:
Terça-feira, 2 de setembro de 2008 - 22:08:06
Encontro-me atualmente fazendo uso da auto-hemoterapia para vários problemas alérgicos
respiratórios que tenho e o resultado está sendo muito bom. Até o momento só fiz o
procedimento 4 vezes e os resultados são visíveis. Estou me sentindo muito bem, sem qualquer



crise de bronquite, rinite e sinusite, que me eram corriqueiras nessa época do ano. Estou muito
feliz com o tratamento, estou recomendando à vários amigos, inclusive a minha esposa que tanto
necessita mas ainda está avaliando para se submeter ao tratamento, mesmo reconhecendo que me
está sendo extremamente funcional. Um grande abraço a todos e muito obrigado pelas valiosas
informações no site. Fiquem com Deus. Prof. Jorge Mello.
Jorge Mello
56 anos - Rio de Janeiro - Campo Grande

Orientações Médicas:
Quinta-feira, 21 de agosto de 2008 - 18:59:23
Pq, eu tenho uma faringite alergica , desde os 18 anos de idade, estou com 44 anos e nunca
conseguí nem mesmo minimizar os efeitos da alergia , usando a alopatia, ou qualquer outro tipo
de tratamento.
E com a Autohemoterapia, conseguí minimizar os efeitos delas sobre meu organismo, enquanto
estou fazendo as aplicações, quase não sinto a alergia atuando. É como se eu não tivesse essa 
doença.
Simplismente por isso sou a favor e divulgo.
EDUARDO SOARES
44 anos - BELO HORIZONTE - MG

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 29 de outubro de 2008 - 17:18:54
è ótimo para alergias e frieiras
Marcio 33 anos

Orientações Médicas:
Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 22:24:19
Há muitos anos indiquei e sugeri, ajudando a centenas de pessoas que se livraram de :
acne postulosa, alergia, rinite alergica, artrose, gota, osteoporose, reumatismo, cisto de
ovarios, furunculose, piodermatite generalizada, hepatite, micose de unha, micose de
pés e mãos, sicose da barba, peladas na cabeça. Parabens Dr. Luiz Moura pela sua luta
para o reconhecimento desta técnica.
Rene Gentil de Carvalho- Terapeuta/Holistico 69 anos - Cuiabá/MT

Orientações Médicas:
Segunda-feira, 27 de outubro de 2008 - 12:05:54
Meu filho c/18 anos sempre foi extremamente alergico. Fez todo tipo de tratamento
durante esse 18 anos. Vacinas, corticóides, anti alérgicos de todo tipo e com varios
profissionais médicos, inclusive cirurgia de adenóide amigdalas e limpeza. Sem
solução. Além de coriza, espirros, congestão nasal ininterruptas durante todos esses
anos, ainda tinha uma tosse incessante, que sempre nos trouxe grande preocupação.
Iniciou a hemo em julho/08 e e após 2 meses de tratamento ja não tossia mais, deixou
então de tomar os medicamentos, antialérgico e corticóide nasal. Está a 4 meses em
tratamento e sua melhora e muito boa.
Praticamente não espirra e congestão nasal se tornou coisa rara.
Quando iniciei o tratamento com o meu filho, acabei conhecendo outras pessoas que
fazem hemoterapia e notei claramente a satisfação dessas pessoas com as melhoras
obtidas.
Quem sabe ainda tenhamos esse procedimento reconhecido e aceito pela comunidade
médica para o bem de todas as pessoas que já se beneficiaram e as que ainda poderão
se beneficiar.
aloisio wippel 54 anos - Curitiba

Orientações Médicas:
Domingo, 26 de outubro de 2008 - 16:51:01
as pessoas aguentam mais sofrer, a auto-hemoterapia conforme diz o doutor LUIZ
MOURA, está curando muita gente sofredora,eu depois que vi o video do doutor
LUIZ MOURA, confesso que fiquei surpresa, e acatei a idéia. Já faço em me para
prevenir as doenças da velhice , em meu filho por que ele tem pele acneica e alergia,
os medicos só passam remedios e não fica curado, com o tratamento da autohemoterapia
eu e ele estamos praticamente curados. Gostaria de saber qual a contra
indicação? E o que pode prejudicar nossa saúde. Por favor me responda. Obrigada



ELISANGELA
ELISANGELA DOS SANTOS BRITO 51 anos - RIO DE JANEIRO

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 22 de outubro de 2008 - 13:18:33
: “descobri”, num sebo, o livro Dicionário de Termos Técnicos de medicina de
Garnier Delamare...
Na sua página 43 temos:
Suto-hemoterapia s.f. (P. Ravaut 1913) ou Auto-hemoterapia Modo de
TRATAMENTO utilizado principalmente nos estados alérgicos. Consiste em injetar
sob a pele ou, de preferência, na espessura dos músculos, 20 a 25 ml de sangue recémcolhido
de uma veia do doente,. Sem submetê-lo a preparo algum.
Olivares Rocha 43 anos - RJ

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 8 de outubro de 2008 - 19:05:59
Comecei a fazer auto-hemoteraoia à quatro meses e melhorei bastante dos meus
problemas respiratórios, e alérgicos.
Não pretendo parar. Gostaria de receber mais informações sobre o assunto. Gostaria
também que todas as pessoas tivessem conhecimento pois eu me sinto muito bem.
Elizabeth Abreu Pereira Bernardes Itajaí Santa Catarina

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 1 de outubro de 2008 - 10:44:45
Eu faço a auto hemo já faz um ano, era alérgico, gastava mais ou menos R$ 70,00 reais todo
mês só com anti alérgicos. Hoje estou curado, não sinto mais nenhum vestígio de renite,
sinusite ou qualquer outro sintoma do aprelho respiratório, sem olvidar que, agora convivo
com aos agentes nocivos que não me eram possíveis. Com o meu filho ocorreu o mesmo.
Minha mãe tinha vários problemas de circulação, hoje não tem mais nada, e ela ja tem 74
anos. O meu pai estava com sérios problemas relacionados às plaquetas, ao figado e aos
rins. Hoje está ótimo e cada dia melhor e já tem 71 anos. Portanto, diante de tantos
benefícios vivenciados na própria família, não tenho como questionar o contrário. Friso ainda
que, a qualidade de vida que se passa a ter é espantosa. Por exemplo, meu pai e minha mãe
- ela 74 e ele 71 anos, depois que iniciaram com a auto hemoterapia, nunca mais tiveram
gripe ou qualquer outra patologia.
Gilberto Rocha 49 anos - Guarulhos - São Paulo

Orientações Médicas:
Domingo, 1 de fevereiro de 2009 - 19:18:52
Tenho Anemia Falsiforme , estou na terceira sessão de autoHemoterapia e estou me sentindo menos cansada. Prova disto Faltei
uma semana pois não pude ir e senti todo o cansaço que sentia anteriormente. Esta semana fiz e como se por encanto desapareceu
o cansaço. è incrivel inclusive as alergia que tenho.desapareceram.
Maria Aparecida da Rosa Gonzalez - 51 anos - Porto Alegre- Rs 

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

Marione Machado Gomes: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=9473030544465797866
Problemas circulatórios, alergias, dentre outras coisas

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

Grazi Sá: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=3365169810394266000
Cura alternativa:
Sou mais uma das enúmeras pessoas que se beneficiaram com este tratamento espetacular!!!!Tenho ou tinha ou melhor, acho que
não terei nunca mais, uma alérgia que me impossibilitava até de dormir, tratamentos diversos, vacinas, alegra D (uma caixa toda

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=9473030544465797866
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=3365169810394266000


semana)enfim, tudo que me dava um alívio momentâneo e acabava com meu organismo aos poucos.Hoje tenho certeza q estou
curada, não pretendo parar nunca mais...Minha mãe está fazendo uso com objetivo de expelir cistos que estão alojados na sua
glândula tireóide, tenho absoluta certeza que obterá êxito. Volto p contar!

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

Alice Oliverfields: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=1263859348835397762 
curada de: 
Alergia, acne no braço e baixa imunidade em geral

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

Anônimo : 
cura o que? 
sou farmaceutica e tenho feito varias aplicaçoes e tenho obtido resultados otimos: pele com acne,problemas alergicos,renites,dores
nas pernas,cicatrizaçao de feridas; falta de equilibrio,sangue no esperma...façam e vejam os resultados

Jµ£¡ä - profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=10467276062627885569
Eu ja fiz
Eu fiz , quem me disse sobre 
auto-hemoterapia , foi uma 
enfermeira daquelas boas enfermeiras, 
antigas..Ela cuidava dos índios e 
fazia mtos trabalhos com os índios...eu que 
não tenho medo de quase nada na vida, 
apenas das filas enormes e do mal atendimento 
de alguns funcionários do SUS..eu fiz e sarei 
de uma alergia que tinha a mil anos...e irei 
fazer de novo para a anemia. 
Hj faço curso de PAtologia, mas em geral 
a àrea médica não curte a AUTO-HEMOTERAPIA, 
mas para mim o que importa é o bem do povo que sofre 
com esta saúde pública falida e sem piedade.... 
Mas como todo tratamento procure um profissional 
para suas maiores orientações, tudo que é feito 
sem o conhecimento não dá certo...procure um 
médico que conheça bem a Auto-hemoterapia , pq
tem para cada sintoma de doenças uma dosagem 
de sangue... E um prosfissional para tirar o sangue 
e reaplicá-lo , com todos os cuidados e luvas claro..sempre! 
Vamos nos unir e curar sem gastar! hehehhee 
abraços e mta sáude para vcs

Relato da Cyrenia: 
"Estou fazendo com ótimos resultados! 
Comecei a fazer para tratar de alergia, 
pois sofro de crises com problemas respiratórios e de pele. 
O resultado tem sido maravilhoso! 
É a cura vindo de dentro! 
Se pensarmos bem, nós produzimos nossas próprias desarmonias internas, 
somatizamos e elas se manifestam na matéria. 
Assim, como somos responsáveis pela doença, 
também podemos produzir a cura! 
Tem tudo à ver com ho'oponopono! 100% responsabilidade por tudo! 
Só me resta agradecer sempre! 
Sinto muito!, me perdoa!, te amo! 
Obrigada!, obrigada!, obrigada!" 
11/10/07 
Perfil da Cyrenia: 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=9702780497835876213
Relato postado em: 

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=1263859348835397762
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=10467276062627885569
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=9702780497835876213


http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=22041006&tid=2517156652174450380&start=1
Por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358

Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358 
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 

"Senti uma melhora no meu ânimo como um todo... andava muito cansada e sem 
fôlego. Além disso, tinha alergia por exposição ao sol, e cicatrizes em auto relevo, que 
já desapareceram! AH recomendadíssima!" 
Postado por: Maísa 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=11304961355251374798

Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358 
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 

"Melhoras ostensivas!!! Antes da AH eu vivia com a garganta inflamada, em crises e 
mais crises alérgicas, todavia, com a AH nunca mais senti nenhum sintoma de 
inflamação e as reações alérgicas melhoraram em 100%." 
Postado por: Mariama 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=6832542384331569794

Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358 
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 

"Faço desde dezembro quando fiz uma cirurgia plástica de pequeno porte, ,em seguida conversei com meu médico (adepto da AHT)
que me orientou como continuar. Neste momento estou dando um intervalo. Mas melhorei de uma alergia que se manifestou em
meus pés, só estava usando calçados abertos, minha pele e meus cabelos ficaram uma seda, maravilhosos. Algumas pintas que
tenho no corpo estão diminuindo e não gripei mais. 
Gosto da AHT e recomendo!!!!!! 
Meus agradecimentos ao Dr. Luiz Moura pela sua contribuição a minha saúde." 
Postado por: Julia Tania 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=6867508392877627291

Relato de Brenda: DEPRESSÃO, RINITE, SINUSITE, ASMA, ALERGIAS
...Tinha sérios problemas crônicos desde os 5 anos de idade. 
...Após 15 meses e sem pausa alguma, ...Realizei as tomografias dos 
seios da face constatou ( zero ) problema. 
Não sinto mais nada graças a Deus e a Auto-hemoterapia... 

Perfil de Brenda: 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=95785295704521411

Relato postado em: 
http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=31869178&tid=2530539304320144389&start=1

este relato foi postado no orkut por: 
Lina Costa <<< Ho'oponopono >>> 
profile: 
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358

Data: 15/03/2008 18:44
De: Rogério Santos
IP: 189.1.6.77
Assunto: Benefícios com a AHT
À guisa de testemunho relato que ao comerçar a fazer a AHT estava com vários caroços na
base do pescoço e que se alastravam. Após a segunda aplicação, nada mais resta dos
caroços.
Meu filho sofre de rinite aguda desde a infância, tendo com certa frequência crises de
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inchaço no rosto. As manhãs para ele eram um verdadeiro inferno, pois tinha coriza e tossia.
Hoje, está bem melhor, já não tem mais crises pela manhã e as ocorrências de alergia vêm
diminuindo bastante.

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 24/10/2008 02:28
De: Silvia
IP: 189.74.3.179
Assunto: Re: Re: Sais Minerais
Joana, tudo bem com você? Com muita gente que eu conheço, a alergia sumiu
completamente. Comigo, eu tinha e não sabia, pois depois da auto-hemo, a minha tosse
sumiu, e para ter sumido assim acredito que era alérgica. Mas tenho um amigo que tinha
renite alérgica e não tem mais nada. Espero que voce continue e que te faça muito bem, o
mesmo que tem feito para mim. Comecei em Maio deste ano e não parei, só espassei as
tomadas por estar me sentindo muito bem.
Silvia Maia

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 11/10/2008 01:25
De: Ivonete Soares Nunes 49 anos Paraíba (cidade Santa Rita (ivonetesoaresnunes2008
@hotmail.com)
IP: 200.97.67.68
Assunto: Auto-Hemoterapia
Olá pessoal! Parabens por acreditar nessa técnica tão importante, sou professora de
Ciências e Matemática, me ligo muito a saúde pela natureza, portanto qdo conheci O DVD do
Dr Luis Moura, imediatamente comecei fazer a AH, estou na 18ª aaplicação, e estou me
sentindo ótima, antes trabalhava dopada por bombinha pois sou asmática de um sério
processo alérgico, devido a Himunudade ser muito baixa, só vivia cheia de aftas, chiado forte
no peito, ronco no sono, muitas dores ósseas causadas excesso de medicamento, tive
hosteoporose precoce devidos os corticoides. graças a Deus estou, disposta, ativa, feliz
minha auto-estima é outra. Se tivesse conhecido este tratamento antes, não teria perdido
tanto na minha adolescência e na vida adulta, porque só vivia de internamento e emergência
em hospitais pneumológicos. Não disistam! façam com fé que sua vida passa a valer muito a
penas com saúde

Data: 03/02/2009 18:34
De: Vasco Vilar (vvilar@iol.pt)
IP: 93.102.108.39
Assunto: Autohemoterapia
Estou falando de Portugal, vou deixar aqui o meu relato. 
Comecei com problemas muito graves de saúde em Agosto de 2007, foi diagnostigado na altura Mastocitose acompanhada de
Urticária Pigmentosa, que se traduzia por um mau estar geral, falta de ar e um prurido incontrolavel. Tomei os mais variados
medicamentos sempre com acompanhamento médico, fiz uma alergia brutal a um deles que me queimou a pele toda...aqui nem há
palavras que possam exprimir o sofrimento. Mais uma vez na urgência do hospital para tratar da alergia.... embora até tivesse
melhorado da alergia, a falta de ar ficou sempre presente, até que no final de Fevereiro de 2008 (6 meses) a falta de ar agravou-se,
mais uma vez voltei à urgência do hospital, depois de vários exames o diagnostico foi Pneumonia com derrame na Pleura... as dores
eram abomináveis....mais uma carrada de medicamentos, mais uma chatice com alergia aos medicamentos...lá fiquei internado para
controle durante 3 semanas para despistagem de tuberculose etc. etc. sujeito aos mais variados exames, enfim só sofrimento. Claro
que com tanto medicamento as defesas estavam debilitadas e cada vez mais debilitadas.... melhorei da Pneumonia, mas a falta de
ar e a falta de força para poder andar e fazer a vida normal continuava na mesma, pois continuava com um Prurido generalizado que
por mais medicamentos que tomasse nada resolvia. 
Depois de muito pesquisar lá descobri este método da Auto hemoterapia, confesso que desconhecia, mas punha-se outro problema,
quem me podia fazer tal coisa? Impossível de encontrar alguém...aqui em Portugal não tenho conhecimento de ninguém, sendo
Português ainda pior, pois ao falar do assunto respondiam "isso é coisa do Brasil etc. etc". Até que me enchi de coragem e pensei
em fazer a mim próprio...pois não tinha alternativa... 
No primeiro dia não consegui...piquei-me todo e nada, nem uma gota de sangue consegui tirar... 
Não desisti, no segundo dia tentei novamente e lá consegui, foi dificil, mas pronto já vou com várias aplicações e o resultado tem
sido muito bom, já não tenho prurido, respiro melhor e não me canso tanto. 
No entanto quero deixar claro que com este meu relato não pretendo influenciar ninguém para fazer a Auto hemoterapia, pois cada
pessoa deverá sentir-se livre para decidir o que deve ou não fazer. 
Também não mencionei nomes de medicamentos... pois também não seria ético mencionar nomes, pois lá por eu fazer alergia e
passar mal, não quer dizer que outra pessoa seja igual. 
Um bem haja a todos. 
Vasco Vilar 
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From: Walter Medeiros 
To: vvilar@iol.pt 
Sent: Tuesday, February 03, 2009 6:15 PM
Subject: Autohemoterapia
Caro Vasco, É bom receber mensagem como a sua e saber dos resultados da auto-hemoterapia. Segundo informações de pessoas
de Portugal que já se reportaram ao assunto, esta técnica é conhecida ou foi conhecida anos atrás em Portugal como "auto-
sangue". Temos informações sobre AHT no link http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia.htm

Orientações Médicas:
Terça-feira, 24 de fevereiro de 2009 - 11:16:29 
Hoje estou muito bem graças a auto-hemoterapia. Alergias, fiquei livre delas, dores de artrose sumiram. Minha companheira estava
sem poder trabalhar e já se pensava em uma cadeira de rodas elétrica e 10 dias após o tratamento ela se levantou e foi trabalhar e
não parou mais. 
Saide Navi 75 anos - Rio de Janeiro - Flamengo 

Orientações Médicas: Sábado, 28 de fevereiro de 2009 - 20:00:47
Faço uso há mais de dois anos e, desde então, não tenho mais aftas, gripe, resfriado, crises alérgicas, a rinite diminuiu
consideravelmente. Percebi a diferença quando fiquei um mês sem as aplicações e ao manipular água sanitária (tenho alergia a
produtos de limpeza) fiquei muito mal. Recomendo, desde que, seja feito dentro das normas de higiene e com profissionais da área
da saúde. 
Eliana - 40 anos

Orientações Médicas:

Quinta-feira, 3 de dezembro de 2009 - 20:01:50 189.26.129.251

Eu tive a alegria de conhecer uma enfermeira "peituda" que me fez o favor de aplicar o sangue conforme a técnica ensina. Os efeitos
foram excelentes. Sou, ou pelo menos era, não sei, de HPB(hiperplasia prostática benigna) e devido à isso, minha micção era
lentíssima e em prestações à perder de vista. Depois da Hemo, minha micção ficou quase tão boa, como quando eu tinha 17 anos.
Minhas varizes na perna esquerda praticamente desapareceram e nunca mais doeram. 

Quero continuar mas não conheço nenhuma outra enfermeira "peituda", disposta à fazê-lo em mim. 

Grande abraço. 

Sérgio Rubens de Moraes

Sergio Rubens de Moraes
52 anos - Florianópolis - SC

Orientações Médicas:

Sábado, 28 de novembro de 2009 - 22:56:40 201.2.51.194

Eu sou a favor da auto-hemoterapia. 
Eu tinha um problema de alergia que nenhum médico 
descobriu as causas, tomei varias sessões de hemoterapia 
e fiquei curado. Se fizesse mal eu não teria me curado desse mal. 
Se os médicos tem certezade que a hemoterapia faz tanto mal 
assim a ponto de proibir, por que então não descobriu as causas 
da minha alergia? Se eles me deram medicamentos sem saber 
a causa da minha alergia, e sem se preocupar com os efeitos 
colaterais dos medicamentos aplicados para combater sintomas 
sem saber as causas, então como pode ter eles a certeza de que 
a hemoterapia faz mal? Se nunca foi feito um estudo profundo 
sobre a hemoterapia, assim diz eles, não podem eles julgar 
ser prejudicial. Uma simples alergia hoje é comum e muito 
conhecida e eles não souberam as causas, vai saber o que 
de uma prática que os profissionaisdessa geração não conhecem 
e nunca estudou o caso? Na minha opinião a medicina poderia 
proibir enquanto estivesse em estudo para saber se é benéfica ou 
maléfica a aplicação da hemoterapia. Eu sei por que eles não 
aceita essa prática, se todo mundo usar essa prática, os médicos 
não ganham dinheiro, por que to mundo pode ser curado de varias 
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enfermidades sem procurar os profissionais da saude se é assim 
que podemos dizer, depois de tantas decepções que tive com certos 
profissionais da saude. Se pretende saber a experiencia que tive 
com profissionais da saude, eu e e a minha mãe, me mande sua 
pergunta para (epa357@bol.com.br) que eu darei todas as 
informações. 

Epaminondas Azevedo
Goiânia

Orientações Médicas:

Segunda-feira, 16 de novembro de 2009 - 21:48:18 189.93.214.141

Sim,por que tive problemas de alergia com crises de falta de ar a noite,onde as vezes tinha que fazer uso de inalação 3 vezes por
noite para poder dormir,vi o dvd e resolvi fazer e me senti muinto bem até mesmo os contantes espirros ,gripes ,dores no peito até
corro na praia pela manhã,ah! e o inalador coloquei na caixa e guardei, com fé em Deus e nas aplicações não usarei nunca mais.

Flávio Antonio Anselmo Barbosa
43 anos - Cabo de Santo Agostinho-PE

Orientações Médicas:

Quarta-feira, 11 de novembro de 2009 - 11:25:46 189.70.16.111

minha casa era um ritual de atchim pela amanha quando todos nós acordavamos.Vi o video do Dr.Luiz Moura e obtive sinceridade
em suas palavras e simplicidade.então fui pesquisar e nada vi de negativo.Então resolvi fazer em mim e nos meus filhos.E hoje não
existe mais essa sifonia de expiros e fungados no nariz.Foi ótima na nossa alergia.Obg Dr.por passa esse Ouro pra as outras
pessoa.Eu compartilho disso aonde chego...com seu Dvds,e explicações,ja dei pra mais de 50 dvds..Que Deus possa dar
entemdimentos para os poderosos deixarem os pobre viverem mais.Porque remédios nem todos podem comprar.Um forte abraço de
sua Amiga. cida.

maria aparecida da silva
recife- pernmbuco

Orientações Médicas:

Segunda-feira, 26 de outubro de 2009 - 01:16:33 
Data: 26/10/2009 00:27 
De: Evarildo Franca 
IP: 187.77.21.138 
Assunto: Auto Hemoterapia 

Aconselho e recomendo!!...Faco aAH somente por prevencao, Gracas a Deus!!...Mas inicie o tratamente depois de ralato de amigos
adeptos a isso q se mantiveram fortes e resistentes a gripes e sistesmas de baixa imunidade. 

Tenho alguns amigos q curaram pessoas com ulceras e varios problemas de pele, ate mesmo de tumores!!..... 

Recomendo a todos!!..sem contra indicacoes!!! 

Q Deus abencoe todos q necessitarem de cura!!... 

Amem. 

Data: 25/10/2009 23:57 
De: Edson (jedsoncunha@bol.com.br) 
IP: 187.12.14.162 
Assunto: Uso da auto hemoterapia 

Parabéns Dr LUIZ MOURA, pela sua iniciativa em divulgar o uso dessa tecnica tao importante e de custo baixissimo e que tem
eficacia comprovada, como o senhor deixa claro nos exemplos citados no DVD, com seus paciente e sou testemunha da sua
eficacia, pois depois de varios anos convivend com alergias terriveis encontrei atraves dessa tecnica minha saude. Ha seis meses
nao uso nenhum remedio para esse fim. 

que muitas pessoas tenham acesso a esse DVD, para que possam usufruir dessa tecnica de custo tao baixo e de efeito
comprovados!!! 



Estou fazendo minha parte distribuido copias para colegas da faculdade. 

O que é bom e útil tem que ser compartilahdo. 

Valeu Dr LUIZ MOURA pela sua iniciativa pelo bem da saude social... 

Orientações Médicas:

Sexta-feira, 16 de outubro de 2009 - 01:57:21 

Faço esse tratamento há 25 anos, e desde então nunca mais tive pneumonias e crises alégicas, 
doenças essas que me acometiam durante a infância. 

É O MELHOR TRATAMENTO DO MUNDO!!!! 

Faço faculdade de medicina atualmente e gostaria de encontrar pessoas do ramo que tivessem 
interesse em pesquisar mais sobre, com a finalidade de ter cada vez mais provas a favor da 
autohemoterapia! Como projetos científicos... Caso alguém se interesse pelo caso tanto quanto eu, 
pode entrar em contato comigo!!! 

Luciana
28 anos - Rio de Janeiro

Orientações Médicas:

Domingo, 11 de outubro de 2009 - 20:09:10 

Minha cachorrinha já fez algumas sessões e melhorou muito. Minha mãe mora no Rio , na cidade de Maricá, e vai procurar vcs para
agendar uma consulta. Ela tem uma alergia....Bem , um grande abraço.

sonia regina pereira montes
40 anos - belo horizonte

Orientações Médicas:

Terça-feira, 25 de agosto de 2009 - 17:06:16 

Sou a favor pq já utilizei este metodo e foi mto eficaz no caso de minha alergia, metodo simples, barato.

Alessandra Lima
26 anos - Limeira

Orientações Médicas:

Quarta-feira, 19 de agosto de 2009 - 09:43:24 

NA minha opinião esse procedimento SALVOU a vida de minha mãe que tinha Alergia a Glúten, e quase morreu tomando os
remédiios CARÌSSIMOS q os médicos prescreviam e depois de certo tempo não fazima mais efeito... A AUTO-HEMOTERAPIA
salvou a vida dela... 

O q posso dizer, se o próprio conselho de medicina informa que 25% dos médicos naum sabem prescrever CORRETAMENTE
medicamentos e as vezes nem IDENTIFICAR a patologia de seus pacientes...

Orlando de Andrade
35 anos - Fortaleza - Ceará

Data: 06/08/2009 18:24  
De: Luciana (lcpublicidades@hotmail.com)  
IP: 200.223.17.26  
Assunto: Re: Asma e sinusite...Queria saber se AH melhora e cura os dois.  

Olá amigo  



Tenho uma tia que sofria de uma alergia crônica, tinha sinusite, asma, estava sempre resfriada, sempre estava tomando remedio para alergia. Ela começou
fazer ah e ja esta na 14ª aplicação nunca mais teve nenhum resfriado. Essa tia ela tambem tomava 2 comprimidos para pressão alta, tava com um cisto embaixo
do ceio e sentia dormencia nos pés. Ela tem 66 anos. Hoje ela não tem mais nenhum desses problemas, não toma mais os comprimidos da pressão o cisto esta
bem pequeninho, não tem mais as dormencias e disse que não para mais de fazer auto hemoterapia so mesmo para descansar as veias.  

Esse é apenas um dos problemas, das mais de 200 pessoas que eu conheço que fazem auto hemoterapia.  
Tenha confiaça amigo e vá em frente. Leia tudo que vc puder sobre auto hemoterapia porque que a auto hemoterapia não é reconhecida agente ja sabe. E a

explicação todos nós sabemos. Tantos beneficios de graça é coisa de Deus mesmo. AUTO HEMOTERAPIA é coisa de Deus.  

Data: 05/06/2007 09:27 
De: Ezequiel Webber Carlos 
IP: 200.154.243.130 
Assunto: Minha esperiência 

Eu estou fazendo a autohemoterapia a 8 semanas e não tenho nenhum tipo de problema constatado para o uso desta aplicação, mas já observei efeitos como a
autoimunização em relação á gripe e algumas doenças, rinite, e outras eu tinha uma alergia que me causava muitos vergões ao contato com algumas ervas, e
agora não mais nada de problemas, e o mais surpreendente é que eu tenho um primo que tinha reumatismo no sangue em estado avançado e com a prática da
autohemo consorciada com o tratamento médico recomendado ele eliminou os sintomas do reumatismo do seu corpo( pelo que eu conheço o reumatismo não tem
tratamento milagroso, até antes conhecer a autohemoterapia. Eu recomendo.

Orientações Médicas:

Domingo, 26 de julho de 2009 - 21:14:03 

Olha, acredito que o sr marcelo deve ser um expert no assunto. muito me admiro as pessoas falarem do assunto sem nunca ter passado pela experiencia. Fiz a
hemoterapia durante 4 meses , com uma aplicacao semanal, e depois disto eu nunca mais espirrei, nem tive alergia nenhuma a mofo, poeira e qq outra coisa.
Espero que o meu depoimento possa fazer com q outras pessoas facam tb.

Andreia

Relatos - Auto-Hemoterapia e Alzheimer

Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 

Estou feliz por mim e por minha mamãe, ela tem 85 anos e vinha sofrendo com dores e com 
distúrbios mentais, tipo substituindo bota por boné. Hoje ela está normal e somos felizes!!! 
Graças a Deus e AHT."
Postado por: Marli
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2083397135039286172

Comentário de Ana Paula. 
Meu nome é Ana paula e sou graduada em fonoaudiologia, pela UFRJ. 
Gostaria de lhe enviar um depoimento sobre o que viemos a constatar com a auto-hemoterapia. 
Sou de Cataguases e estava presente na palestra do Dr. Luis Moura. 
Minha avó tem 74 anos, a 11 anos é diabética e a 4 anos sofre do mal de Alzheimer. A mais o menos 6 meses procuramos um bom
laboratorio em nossa cidade e iniciamos a s aplicações semanais de 10 ml de auto-hemo. 
O que aconteceu parece milagre. Minha avó que antes do tratamento tomava 60 pontos de insulina diariamente, agora só toma 20.
Está andando melhor enxergando melhor, conversando melhor. Seu nível deconsciencia melhororu a tal ponto que hj ela voltou a
falar ao telefone e reconhecer pessoas que havia esquecido. Sua conversa hoje é fluente o que é motivo de grande felicidade para
minha família. 
Tanto para o diabetes quanto ao que diz respeito ao alzheimer minha avó obteve melhoras extraordinárias, é maravilhoso. 
Nós não iniciamos outro tratamento novo , demos continuidade aos medicamentos que ela ja tomava, a única coisa que
acrescentamos foi a auto-hemoterapia, oque nos dá a certeza de que foi este tratamento que causou sua espantosa melhora. 
Muito obrigada a vocês por divulgarem este maravilhoso tratamento, parabéns pela determinação e humanidade. 
Agradeça por nós ao Dr. Luis Moura. Em nome de toda minha familia me coloco desde já a disposição parta qualquer ajuda. 
obrigada, 
(Ana Paula s. Gouvêa - Cataguases, 04 de agosto de 2007) 

Alzheimer: 
Ozono terapia Demential no estádio de pessoas idosas. 

Rodríguez MM, Menéndez S. 1 , Devesa E., Gómez M. 1 , Carrasco M., Machado M., Díaz W. 1 , Carballo A. and Navarro L.
Rodríguez MM, Menéndez S. 1, E. Devesa, 1 M. Gómez, M. Carrasco, M. Machado, Díaz W. 1, Carballo e A. Navarro L. 
"Dr. Saturnino Lora" Provincial Hospital of Santiago de Cuba, Cuba. "O Dr. Saturnino Lora" Hospital Provincial de Santiago de Cuba,
Cuba. 
1 National Center for Scientific Research, Cuba. 1 Centro Nacional de Investigação Científica, em Cuba. 
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We studied a sample made up by 50 elderly patients with a previous diagnosis of dementia who were submitted to ozone therapy
through different ways. Estudamos uma amostra constituída por 50 pacientes idosos com diagnóstico prévio de demência, que foram
submetidos à terapia de ozono, através de diferentes formas. The therapy was effective in all types and degrees of dementia with
recovery of psychic and motor validity, specially regarding to symptoms of degenerative nature. A terapia foi eficaz em todos os tipos
e graus de demência, com recuperação de validade psíquico e motor, especialmente em relação aos sintomas de natureza
degenerativa. The best results corresponded to endovenous application of ozone and rectal insufflation. Os melhores resultados
corresponderam a aplicação endovenosa de ozono e insuflação retal. Intramuscular injection was less effective. Injecção
intramuscular foi menos eficaz. No adverse reactions to treatment were present. N º de reacções adversas de tratamento estavam
presentes. 

No endereço: 
http://74.125.93.104/translate_c?hl=pt-
BR&sl=en&u=http://www.ozono.cubaweb.cu/resumenes/medi51.htm&prev=/search%3Fq%3DAutohemotherapy%2Bin%2Bthe%2Btreatment%2Bof%2Bsome%2Bcorneal%2Bpathologies%26hl%3Dpt-
BR&usg=ALkJrhhddqSLx2-UNADiOPcPU3799T1eHg 

Estes relatos de cura de doenças degenerativas: Alzheimer, Parkinson e Distrofia Muscular, foram transcritos no endereço
http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1419&u=15

Alzheimer? 
Minha sogra voltou a fazer atividades que estavam esquecidas, como acender o fogão, chegou até a 
fazer crochê, voltou a fazer o café, etc.... 
Ida Virgilio da Costa. Depoimento em 
http://www.orientacoesmedicas.com.br/resultado_da_pesquisa_virtual_sobre_auto-hemoterapia.asp

Alzheimer 
Data: 31/03/2008 22:47 
De: antonia 
IP: 189.12.248.28 
Assunto: Re: Hemoterapia para alzheimer 
minha mãe tem alzheimer ha 4 anos e tem 4 meses q faz auto hemoterapia e estamos notando uma 
grande melhora nela, pois ela faz algumas coisas como: lavar louça, lava roupas leve varre casa 
se cuida toma banho conversa as vese entra em contradições mas esta bem disposta . Acho q com a 
cntinuidade a melhora vai cada vez aumentar em nome de Jesus. Eu estou muito otimista com a auto 
hemo, ela começou tomando 10ml agora aumentamos pra 20ml na minha cidade ja foi confirmado um 
caso em q uma mulher voltou ao normal. Então isso nos deixou mais otimista.Não sei pq a medicina 
ñ aprova eles falam q acontece isso ou aquilo mas e tudo mentira pois as pessoas q fazem a muito 
tempo e o q acontece e cura sou a favor da auto hemo e as pessoas ñ tem q ter medo de fazer se ñ 
fizer bem mal e q ñ faz.

Alzheimer 
Data: 22/03/2008 13:23 
De: Maria Batista Mendes (celinhacab@hotmail.com 
IP: 189.29.90.151 
Assunto: AUTO HEMOTERAPIA 
Sr. Alejandro, eu ficaria muito feliz se pessoas como o Sr. nos desse argumentos precisos e 
esclarecedores do porque da sua rejeição á Auto Hemo. 
Não sou médica, sou muito curiosa e sempre gostei de ler muito sobre tudo o que diz respeito a 
essa máquina Maravilhosa que é nosso corpo, e assim quando ganhei e assisti o DVD com a 
entrevista do DR. LUIZ MOURA, me encantei, muito do que ele explica não era novidade, embora eu 
não seja médica já conhecia até o trabalho do Dr. Ricardo Vironese, sempre gostei de medicina 
alternativa e natural e por isso me enteressei muito também pela medicina Ortomolecular e 
procurando saber mais sobre este tratamento, me deparei com muita informação que complementam e 
me fazem entender melhor a Auto Hemo, resumindo, nos leigos não temos que ser ignorantes, basta 
sair um pouco do comodismo e ler, pois informação é o que não falta, portanto só porque o fulano 
é medico, não quer dizer que ele detenha todo conhecimento e que falou ta falado, pelo menos 
comigo não funciona a muito tempo, afinal são muito interesses obscuro onde eu sei que a minha 
saúde não é o principal, então eu que me cuide. Sr. Alejandro, nem tudo e nem todos são movidos 
a dinheiro, apartir de conhecer a Auto Hemo, comecei primeiro em mim msema, entendi o sonho e o 
objetivo do Dr. LUIZ MOURA, e aí comecei a gravar DVDs e a distribui-los gratuitamente e o faço 
com muito amor. Tenho experiêcia em colher sangue, reaplica-lo é mais fácil ainda, faço 
aplicações em várias pessoas, todas tendo ótimos resultados não cobro nada, sabe porque ? 
Passei a sonhar o sonho do Dr. LUIZ. um dia ver a Auto Hemo ser levada aos idosos, aos mais 
carentes e agora a cada dia vendo tao incríveis benefícios, como alguem com mal de Alzheimer, que 
ja não se enteressava por mais nada, nem por comer, e de repente voltando à vida, contra esses 

http://74.125.93.104/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.ozono.cubaweb.cu/resumenes/medi51.htm&prev=/search%3Fq%3DAutohemotherapy%2Bin%2Bthe%2Btreatment%2Bof%2Bsome%2Bcorneal%2Bpathologies%26hl%3Dpt-BR&usg=ALkJrhhddqSLx2-UNADiOPcPU3799T1eHg
http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1419&u=15
http://www.orientacoesmedicas.com.br/resultado_da_pesquisa_virtual_sobre_auto-hemoterapia.asp


fatos, definitivamente não há argumentos, nem seus nem de ninguem, e fatos assim, pra quem ainda 
é humano e, um pouco solidário, basta pra se motivar e seguir em frente. 
Não sei quanto tempo vamos ter que lutar e ficar na clandestinidade, mas sei que não vou 
desistir, um dia DEUS vai mover o coração, vai dar bom senso, não sei, mas tenho certeza que um 
dia teremos a AUTO HEMOTERAPIA, pesquizada e regularizada como já é em outros países. Não perco 
a esperança, um dia o bom senso vai chegar e prevalecer também em nosso país tao amado por DEUS. 

Um forte e fraterno abraço a todos companheiros, usuários anônimos, usuários atrevidos, 
defensores e batalhadores mesmo como muitos desse Forum por essa técnica dos ceus que o Dr. LUIZ 
fez chegar até nos. 
Uma FELIZ PASCOA, vida nova é nossa esperança. 

Alzheimer 
Data: 21/05/2008 10:20 
De: jurema 
IP: 201.22.87.170 
Assunto: Re: Auto Hemoterapia Ta aí!!!!!!!!! 

Fiquei sabendo da auto-hemoterapia por um amigo que nos aconselhou á fazer pois minha mãe está 
com mau de alhzeimer e se submeteu a prótese do fêmur e estava sem caminhar o mesmo relatou 
algumas situações de cura, confiamos na terapia que para minha surpresa trouxe melhora quase que 
imediata, pois na mesma semana que se submeteu ao tratamento minha mãe começou a caminhar com 
nossa ajuda porém bem melhor doque estava anteriormente passando-se os dias ela está começando a 
dar os 1ºs passos sem segurá-la, está bem mais disposta, pesquisamos muito pela internet algum 
relato negativo com comprovação, mas não encontrei, só comentários doque pode causar como 
infecções, estou em uma situação delicada em continuar ou não com o tratamento pois na própria 
família tenho pessoas contra o tratamento porém ela mesma não quer parar o tratamento pois está 
se sentindo muito bem, e aumentou a vontade de caminhar, várias vezes ao dia ela solicita que 
auxilie a levantar e caminha um pouco, iríamos iniciar com fisioterapia porém devido a situação 
financeira não é possível pagar fisioterapia em casa ou esperar pelo sus, sendo que a 
auto-hemoterapia é mais barata e está 
de acordo com ossa situação financeira, pois minha mãe é aposentada e ganha apenas 1 salário 
mínimo, estou otimista em relação a sua recuperação, já ouvi algumas pessoas dizerem que a 
melhora é psicológica, não concordo pois minha mãe é muito negativa jamais iria colocar na mente 
que funcionaria se não funcionasse mesmo, acredito que em poucos dias ela estará recuperada do 
alhzeimer não espero melhora pois só Jesus para operar o milagre como creio NELE espero que ELE 
esteja agindo e operando o milagre. 

Data: 16/10/2007 21:59 
De: Marçal 
IP: 201.29.190.15 
Assunto: Re: Re: AUTO HEMOTERAPIA 
Olá, tem essa comunidade no orkut, http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=8697443 ,com alguns 
relatos em doenças raras e AH. 
Acalasia idiopatica ,Epilepsia ,Esclerose tuberosa ,Sindrome de west,Parkinson ,Distrofia 
muscular ,ALZHEIMER ,adeno hipofisario ,Transplante de medula ,sindrome de sjogrem,Esclerose 
Múltipla,ATAXIA ESPINOCEREBELAR,Esclerose Lateral Amiotrofica,Anemia do mediterraneo. e tem um 
caso de Adrenoleucodistrofia, onde a mãe falou que está estabilisada. 
Alguns desses relatos foram removidos desse inforum.

Assunto: ALZHEIMER 
GOSTARIA DE TROCAR INFORMAÇÕES COM PESSOAS QUE USAM AH EM PACIENTES COM ALZHEIMER POIS MINHA
MÃE(60 ANOS) ESTÁ SENDO TRATADA DESSA DOENÇA COM MEDICAMENTOS A +/- 07 ANOS E O RESULTADO É : VÊ-LA
CADA DIA PIOR. ENTÃO RESOLVEMOS FAZER A.H. NELA, MAS O DIFÍCIL É ACHAR ALGUMA VEIA PARA TIRAR O SANGUE
E REAPLICAR, ESTAMOS TENTANDO DESDE SETEMBRO/07 E SÓ CONSEGUIMOS FAZER 02 APLICAÇÕES DE 10 ML COM
INTERVALO DE 7 DIAS. 
SE QUISEREM PODEM ME MANDAR INFORMAÇOES POR E-MAIL. 
DEUS ABENÇOE TDS. DESTE FORUM.

Relato encontrado nesse forum. 
Data: 02/04/2007 15:08 
De: Enis Rey Gil Junior (enisjunior@via-rs.net) 
IP: 201.89.165.177 
Assunto: Relato 

http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=8697443


Após assistir o DVD convenci meu pai e minha mãe a fazerem. Eu junto. Eles 74 e 72 
respectivamente e eu com 43. Minha mãe esta com alzaimer e estava sem vontade alguma ficando só 
na cama e não se alimentando, hoje após a AH ela se alimenta melhor, foi de 40 kg a 52 kg, tem 
vontade de comer e esta mais ativa, voltou a conversar conosco e não fica mais só na cama, quanto 
ao esquecimento, horas melhor hora não, mas sua aparencia é outra. Meu pai tinha pisoriase e 
aumento da prostata, a pisoriase esta secando e sua prostata segundo ele esta bem melhor. Eu faço 
tbém, nada específico, mas me sinto muito bem, mais disposto e sem dores musculares. Aconselho a 
todos lerem, se informarem e adotarem o processo, é um tratamento muito barato, por isto não é 
divulgado como deveria ser. É saúde. Façam e divulguem. 

Data: 24/01/2008 14:02 
De: karlak 
IP: 201.3.196.59 
Assunto: Células tronco 
Só lembrando, 
que o Dr. Moura mexeu no bolso de alguns que vem desenvolvendo os tratamentos com células tronco 
e os pesquisadores sabem que o sangue está repleto de células tronco a um custo zero (só que na 
fase embrionária) 
e que a AH não só cura como "refaz as células" doentes, 
provenientes das células tronco naturais do sistema imunológico. 
Isso é "bárbaro", não? 

Distrofia muscular 

14/11/2007 11:50:33
a favor (oObs: da auto-hemoterapia) 
Eryck Teixeira Dos Santos (18) de Canaã Dos Carajás 

Tenho Distrofia Muscular Progressiva Ireversivel, com as aplicações da AH tenho tido um resultado 
maravilhoso. Não so em mim como nos meus irmãos que também tem Distrofia Muscular Progressiva 
Ireversivel. 

No endereço http://www.orientacoesmedicas.com.br/ver_opiniao.asp 

Data: 14/01/2008 13:05 
De: JOSE DANTE DE SP CAP (jose.dante@terra.com.br) 
IP: 201.42.221.252 
Assunto: A MARAVILHA DA A.H.T 

Hoje fiz minha 34ª aplicação de A.H.T. e cada vez mais maravilhado. tinha a Distrofia muscular 
como principal doença dentre outras, todas sanadas e a distrofia melhorei uns 30 %, agradeço 1º a 
DEUS, segundo ao dr LUIZ MOURA, que diga-se de passagem, um médico que visa a cura e não 
enriquecer às custas do doente e 3º ao MARÇAL, que mesmo morando no Rio, me encaminhou quem me 
fizesse a auto-hemo aquí em São Paulo. aos que duvidam da A.H.T. queria q me explicassem uma 
coisa simples: pq quem faz auto-hemo não pega gripe, dor de garganta, ouvido ou outras doenças 
que os otorrinolaringologistas tratam? isso sem efeitos colaterais algum. Quero ver se uma pessoa 
imunizada pela auto-hemoterapia pega dengue ou febre amarela ou outras doenças transmitidas por 
picadas de insetos? Duvideodó. Com o organismo alerta, não tem doença que se instale. Um primo 
que se mudou para o Mato Grosso me disse que essa simpatia era comum por lá para não pegar 
doenças transmitidas por picadas de inseto. (eles chamam a a.h.t. de simpatia). 

ALZHEIMER e AH
Hoje comecei a auto hemo em minha mãe,estou muito confiante,logo direi meu relato.Alguem conhece pessoas com essa doença
tiveram melhora. 
De: Terezinha Fatima 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=544125444327833679

Data: 14/06/2007 16:10
De: Terezinha 

http://www.orientacoesmedicas.com.br/ver_opiniao.asp
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=544125444327833679


IP: 200.232.232.28
Assunto: Re: Auto-hemoterapia
Ola Marcio vc diz que a memoria teve melhora seria o caso de alzheimer to fazendo em minha mãe e to notando uma leve
melhora,obrigada

mal de alzeihmer avançado
**Denise** Postado por...
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=18001584283977133148
cont...
Tenho outra amiga que seus pais estão com o mal de alzeihmer avançado e ela resolveu fazer a terapia neles e qual não foi a
surpresa,eles voltaram a falar pouco mais estão apresentando grandes melhoras.Temos que lutar contra o capitalismo desenfreado
que passa por cima até das leis divinas e as leis dos homens nem se fala.
Paz e luz sempre! 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Anemia

Data: 20/04/2007 14:02 - Inforum
De: Luciene da silva de souza (lucienesouzza01@yahoo.com.br)
IP: 189.13.2.249
Assunto: Auto hemoterapia
SOU TECNICA DE PATOLOGIAS CLINICAS, REABILITADORAS TÉRAPEUTA HOLISTICA, E TRABALHO, COM A INCLUSÃO
SOCIAL NA DIOCESE DA MINHA CIDADE, É JÁ VENHO FAZENDO AUTO HEMOTÉRAPIA HA ALGUNS MEZES,COM GRANDE
SUSSESSO AS CURAS SÃO BERRANTES, PESSOAS COM ÁRTRITE, ARTROSE, COLESTEROL, BRONQUITE ASMA,ANEMIA,
E ATER, CANCE. EU NÃO SEI POR QUE ESSA POLEMICA EM TORNO DE UM TRATAMENTO, QUE JÁ VEN SENDO
REALIZADO HA MUITOS ANOS, TENHO PACIENTE, DE 70 ANOS QUE JA FAZIA A AUTO HEMO HA MUITOS ANOS, PARA
DOENÇAS DE PELE, E ANEMIA, E MUITOS OUTROS TESTEMUNHO, ...

Inforum:
Data: 20/04/2007 15:36
De: edilaine
IP: 201.2.184.239
Assunto: Hemoterapia
Essa tecnica é maravilhosa, é a esperança pra quem está desacreditado,
pois eu faço, tenho baixa plaquetas e anemia, nunca consegui me curar,
sendo que estava super baixa e a medica queria tirar o baço, comecei a
fazer no começo meia desacreditando, pois achava muito simples, só que
com o passar do tempo, com as aplicaçoes estou tendo uma melhora
repentina. Isso é maravilhoso...

Inforum:
Data: 14/04/2007 21:16
De: Adriana Pereira (adri_dade@yahoo.com.br)
IP: 201.86.197.249
Assunto: AUTO HEMOTERAPIA
... pra mim a Auto hemo terapia tive um ótimo resultado. Tenho lupus
heritromatoso sistemico de discoide, na pele. Com a auto hemo não tive
mais dores no corpo, cansaso e a cicatrização da minha pele melhorou
muito, a anemina estacionou. Fiz dez aplicações e parei 3 meses. Estou
retornando minhas aplicações...

Orientações Médicas:
Domingo, 1 de fevereiro de 2009 - 19:18:52
Tenho Anemia Falsiforme , estou na terceira sessão de autoHemoterapia e estou me sentindo menos cansada. Prova disto Faltei
uma semana pois não pude ir e senti todo o cansaço que sentia anteriormente. Esta semana fiz e como se por encanto desapareceu
o cansaço. è incrivel inclusive as alergia que tenho.desapareceram.
Maria Aparecida da Rosa Gonzalez - 51 anos - Porto Alegre- Rs 

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

Carlene: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=16383474743415893639
Minha mãe estava a quase um ano fazendo tratamento para curar uma anemia... durante esse tempo só descobrimos q ela estava

http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=18001584283977133148
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=16383474743415893639


perdendo sangue pelo intestino, mais não descobriram o local exato,por isso ela ia fazer uma cirurgia. Mas graças a um amigo da
familia que apresentou o DVD sobre a Auto Hemoterapia. E a partir daí ela fez três aplicações e já repetiu o hemograma por duas
vezes e tudo está curado, sua taxa eritrócitos está normal. E alem disso ela está sentindo muito bem, dormindo melhor, ou seja está
com outra vitalidade aos 69 aninhos (assim ela fala agora) Abraços a todos!!!

Data: 06/01/2008 18:57
De: Marcal
IP: 201.19.3.50
Assunto: Re: A hemoterapia cura a anemia falciforma
Olá, nessa comunidade tem alguns relatos de doenças raras em que as pessoas estão
usando a Autohemoterapia.
http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=8697443
http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=7739092&q=anemia+falciforme

Orientações Médicas:
Terça-feira, 17 de fevereiro de 2009 - 14:21:29 
Tenho anemia profunda com todos os fatores baixíssimos. Sentia muito cansaço físico a ponto de muitas vezes não conseguir sair
para o trabalho. Comecei a fazer autohemoterapia em outobro de 2008. Hoje sinto-me bem mais forte, feliz e ao completar 6 meses,
farei exames de sangue pra ver se mudou alguma coisa nos meus números. 
Fafy - 46 anos - Fortaleza-Ce

Orientações Médicas:

Quarta-feira, 14 de outubro de 2009 - 09:08:49 

Tenho feito a auto-hemoterapia há alguns meses e o resultado tem sido incrivel. Sinto na disposição e no estado de saúde geral. Dá
p'ra sentir nitidamente os efeitos positivos.
Zulmiro Favoretto
72 anos - São Paulo - SP

Terça-feira, 27 de outubro de 2009 - 16:11:51 

Eu e minha mão temos beta-talassemia minor, e fazemo AHT sem problemas há anos. 

Boa Saúde. 

Bolívar
40 anos - São Paulo

Orientações Médicas:

Domingo, 16 de agosto de 2009 - 06:13:08 

Data: 15/08/2009 19:55 
De: Jovenir Mário Kuszkowski (JMK) 
IP: 201.34.157.178 
Assunto: Re: Cuidado Gente! 

Não pude simplesmente ler, e ficar inerte, pois acho que tudo o que acontece na vida da gente não 
é acaso, e nem destino, é pura (e meramente) mãos divinas, e quanto a terem uma visão unica e 
particular de se colocar contra, ou, a favor de algo, temos sim que dar a cara a bater, e esse 
teste eu fiz, pois desde 08/12/2006 que faço auto-hemoterapia, pois sou cardiopata, sou portador 
de sindrome do panico, e tenhos outros males advindos destes males, então formular frazes e 
colocar com palavras escolhidas para impressionar, pois não consigo definir qual o motivo (se 
puramente por discordar) então eu faço meus exames periódicamente e só tenho bons resultdados, e 
como já descreveu a Sra. nathália em seu infeliz depoimento onde explana um conhecimento 
ignorante do assunto (Senhores que divulgam essa prática. 

Quando o sangue é colocado no musculo ele pode simplesmente ser fagocitado pelos macrofagos 
circunvizinhos e caso a quantidade de sangue seja muito grande esse produto será drenado por vias 
normais de escoamento como vasos linfaticos, sanguineos ou cavidades adjacentes. 

Mas no entanto, como as pessoas que realizam esta pratica a fazem em um prazo de sete em sete 
dias, devido a estimular tanto o organismo a não reconhecer o proprio sangue, a prática pode 
levar a uma anemia hemolitica auto-imune. ), o que garanto a esta senhora que não tenho tipo 

http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=8697443
http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=7739092&q=anemia+falciforme


algum de anemia..... quanta ignorancia.... 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Ansiedade

Ilton 26, outubro, 2007 em 18:29 - - http://danielbecher.com/auto-hemoterapia/?cp=all
Hemoterapia é nota 10!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
A 5 anos atrás eu operei de hemorróidas, já sofria a mais de 10 anos com essa terrível enfermidade, a um mês e pouco ela começou
a se manifestar novamente.
Fiquei com medo de ser preciso submeter-me a outra cirurgia, mas meu cunhado me dize que estava fazendo a hemoterapia a
alguns meses para estresse , depressão, ansiedade e juntamente com todas essas enfermidade acabou também sendo curado das
suas hemorróidas . Estou na 4ª aplicação e minhas hemorróidas desapareceram. E mais ainda estava com uma dermatite ou coisa
parecida que adquiri em uma pescaria por causa de picadas de carapatos provavelmente de capivara pois no local tinha muitas…
com a hemoterapia estou tendo uma grande melhora também nesta enfermidade estou maravilhado com essa tal de hemoterapia.
Fiquem com Deus , e muitas vitorias ate mais.

Orientações Médicas:
Sábado, 1 de novembro de 2008 - 20:47:36
Estou na quinta aplicação, todos sintomas da menopausa desapareceram, ansiedade,,
humor, enfim estou ótima!!!!!!!!!!!!!!
raquel nacles 50 anos - Curitiba/Natal

Relato de Isolde: 
..."EU ESTOU FAZENDO AH. E ESTOU NA 12 APLICAÇÃO, AKI EM CASA FAÇO EU MEU MARIDO E MEU FILHO. MAIS PARA
PREVENÇÃO. EU SEMPRE TINHA DORES, PARECIA A MARIA DAS DORES. DOR NAS PERNAS, DOR DE CABEÇA, DOR NAS
COSTA. ETC... AGORA ESTOU BEM MELHOR AS DORES QUASE NÃO EXISTEM MAIS E O HUMOR E O SONO MUITO
MELHOR. QUASE SEM ANSIEDADE. MEU MARIDO MELHOROU DAS DORES NAS COSTA E MEU FILHO COM AS ESPINHAS.
FICO TÃO ENTUSIASMADA EM FALAR DA AH"... 

Perfil de Isolde: http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2476950460326071068

este relato foi postado no orkut por: 
Lina Costa <<< Ho'oponopono >>> 
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358

Orientações Médicas:
Sexta-feira, 26 de dezembro de 2008 - 13:31:52 
RECENTEMENTE CONHEÇO UMA PESSOA QUE FAZ, E VEJO A MELHORA DELA DIA A DIA, ESTA PESSOA TOMAVA A 25
ANOS REMEDIO PARA OS NERVOS ENTRE OUTROS, A DROGA JA FAZIA PARTE DE SUA ROTINA E A MAIS DE UM MÊS
ESTA PESSOA ESTA FORTE E CALMA COM O USO DA AUTO-HEMOTERAPIA E EU ADOTEI TBEM E JA FAZ UMA SEMANA
QUE NÃO SINTO AQUELAS DORES DE CABEÇA QUE SE FAZIAM PRESENTES TODOS OS DIAS EM MINHA VIDA, PERDI 5
KG SEM FAZER NADA, E ACHO SINCERAMENTE QUE ANTES DE SER CONTRA AS PESSOAS DEVIAM FAZER EM SI
PRÓPRIAS E VER O QUANTO SE POUPA COM REMÉDIOS SEM RESULTADOS SIM PQ DE TANTO TOMAR NEOSALDINA
MEU ORGANISMO NEM REAGIA MAIS AO MEDICAMENTO...APOIADO DR LUIS MOURA 
GISA - CBO/RS

Relatos - Auto-Hemoterapia e Artrite

Data: 16/07/2007 14:18 
Nome: Mari 
Email: mari.susan@yahoo.com.br 
Profissão: professora 
Localidade: Florida-USA 
Bom dia!!Li a materia e percebi 2 equivocos.O DVD vendido...tudo que vi até agora foi que as copias estao sendo distribuidas
gratuitamente entre amigos,familiares,etc.Eu ganhei de uma amiga com cancer de Santos que esta mandtendo sua imunidade em
alta com a auto-hemo e os medicamentos do metodo Canova (uma maravilha que merece ser divulgada)
www.canovadobrasil.com.br desenvolvido em pesquisas de anos pela univ.fed. de curitiba. 
O 2o. equivoco é ..auto-hemo cura todas doencas. Nunca foi dito isso pelo dr.Luis Moura. Sao para as enfermidades relacionadas ao

http://danielbecher.com/auto-hemoterapia/?cp=all
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sistema imunologico. Iniciei apos ver a entrevista no youtube e porque minha mae contou que tratou acne em 1950 com 9meses de
aplicacoes da auto-hemo no interior de saopaulo pq nada melhorava seu problema. Estou na 12a aplicacao e as dores nos dedos da
mao-artrite- melhoraram em 90% somente fazendo AH, disposicao e sono melhor tambem.É realmente uma vacina natural exclusiva.
Meu proprio sangue cuidando de elevar a propria imunidade.Nao tive nenhum problema e desejo que essa pratica ajude mais e mais
pessoas no mundo todo. Saudacoes! 
Mari 16/07/07 
FONTE: http://www.diariodecuiaba.com.br/comenta_det.php?cod=44298

rosana - 38 anos - uniao da vitoria pr: fórum Orientações Médicas
Quarta-feira, 31 de dezembro de 2008 - 14:06:24 
a auto hemoterapia foi um alivio para mim pois tenho artrite reumatoide e a hemoterapia e que esta me ajudando

Data: 20/04/2007 14:02 - Inforum
De: Luciene da silva de souza (lucienesouzza01@yahoo.com.br)
IP: 189.13.2.249
Assunto: Auto hemoterapia
SOU TECNICA DE PATOLOGIAS CLINICAS, REABILITADORAS TÉRAPEUTA HOLISTICA, E TRABALHO, COM A INCLUSÃO
SOCIAL NA DIOCESE DA MINHA CIDADE, É JÁ VENHO FAZENDO AUTO HEMOTÉRAPIA HA ALGUNS MEZES,COM GRANDE
SUSSESSO AS CURAS SÃO BERRANTES, PESSOAS COM ÁRTRITE, ARTROSE, COLESTEROL, BRONQUITE ASMA,ANEMIA,
E ATER, CANCE. EU NÃO SEI POR QUE ESSA POLEMICA EM TORNO DE UM TRATAMENTO, QUE JÁ VEN SENDO
REALIZADO HA MUITOS ANOS, TENHO PACIENTE, DE 70 ANOS QUE JA FAZIA A AUTO HEMO HA MUITOS ANOS, PARA
DOENÇAS DE PELE, E ANEMIA, E MUITOS OUTROS TESTEMUNHO, ...

Orientações Médicas - Sábado, 15 de novembro de 2008 - 19:23:06 
CONTRA FATOS NÃO HÁ ARGUMENTOS. QUEM PODERÁ ARGUNTAR CONTRA FATOS? NINGUÉM!
Minha esposa, Vilma Dutra, estava entrevada com artrite-reumatóide. Muitas vezes nem levantar da cama de manhã conseguia.
Começou a fazer a AHT e com apenas 4 aplicações de 10cc está quase totalmente restabelecida. A melhora é muito grande. É
considerável. 
Conhecemos pessoalmente o Dr. Luiz Moura, já nos consultamos com ele e afirmamos ser uma pessoa maravilhosa, piedosa e
atenciosa. A propósito, o encontrei no centro da cidade do Rio no dia 10 de novembro de 2008, na rua Miguel Couto, e comentei a
melhora acentuada da minha esposa. Também lhe falei sobrer um questionamento que me fiseram por ser a AH feita com sangue
venoso e o Doutor sorriu e disse: " eu tomo esse sangue venoso há 28 anos e nunca me fez mal". Termino afirmando que contra
fatos não há argumentos. 
Hudson Dutra - 68 anos - Rio de Janeiro

Inforum:
Data: 18/04/2007 14:18
De: maria auxiliadora santos de carvalho
IP: 10.102.0.125, 200.152.34.101
Assunto: Tratamento
Estou fazendo hemo a quatro meses e posso dizer que estou bem melhor,
... Os médicos falam que a medicina em si não descobriu a cura da
artrite rematóide, sempre dizendo pra mim, não sei mais o lhe passar.
Mas graça a DEUS, com o hemo estou tendo bom resultados.

Inforum:
Data: 23/03/2007 22:06
De: BETH
IP: 201.79.119.210
Assunto: ARTRITE REUMATOIDE
... Comecei a fazer este tratamento e por incrivel que pareça na
segunda aplicação eu já não estava sentindo 70% das dores que sentia,
hoje já estou na setima aplicação e a unica coisa que não melhorou
ainda, é que quando eu levanto pela manhã minhas mãos ainda estão
inchadas, mas não sinto dores mais à noite e este inchaço que antes era
constante agora cerca de meia hora que eu levantei as mãos melhoram...

Inforum:
Data: 16/04/2007 17:49
De: Bernadete
IP: 201.78.20.77
Assunto: Artrite reumatóide
Tenho uma colega de trabalho cujo marido sofre de artrite reumatóide.
Ele já não anda e sente dores fortíssimas. Ele está recebendo 20 ml de
5 em 5 dias. Ela relatou que já consegue perceber uma melhora nele,
inclusive na musculatura que estava muito fraca também.

Inforum:

http://www.diariodecuiaba.com.br/comenta_det.php?cod=44298


Data: 13/04/2007 11:26
De: Clara Enir Robalo de Jesus
IP: 201.14.225.112
Assunto: Faço auto hemoterapia
... há um ano e meio... comecei a fazer as injeções, pois tenho artrite
reumatóide, onde tinha muitas dores, hoje estou muito feliz pois com a
auto hemoterapia, já não sinto dores e também tinha cistos nos ovários
e com o tratamento eles sumiram, a auto-hemoterapia mudou minha vida
para melhor...

Orientações Médicas:
Segunda-feira, 22 de setembro de 2008 - 19:21:37
me senti melhor das dores de artrite, porem acho que o tratamento deve ser acompanhado
para complementar a auto hemoterapia.se eu morasse no Rio de Janeiro procuraria o dr
moura
Janete Gomes 55 anos - Recife PE

DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS
RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416
Desculpem, mas não fui submetida à auto hemoterapia. Pessoas da minha família foram
favorecidas nos casos de artrite reumatóide, acne e até em adenocarcinoma com metástase.
É incrível, mas os fatos falam por si.
Obrigada e por favor, incluam-me.
ARLETE FERNANDES NONATO

Orientações Médicas:

Sexta-feira, 11 de dezembro de 2009 - 15:24:25 189.11.233.131

Tive um grave problema com Artrite Reumatoide, ao fazer autohemoterapia, tambem fiquei livre da gastrite que me incomodava
tanto.

Joao Moraes
56 anos

Orientações Médicas:

Terça-feira, 27 de outubro de 2009 - 01:00:20 

RELATOS DO SITE DA DRa. GENAURA: 
http://recantodasletras.uol.com.br/artigos/387723

22/10/2009 12h49 - Angela Maria Villela Sant 

Olá Pessoal...Faço AH há dois anos, tinha um cisto no utero que vinha sendo acompanhado por minha ginecologista a alguns anos,
depois deste tratamento desapareceu por completo, sentia também algo estranho perto do coração, procurei um cardiologista que
constatou que estar tudo bem. Obrigada Dr. Luiz Moura por divulgar esse tratamento tão abençoado e obrigada a Dra. Genaura, seu
depoimento também me ajudou muito. Só para esclarecer...Faço AH durante dois meses e depois paro, dou um tempo de um ou
dois meses e volto a fazer. Estou ótima. Abraços aos corajosos que acresitam em homens como Dr. Luiz Moura, que Deus o
abençõe e o proteja dos ganaciosos. 

18/10/2009 11h20 - JOSE LIBERIO PIMENTEL 

Olá, amigos, faço a AHT há cerca de um ano e meio e consegui me ver livre de uma ferida na perna que já durava quase 5 meses e,
como sou diabético, já estava com receio de perder a perna. Iniciei o tratamento e em apenas duas aplicações o ferimento cicatrizou.
Agradeço muito a Deus, por ter permitido que eu conhecesse o Dr. Luiz Moura, figura simpaticíssima, ser humano exemplar e um
homem de coragem rara , e agora, a Dra. Genaura, outro exemplo que nos faz acreditar que a vida vale a pena, mesmo quando
enfrentamos problemas do tamanho dos enfentados por essa heroína. Saibam todos que a Auto-hemoterapia já tem mais de cem
anos e só não é legal, como no México, porque ela não rende dinheiro para a classe médica e laboratórios, representados pela
ANVISA, que só visa dinheiro e nunca o bem-estar da população, principalmente, daqueles que mais precisam. Que Deus dê muitos
anos de vida ao Dr. Luiz Moura, à Dra. Genaura e a todos aqueles que pensam grande e que sabem que quando deixarmos essa
carcaça de carne aqui na terra, nada levaremos para o outro mundo, que não sejam nossas boas ações para com nossos próximos.
Divulguemos a AHT até a hora que as "autoridades" sanitárias se vejam na obrigação de fazer estudos sérios sobre sua eficácia, pois
a grande desculpas dos conselhos regionais e federal de medicina é que não há estudos aprofundados sobre essa prática para que

http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416
http://recantodasletras.uol.com.br/artigos/387723


se congitem de sua legalização. Mas como haver estudos profundos se não há interesse econômico sobre o assunto? 

13/10/2009 15h50 - Malú 

Olá Kelly.... Tudo bem? Faço a Hemoterapia há bastante tempo... há 9 meses.... uso 5 ml de cinco em cinco dias e não tenho
nenhum hematoma no braço. O que posso afimar para vc é que eu tenho artrite reumatoide já com muita dificuldade de deambular e
incapacidade gritante de locomoção e nas mãos que já estavam atrofiadas. Não possoa firmar que cura...no entanto,... obtive
excelentes resulatados no quadro locomotor bem como nas mãos que já não possuem atrofias. O Dr. Luiz Moura foi uma benção na
minha vida e na vida de minha família. Gostaria de saber o que aconteceu com a Dra. Genaura.... pois não há postagem recente da
mesma aqui. Abraços e sucessos a todos!!! 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Artrose

Rosangela A Santos - Roseira SP: fórum Orientações Médicas
Segunda-feira, 12 de janeiro de 2009 - 15:41:36 
Faço hemo desde 1993.Começei por causa de uma artrose que me perseguiu desde os meus 9 anos;e devido o stress que tive na
infãncia,desenvolvi o mais grave dos vitiligos,perdi toda melanina do corpo.Hoje ja nao tenho mais artrose e meu vitiligo nao me
causa mais frustraçao.So fui beneficiada ate hoje e nao paro por nada de fazer a hemo.

Orientações Médicas:
Terça-feira, 24 de fevereiro de 2009 - 11:16:29 
Hoje estou muito bem graças a auto-hemoterapia. Alergias, fiquei livre delas, dores de artrose sumiram. Minha companheira estava
sem poder trabalhar e já se pensava em uma cadeira de rodas elétrica e 10 dias após o tratamento ela se levantou e foi trabalhar e
não parou mais. 
Saide Navi 75 anos - Rio de Janeiro - Flamengo 

asma: Data: 20/04/2007 14:02 - Inforum
De: Luciene da silva de souza (lucienesouzza01@yahoo.com.br)
IP: 189.13.2.249
Assunto: Auto hemoterapia
SOU TECNICA DE PATOLOGIAS CLINICAS, REABILITADORAS TÉRAPEUTA HOLISTICA, E TRABALHO, COM A INCLUSÃO
SOCIAL NA DIOCESE DA MINHA CIDADE, É JÁ VENHO FAZENDO AUTO HEMOTÉRAPIA HA ALGUNS MEZES,COM GRANDE
SUSSESSO AS CURAS SÃO BERRANTES, PESSOAS COM ÁRTRITE, ARTROSE, COLESTEROL, BRONQUITE ASMA,ANEMIA,
E ATER, CANCE. EU NÃO SEI POR QUE ESSA POLEMICA EM TORNO DE UM TRATAMENTO, QUE JÁ VEN SENDO
REALIZADO HA MUITOS ANOS, TENHO PACIENTE, DE 70 ANOS QUE JA FAZIA A AUTO HEMO HA MUITOS ANOS, PARA
DOENÇAS DE PELE, E ANEMIA, E MUITOS OUTROS TESTEMUNHO, ...

Orientações Médicas:
Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 22:24:19
Há muitos anos indiquei e sugeri, ajudando a centenas de pessoas que se livraram de :
acne postulosa, alergia, rinite alergica, artrose, gota, osteoporose, reumatismo, cisto de
ovarios, furunculose, piodermatite generalizada, hepatite, micose de unha, micose de
pés e mãos, sicose da barba, peladas na cabeça. Parabens Dr. Luiz Moura pela sua luta
para o reconhecimento desta técnica.
Rene Gentil de Carvalho- Terapeuta/Holistico 69 anos - Cuiabá/MT

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 15/10/2008 17:17
De: Nerea Bombonatti
IP: 200.148.107.43
Assunto: Artrose
Olá, quero relatar que sofro de artrose na coluna,ja faz 1 ano. Tive nesse ano, dores
incriveis que me faziam até chorar. Tomei remedios carísssimos pr diminuir as dores pois era
só o que o remédio fazia.
Sou evangélica, e nesse meio tempo, pedi com toda a fé que Deus me curasse ou me
levasse de uma vez, pq ja não aguentava tanto sofrimento. Até que Deus mostrou o caminho
p/ minha cura. Saí de casa um dia, desolada de tanta dor e fui visitar uma prima que tenho na
cidade de S.Paulo. Lá estava minha cura. Cheguei meio sem graça tamanha multidão de
gente que havia na casa dela. Eles estavam praticando essa técnica de auto hemo-terapia.

http://inforum.insite.com.br/39550/.html/


Sem vacilar, fiz minha primeira aplicação e a semana passada a segunda aplicação. Com
muita honra venho glorificar o nome de Deus, pois ele me mostrou a saída p/ minha cura. Me
sinto ótima ,disposta e ofereço hj, minha casa pra esse procedimento. Quero agradecer a
insisntencia desse anjo celeste, Dr Luis Moura, que com muita bravura vem defendendo a
auto hemo-terapia. Obrigada meu Deus, Obrigada Dr. luis moura , pois me sinto curada.
Digo que me sinto curada pois devo fazer esse procedimento ,por mais 2 meses talvez.

Orientações Médicas:
Segunda-feira, 21 de dezembro de 2009 - 11:06:41 201.67.40.226

Há 5 meses faço auto hemoterapia , Mas eu tinha sintomas que só agora me dei conta que estou livre deles.Tinha arritimia cardiaca
e tambem doia e muitas x irradiava p/ o braço equerdo . Tinha manchas roxas no antebraço e coxas , nunca mais tive Sem contar
com as curas e melhoras de va´rias doenças que são: 

1- cura de bacteria h. pylori 
2-pangastrite 
3- esteatose hepatica 
4-prob. de urina 
5- melhora sig/ da artrose suspençao de remedio 
6- sinusite grande melhora 

Diva

Inforum

Data: 19/12/2009 16:45
De: BeatrizSchneiderdeSiqueira
IP: 201.13.111.240
Assunto: Autohemoterapia
Tenho Sequela de Poliomielite desde 1950 e faço o tratamento há 5 anos. Os sintomas da Síndrome pós polio foram atenuados,
artose controlada, melhora no ânimo em geral, pele etc... Faço 10ml. a cada 10 dias e não pretendo parar. Sou fã nº 1 da autohemo.
Beatriz 

Orientações Médicas:

Quinta-feira, 24 de dezembro de 2009 - 16:24:25 187.65.29.244

COM PROBLEMA DE ARTROSE NOS JOELHOS E NAS JUNTAS DOS DEDOS DAS MÃOS E APÓS CONVERSAR COM
DIVERSAS PESSOAS AS QUAIS FAZIAM USO DESSE MÉTODO E TAMBÉM ASSISTIR AO VÍDEO, DECIDI REALIZAR O
RESPECTIVO TRATAMENTO. A MINHA SURPRESA FOI ENORME, POIS APÓS A TERCEIRA APLICAÇÃO DE 5 ML. OBSERVEI
UMA MELHORA CONSIDERAVEL EM UM PROBLEMA DE COLUNA O QUAL ME INCOMODAVA HÁ MAIS DE 20 ANOS. APÓS 4
MESES DE TRATAMENTO, FIQUEI BOM DA ARTROSE E TAMBÉM DA COLUNA. HOJE NÃO TOMO MAIS NEM
ANALGÉSICOS, NEM RELAXANTE MUSCULAR, NEM ANTI-INFLAMATÓRIOS E TAMBÉM CONSIGO DORMIR EM QUALQUER
TIPO DE COLCHÃO, ALÉM DE VOLTAR A LEVANTAR PESOS, CORRER SUBIR ESCADAS ENTRE OUTRAS COISAS.

SÉRGIO LEMOS ROCHA
49 anos - MACEIÓ ALAGOAS

Orientações Médicas:

Quinta-feira, 24 de setembro de 2009 - 18:46:08 
Data: 24/09/2009 00:56 
De: Renato Moniak (moniak7@itelefonica.com.br) 
IP: 200.100.87.247 
Assunto: Auto Hemoterapia 

Obtive excelentes resultados através da auto-hemoterapia para tratamento de artrose, dores na 
coluna, devido a problema congenito (listese), arritmia cardiaca (problema congenito, segundo o 
médico pode-se levar uma vida normal), dores no joelho esquerdo por causa da artrose.Com a auto 
hemo não tenho mais nenhum problema de dores. As dores desapareceram já nas primeiras aplicações. 
Já fiz sete aplicações 5mls em mim mesmo, e tenho divulgado com entusiasmo o tratamento. Em meu 
corpo, além destes resultados, notei uma melhora extraordinária na disposição, melhor oxigenação, 
melhra na pele, e, até, acreditem, na libido, insonia e stress. Sou vegetariano há 25 anos, e, 
com certeza, a alimentação, é claro, é de extrema importância. Recomendo e, aos que desejarem, 
faço as aplicações. 



Em breve farei um vídeo dando meu testemunho e colocarei no youtube, para que muitos possam ser 
beneficiados. É meu desejo que, assim como no México, esta terapia possa ser liberada no Brasil, 
também. Perdi minha mãesinha, a semana passada, por infecção hospitalar no Hospital Edmundo 
Vasconcelos, depois de 4 meses de sofrimento. Ela foi operada. Deu tudo certo, mas pegou infecção 
hospitalar. Tudo que os médicos sabiam dizer é que o sistema imunológico dela estava muito 
debilitado, porisso pegou a infecção. Estou pensando seriamente em processar o hospital. Por que 
não fortaleceram o seu sistema imonológico de alguma forma? A AUTO HEMOTERAPIA, juntamente com 
outros procedimentos médicos, poderiam ter, com certeza, se aplicados corretamente, mudar o 
triste final desta história. 

Orientações Médicas:

Domingo, 9 de agosto de 2009 - 18:42:43 

SOU MUITO A FAVOR E SE PUDESSE GRITAR POR TODOS OS VENTOS PARA QUE AZLCANÇASSE OS QUATRO PONTOS
DO MUNDO, PODERIA AJUDAR MUITA GENTE A SE SALVAR. 

Eu sou bancária aposentada e sofria de dores agudas devido a problemas em todas as juntas do corpo por artrose, bursites, e tudo
a que se refere a juntas.( Como o ditado: JUNTA TUDO E JOGA FORA!!!!) 

HA DOIS ANOS FAZENDO AUTO HEMOTERAPIA, hoje me sinto praticamente curada, restando apenas uma dorzinha na bacia
quando faço muitos esforços como serviços domésticos(lavar quintal, etc.) 

Antes eu não segurava uma caixa de sabão em pó 

Graças a Deus e ao Dr. Luiz Moura, hoje tenho uma vida normal, até voltei a academia e estou fazendo musculação para refoeçar
os m´usculos. Minha pele está rejuvenescida e com 53 anos todos me dão menos de 40. A AUTO HEMOTERAPIA É UM MILAGRE
QUE TODOS PRECISAM EXPERIMENTAR!!!!!!! 

COITADOS DESSES QUE ESTÃO TENTANDO PROIBIR. DEUS HÁ DE CONDENÁ-LOS.

MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA
CAMPOS DOS GOYTACAZES(RJ)

Relatos - Auto-Hemoterapia e Asma

Data: 03/02/2009 11:54
De: Anita Rodrigues 
IP: 189.104.126.3
Assunto: AUTO-HEMOTERAPIA
Posso afirmar com toda veracidade por experiencia própria a cura de "ASMA CRÔNICA" convivendo com este mal de urgência em
urgência, os médicos me falva (isto é caso pra UTI), MAS TERMINAVA NAS EMFERMARIAS de hospitias 15, 20 dias e mesmo
assim sem resultados, tentei até com o tratamento homeopatico, e ñ obtive sucesso. Dai resolvi fazer o tratamento com Auto-
Hemoterapia, fazendo 10 aplicações de 20cc e hoje ñ dependo mais mais de bomba, nem corticóides mto menos aminofilina
etc.......... Posso atestar minha cura com certeza e indico a tantos outros que me perguntar. 

João Carlos Hirdes - 61 anos - Rua Frederico Trebi, 75 - Pelotas RS.
Quinta-feira, 1 de janeiro de 2009 - 12:29:45 no site: fórum Orientações Médicas
sou usuário da auto-hemoterapia desde 15/11/2006, nunca imaginei, que com minha idade deixaria de usar remédio pra asma,
como aminofilina, bricanil, asmac, corticoides como maticorten e tantos outros quanto foram inventados, as famosas bombinhas que
sempre estiveram no meu bolso como berotec, aerolim, zaditem seretide e tantas outras que me aconpanharam desde o meu
nascimento. - É incrivel quando saio e viajar e não levo remédio algum por que não preciso mais deles para me manter respirando
normal.

Copélia, perfil no Orkut: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=3768058551279763803
Em 3 de janeiro de 2009, deixou o scrap abaixo na comunidade do Orkut: ASMA E AUTOHEMOTERAPIA:
http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21059630
Olá. Sou asmática e faço auto-hemoterapia há 4 meses e estou tendo ótimos resultados, o mais visível até o momento é que parei
de usar medicamentos como Amnofilina e Berotec para evitar crises. Eu recomendo porque funciona mesmo!!! Bjinhos a Todos!!!

http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=3768058551279763803
http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21059630


Joaquim Marçal é um grande divulgador da AutoHemo no Orkut: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?
uid=16209280005736117767 
Olhe o scrap que ele deixou na comunidade ASMA E AUTO-HEMOTERAPIA: http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?
cmm=21059630
http://blog.becher.com.br/criticas/auto-hemoterapia/?cp=all
Castilho Alex Says:
Dezembro 8th, 2007 at 11:16 pm
olá… meu relato é simples, sou alérgico “asma e renite” por toda vida, sempre me tratei, bons convenios, muitos tratamentos, muitos
medicamentos, sem falar nas idas de emergência a pronto socorros claro para as interminaveis inalações, sempre evitei lugares
frios, ar condicionado, tomar gelado em fim, até que em uma aula de direção defensiva acreditem um instrutor falou do assunto e
que só estava comentando por que ele estava utilizando a autohemoterapia e que estava sendo tão bom que não achava justo ficar
com este conhecimento e privar os outros, assim me emprestou uma cópia do video, então pesquisei assisti o video, perguntei,
parecia pergunta sobre politica, muitos não sabe nada, outros só acreditam vendo, quer dizer para quem tem duvida é dificil ter uma
opinião, porem as pessoas que tiveram a presença de espirito de iniciar a autohemoterapia, foi quase unanimidade, elas
apresentaram sempre algum tipo de melhora, portanto ciente dos fatos inciei a “AH” como teste por dois meses,não utilizei a minha
amiga bombinha para minhas crises de asma, (20anos com ela) melhorou minhas crises tanto que até pensei que foi coisidência,
então parei por que o planejado foi por dois meses os testes, e agora já faz mais dois meses tambèm que não faço a “AH” voltou as
crises, agora iniciarei por definitivo o tratamento, chega de sofrer, como recebi este presente me comprometo em divulgar, só para
rebater as possiveis criticas, vou continuar pesquisando, para as autoridades solicito a elas que cumpram seu papel de iniciar o
devido estudo cientifico e parem de apenas jogar palavras ao vento sem provas, digo também que a ANVISA, falhou no caso do leite
contaminado, duvido que foi a primeira vez e não acredito que será a ultima, desculpem mas há muitas verdades que não podem ser
ditas e as autoridades as tem em segredo, pela sua própria sobrevivência política ou financeira, quem sabe, até mais…

Data: 21/04/2007 08:22 - Inforum
De: sayonara (sayo_rv@hotmail.com)
IP: 201.15.117.13
Assunto: Auto-hemoterapia
Eu e meus filhos estamos fazendo a auto hemoterapia , meu filho mais velho tem bronquite asmática, e vi ótimos resultados, pois
sua crise diminuiu. Pode confiar na auto hemo...

Data: 20/04/2007 14:02 - Inforum
De: Luciene da silva de souza (lucienesouzza01@yahoo.com.br)
IP: 189.13.2.249
Assunto: Auto hemoterapia
SOU TECNICA DE PATOLOGIAS CLINICAS, REABILITADORAS TÉRAPEUTA HOLISTICA, E TRABALHO, COM A INCLUSÃO
SOCIAL NA DIOCESE DA MINHA CIDADE, É JÁ VENHO FAZENDO AUTO HEMOTÉRAPIA HA ALGUNS MEZES,COM GRANDE
SUSSESSO AS CURAS SÃO BERRANTES, PESSOAS COM ÁRTRITE, ARTROSE, COLESTEROL, BRONQUITE ASMA,ANEMIA,
E ATER, CANCE. EU NÃO SEI POR QUE ESSA POLEMICA EM TORNO DE UM TRATAMENTO, QUE JÁ VEN SENDO
REALIZADO HA MUITOS ANOS, TENHO PACIENTE, DE 70 ANOS QUE JA FAZIA A AUTO HEMO HA MUITOS ANOS, PARA
DOENÇAS DE PELE, E ANEMIA, E MUITOS OUTROS TESTEMUNHO, ...

Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 10:03:49 - Orientações Médicas
tive por anos asma.......e a 1 ano faço a auto hemoterapia e fui totalmente curada......alem da asma tambem de rinite dores no corpo
e me sinto mais fortalecida.......realmente agradeço por pesquisarem sobre a auto hemoterapia......muito obrigada!!!
ELAINE - GOIANIA

Quarta-feira, 22 de outubro de 2008 - 21:24:28 - Orientações Médicas
Conheci a A H na Bahia, lá em uma cidade do interior , Sul da Bahia, com poucos ou nenhum recursos médicos, conheci um colega
de trabalho que me passou o DVD e me apresentou uma comunidade inteira , com muitas pessoas dizendo que curou isso ou
aquilo, acreditei levei fé e fiz A H , por um ano , porque tinha Broquite e Asma, já parei de fazer fazem 2 meses e não necessitei
mais fazer nebulizações, com berotec e nem tomar corticoides, graças a Deus estou curado, acredito que não voltará , mas se voltar
, recomeço as sessões de A H., nunca tive nehum efeito colateral , por isso é chamado de A H , ou continuamos sofrendo com o que
nos pertuba, ou assumimos os riscos que poderiam ter essa prática, depende somente de nós, somos frutos de nossas escolhas.
Abraços a Todos.
Carlos Souza - Guaíba

Domingo, 19 de outubro de 2008 - 18:33:22 - Orientações Médicas
Ví o video pela primeira vez em setembro de 2006, como já havia usado o procedimento com sucesso contra figueira bovina
(também comentado no vídeo) e tinha problema leve com asma desde 7 anos de idade, resolvi experimentar e... nunca mais tive
nenhuma manifestação. Além disse também não tive mais problema com renite, e segundo minha esposa parei de roncar.

http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=16209280005736117767
http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21059630
http://blog.becher.com.br/criticas/auto-hemoterapia/?cp=all


Sou fã, uso até hj, a dois anos não tenho gripes ou resfriados, ou melhor, a dois anos não tenho gastos com nenhum remédio.
Sergio Prandi 54 anos - Santos

Orientações Médicas - Quarta-feira, 15 de outubro de 2008 - 23:58:19
sou a favor porque já pude comprovar em mim e em minha família os efeitos benéficos desse tratamento contra a acne, asma e
dermatites após o uso ininterrupto de 4 meses. no cíclo de 7 em 7 dias. É realmente eficaz e maravilhosamente barato.
nice 45 anos - tobias barreto - sergipe

Orientações Médicas - Quarta-feira, 17 de setembro de 2008 - 11:58:51
Sou usuário da auto-hemoterapia a mais de ano, e atribuo a este procedimento a cura da minha asma, a qual me acompanhava
desde meu nascimento, atribuo tambem ao controle da minha pressão e diabete. - Continuo controlando estes dois ultimos
problemas, que tambem desapareceram com a AUTO-HEMOTERAPIA
Joao Carlos Hirdes Pelotas / Rs

Orientações Médicas:
Terça-feira, 2 de setembro de 2008 - 22:08:06
Encontro-me atualmente fazendo uso da auto-hemoterapia para vários problemas alérgicos
respiratórios que tenho e o resultado está sendo muito bom. Até o momento só fiz o
procedimento 4 vezes e os resultados são visíveis. Estou me sentindo muito bem, sem qualquer
crise de bronquite, rinite e sinusite, que me eram corriqueiras nessa época do ano. Estou muito
feliz com o tratamento, estou recomendando à vários amigos, inclusive a minha esposa que tanto
necessita mas ainda está avaliando para se submeter ao tratamento, mesmo reconhecendo que me
está sendo extremamente funcional. Um grande abraço a todos e muito obrigado pelas valiosas
informações no site. Fiquem com Deus. Prof. Jorge Mello.
Jorge Mello
56 anos - Rio de Janeiro - Campo Grande

Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358 
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 

É impressionante! 
Fiz minha 7a. aplicaçõa esta semana e minha bronquite já não dá sinais, além de 
minha rinite alérgica estar quase desaparecendo, apesar de estarmos no inverno." 
Postado por: Alexander 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=13670240951872060648

Relato de Brenda: DEPRESSÃO, RINITE, SINUSITE, ASMA, ALERGIAS
...Tinha sérios problemas crônicos desde os 5 anos de idade. 
...Após 15 meses e sem pausa alguma, ...Realizei as tomografias dos 
seios da face constatou ( zero ) problema. 
Não sinto mais nada graças a Deus e a Auto-hemoterapia... 

Perfil de Brenda: 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=95785295704521411

Relato postado em: 
http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=31869178&tid=2530539304320144389&start=1

este relato foi postado no orkut por: 
Lina Costa <<< Ho'oponopono >>> 
profile: 
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358

Depoimento sobre auto-hemoterapia e epilepsia na reportagem
A vida sob Auto-Hemoterapia
Mesmo ainda não autorizada pelo MS,
a prática vem ganhando mais adeptos, que está no endereço
http://www.seculodiario.com.br/arquivo/2008/abril/19_20/reportagens/reportagens/19_04_01.asp

http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=13670240951872060648
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=95785295704521411
http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=31869178&tid=2530539304320144389&start=1
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
http://www.seculodiario.com.br/arquivo/2008/abril/19_20/reportagens/reportagens/19_04_01.asp


Esta reportagem traz ainda relatos de cura de asma, enfisema, entre outras doenças.

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/

Data: 29/10/2008 11:58
De: DARCY COSTA ALMEIDA
IP: 200.208.236.212
Assunto: Fiz e faço!!!
Fiz hemoterapia para me curar da asma e deu certo hoje me sinto bem.
Sou balkconista de farmacia e a muito tempo conheço a pratica porem so vim fazer em mim
depois de ver o video do doutor luiz Moura.

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 11/10/2008 01:25
De: Ivonete Soares Nunes 49 anos Paraíba (cidade Santa Rita (ivonetesoaresnunes2008
@hotmail.com)
IP: 200.97.67.68
Assunto: Auto-Hemoterapia
Olá pessoal! Parabens por acreditar nessa técnica tão importante, sou professora de
Ciências e Matemática, me ligo muito a saúde pela natureza, portanto qdo conheci O DVD do
Dr Luis Moura, imediatamente comecei fazer a AH, estou na 18ª aaplicação, e estou me
sentindo ótima, antes trabalhava dopada por bombinha pois sou asmática de um sério
processo alérgico, devido a Himunudade ser muito baixa, só vivia cheia de aftas, chiado forte
no peito, ronco no sono, muitas dores ósseas causadas excesso de medicamento, tive
hosteoporose precoce devidos os corticoides. graças a Deus estou, disposta, ativa, feliz
minha auto-estima é outra. Se tivesse conhecido este tratamento antes, não teria perdido
tanto na minha adolescência e na vida adulta, porque só vivia de internamento e emergência
em hospitais pneumológicos. Não disistam! façam com fé que sua vida passa a valer muito a
penas com saúde

Inforum:

Data: 11/12/2009 01:45
De: Mariana Bragança
IP: 189.34.53.190
Assunto: Me livrei dos corticosteróides!!!
Depois de mais de 10 anos fazendo uso contínuo de corticosteróides orais e inalatórios, finalmente me vi livre da asma!

Conheci a autohemoterapia através da minha mãe que por sua vez conheceu a técnica por meio do dvd do Dr. Luiz Moura.

Desde criança tive pânico de agulhas, muito medo de injeção. Somente em 2009 depois de uma crise muito feia de asma e depois
de desenvolver uma neutropenia (em decorrência do uso excessivo de corticosteróides) foi que eu tomei coragem de fazer a
autohemo.

Atualmente estou sem crises de asma, minha pele melhorou, não faço mais uso de medicação antidepressiva que costumava fazer
antes da autohemo. Muita coisa mudou em minha vida. Me tornei uma pessoa mais saudável, não necessito de remédios.
Durante o ano inteiro não tive nenhum resfriado!!!

A eficácia da técnica é comprovada nos resultados dos meus hemogramas - fiz um na semana anterior à primeira aplicação e um na
semana posterior. Continuo fazendo hemograma periodicamente e os resultados só melhoram.

Meu médico ainda considera a autohemo como "medicina classe D ou E", mesmo observandos os resultados. Mas eu desconsidero
tamanha ignorância, apenas consulto para pegar requisição de exames que me ajudam a comprovar a eficácia da técnica.

É maravilhoso, incontestavelmente eficiente e extremamente barato!!

Tenho graduação e pós-graduação na área da saúde e desde a primeira aplicação eu que fiz em mim mesma. Agora também faço
na minha família.

Sem dúvidas, conhecer e fazer uso da autohemoterapia foi a melhor coisa que aconteceu em minha vida.

Sou muito grata ao Dr. Luiz Moura por sua campanha de divulgação. O considero um médico muito ético. Louvável sua atitude! 

http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/


Orientações Médicas:

Domingo, 16 de agosto de 2009 - 20:49:03 

Data: 16/08/2009 19:29 
De: ione 
IP: 200.199.81.236 
Assunto: AUTO-HEMO 

FAÇO A.H. A 1 ANO E FIQUEI BOA DA ASMA NAO ESTOU TOMANDO REMEDIO .CONHEÇO VARIAS PESSOAS QUE FASEM
E ESTAO OTIMAS.DEUS ABENÇOE ESTE MEDICOE SUA FAMILIA. 

Orientações Médicas:

Sábado, 8 de agosto de 2009 - 22:34:00 

Data: 08/08/2009 18:42 
De: verapassaglia 
IP: 189.30.254.246 
Assunto: Aht 

Já fazem tres anos que estamos fazendo AHT, meus pais e eu.O resultado realmente é fantástico.Meu pai que está com 88 anos
não quer parar de fazer.Ele é asmático,hipertenso,tem arritmia cardíaca e quando ele faz a aplicação,sente-se muito melhor.Só que
os exames médicos são efetuados sempre que agendados e a medicação alopática é respeitada.Acredito que a AHT seja um
complemento porque como nossa alimentação já não é orgânica, a poluição está no ar e não caminhamos como antigamente(não
permitindo que nosso organismo processe toda a alimentação que ingerimos, gastando as energias), nosso organismo já não
consegue se manter sem disfunções.Agradeço ao dr.Moura pela coragem de nos colocar a par deste método tão antigo que muitos
o usavam para acne e "limpeza do sangue".Até hoje não vi nenhum senão para aplicação:cancer,miomas,problemas
respiratórios,picadas de cobras, alergias, problemas circulatórios.Tudo funciona muito melhor. 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Autoimunohemoterapia

Orientações Medicas:
http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1754&u=13
Sexta-feira, 6 de fevereiro de 2009 - 10:19:00 
Sou favorável,tanto que uso autohemoterapia há mais de 53 anos,precisamente, a partir de 1956,quando,por complicações clínicas
diversas,sofri queda de minhas defesas imunológicas; recorrendo ao insígne médico militar Dr. Hermínio de Macedo, já falecido,
prescreveu e aplicou-me, esse tratamento alternativo quer estabelece a atividade do sistema imunológico, elevando os glóbulos
brancos de 5%,taxa normal, para 22%, taxa estimulada pela aplicação da autohemoterapia,sem qualquer sequela,já que, o sangue
do paciente é inocula do de modo intramuscular,agindo como "corpo estranho" no organismo,provoca a excitação do SR(sistema
retículo-endotelial), que então resultará na eliminação de quaisquer outros "elementos endógenos" hospedados no nosso
organismo,por tempo variável,conforme a dosagem e duração do tratamento! Este método já é consagrado na Medicina
Veterinária,pelos excelentes resultados obtidos nos "Jockeys Clubs",Londres e Brasil, nas fazendas reprodutoras e clínicas Pet.Os
que se fecham à pesquisa e ao estudo da autohemoterapia revelam má vontade e se esclarecerem,são contra por motivos
óbvios.Tenho 76 anos,saudável e forte! Chega para convencer?Não uso drogas,não fumo,nada que possa interferir na ação da
autohemoterapia,não é que seja proibido,mas, por decisão própria, para o melhor aproveitamento e resulta desse tratamento! 
Mario Ramos Moreira - 76 anos - Iguaba Grande - Rio de Janeiro

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 14/10/2008 22:54
De:
IP: 189.12.198.138
Assunto: Re: Autoimunohemoterapia
Aprendi a realizar essa técnica com um bioquímico em 1974, ocasião em que fizemos esse
tratamento em jovens com acne (muitas), o resultado foi excelente, a acne desapareceu e
não teve nenhum complicador. o resultado foi que os jovens tiverão um sistema imunologico
melhor, pois normalmente temos 5% de macrofagos (células que sofre diferenciação do
monocito) nos tecidos, portanto se vç tira alguns ml de sangue e injeta diretamente no
mùsculo da mesma pessoa, o nùmero de macrófagos irá aumentar e consequentemente o
seu sistema imune irá melhorar(células de defesa). portanto paramos com o tratamento pois
não tinhamos autorização legal para esse ato. mas acredito muito nessa técnica devido a
diferenciação celular, tem tudo a ver. mas precisamos de um estudo maior, mais pesquisa,

http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1754&u=13
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/


mais publicação de pessoas conceituadas. vamos esperar.

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 11/10/2008 01:25
De: Ivonete Soares Nunes 49 anos Paraíba (cidade Santa Rita (ivonetesoaresnunes2008
@hotmail.com)
IP: 200.97.67.68
Assunto: Auto-Hemoterapia
Olá pessoal! Parabens por acreditar nessa técnica tão importante, sou professora de
Ciências e Matemática, me ligo muito a saúde pela natureza, portanto qdo conheci O DVD do
Dr Luis Moura, imediatamente comecei fazer a AH, estou na 18ª aaplicação, e estou me
sentindo ótima, antes trabalhava dopada por bombinha pois sou asmática de um sério
processo alérgico, devido a Himunudade ser muito baixa, só vivia cheia de aftas, chiado forte
no peito, ronco no sono, muitas dores ósseas causadas excesso de medicamento, tive
hosteoporose precoce devidos os corticoides. graças a Deus estou, disposta, ativa, feliz
minha auto-estima é outra. Se tivesse conhecido este tratamento antes, não teria perdido
tanto na minha adolescência e na vida adulta, porque só vivia de internamento e emergência
em hospitais pneumológicos. Não disistam! façam com fé que sua vida passa a valer muito a
penas com saúde

Orientações Médicas: Sexta-feira, 27 de fevereiro de 2009 - 00:26:20 
Não vejo porque ser perigoso desde que haja uma cuidadosa assepsia no procedimento. Eu mesmo já faço há 8 meses e estou com
o sistema imunológico ótimo, coisa que não o era antes. 
Naasson - 78 anos

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 23 de dezembro de 2009 - 10:41:55 189.68.197.19

A autohemoterapia tem me trazido apenas resultados clínicos positivos, desde que iniciei-me nessa prática, há um ano. Estive em
Portugal em 2009, e vale a pena comentar que a AUTOHEMOTERAPIA é praticada lá pelos médicos mais conceituados, sob o
nome de "TERAPIA DE REJUVENESCIMENTO", o que em termos práticos não deixa de ser uma forma real de se manter jovem.
Pois com essa terapia, o organismo se mantém equilibrado em suas funções básicas de HOMEOSTASE (tendência do organismo
em responder à eventuais disfunções, desequilíbrios físico-químicos, manifestados nos mais diversos sintomas). E lá, em Portugal,
fui informado por médicos que a AUTOHEMOTERAPIA FOI ADOTADA OFICIALMENTE PELOS CONSELHOS DE MEDICINA HÁ
DEZ ANOS, E QUE PORTUGAL FOI DOS ÚLTIMOS PAÍSES DA COMUNIDADE EUROPÉIA A FAZÊ-LO. 

É LAMENTÁVEL QUE O SISTEMA DE SAÚDE BRASILEIRO ESTEJA NAS MÃOS DE PICARETAS, PREOCUPADOS EM
DEMONIZAR UMA PRÁTICA QUE SÓ TRAZ BENEFÍCIOS E POR BAIXÍSSIMO CUSTO. Assim, melhor seria mudar o nome do
Sistema de Saúde, com seus Programas de Vacinação, Palnos de Saúde,etc. para SISTEMA DE DOENÇAS, PLANOS DE
DOENÇAS, ETC. 

A CATEGORIA MÉDICA CAI, A CADA DIA, EM MAIOR DESCRÉDITO!!!!!

Marcelo Gabriades
Carapicuìba

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 23 de dezembro de 2009 - 10:03:09 189.19.83.24

A colocação de sangue retirado da veia na musculatura funciona como um estímulo de neutrófilos, monócitos e linfócitos que se
dirigem para o local com a função de limpeza, remove coágulos, bactérias e tecidos lesionados. Os monócitos evoluem para
macrófagos que exercem a fagocitose de qualquer substância, bactéria ou tecido residual. Segrega uma série de substâncias
(citoquinas e fatores de crescimento) que estimulam mais ainda os neutrófilos para produzir tecido de regeneração e formação de
novos vasos (angiogênese), como também a produção local de óxido nítrico, substância importante bacteriana. 

Além desta ação local, vamos falar assim, os macrófagos estimulam os linfócitos, que liberam as interleucinas e interferon, que são
substancias estimuladoras dos linfócitos T e B, outras células do nosso sistema imunológico, este que nos defende de infecções,
câncer e outras agressões ao nosso corpo. 

artigo do Dr. João Veiga, médico cirurgião e secretário da Saúde de Olinda 

veja a matéria completa no site: 

http://inforum.insite.com.br/39550/.html/


http://pt.shvoong.com/medicine-and-health/1634730-auto-hemoterapia-cura-diversas-doen%25C3%25A7as/

Cassius
28 anos - Nova Odessa

Orientações Médicas:
Segunda-feira, 21 de dezembro de 2009 - 11:06:41 201.67.40.226

Há 5 meses faço auto hemoterapia , Mas eu tinha sintomas que só agora me dei conta que estou livre deles.Tinha arritimia cardiaca
e tambem doia e muitas x irradiava p/ o braço equerdo . Tinha manchas roxas no antebraço e coxas , nunca mais tive Sem contar
com as curas e melhoras de va´rias doenças que são: 

1- cura de bacteria h. pylori 
2-pangastrite 
3- esteatose hepatica 
4-prob. de urina 
5- melhora sig/ da artrose suspençao de remedio 
6- sinusite grande melhora 

Diva

Orientações Médicas:

Quarta-feira, 16 de dezembro de 2009 - 17:42:25 201.88.199.8

eu tinha um formigamento em minhas maos nao tinha cura pra medicina. com hemo fiquei curada.

taniaaparecidadecarvalhosousa
47 anos - araguainatocantins

Orientações Médicas:

Sexta-feira, 27 de novembro de 2009 - 21:42:48 189.70.162.98

Assistir várias vezes o DVD sobre o depoimento de Dr. Luiz Moura, e achei extremamente convincente, até porque, apesar de ser
médico, ele fala em um nível suficiente para que todo leigo entenda sua mensagem. 

Sou usuário da hemoterapia ha uns três anos, mais até agora não foi percebido nenhum efeito colateral, pelo contrário, estou me
sentido muito bem, bem disposto e percebo que a minha capacidade imunológica está bem acima do normal. Tomo 10 ml nas
nadigas todas as semana, e pretendo continuar tomando, a menos que ao longo do tempo, venha sentir algo que justifique a
suspensão. Acho que muitos médicos que não aceita o procedimento, apresente algo convivente que venha superar os argumentos
de Dr. Luiz Moura

JOSÉ SALES DA sILVA
67 anos - Garanhuns

Orientações Médicas:

Terça-feira, 29 de setembro de 2009 - 06:38:08 

fiz em mim meu esposo e nos sentimos muito bem

ELIZAMA
RECIFE

Orientações Médicas:

Segunda-feira, 28 de setembro de 2009 - 13:01:34 

Eu sou a favor da auto-hemoterapia 

http://pt.shvoong.com/medicine-and-health/1634730-auto-hemoterapia-cura-diversas-doen%25C3%25A7as/


Casos em que a auto-hemoterapia foi benéfica para mim: 

Câncer, gripe, espinha, disposição, imunidade, hipotireóide, dor no corpo e na coluna, entre outros...

Janine Mota
28 anos - Juiz de Fora

Orientações Médicas:

Terça-feira, 22 de setembro de 2009 - 22:02:25 

EMAIL RECEBIDO: 

Ao responsável pela divulgação ! 

Meu nome é Elaine do Valle e Silva. Tenho ( ou tive, prefiro usar o termo no passado), Cirrose Biliar Primária, constatada por exame
de sangue Anti-Mitocôndria Reagente, e também por biópsia hepática.( uma moléstia extremamente rara, como deve ser do seu
conhecimento). 

Já faço o tratamento de auto-hemoterapia há mais de um ano com resultados simplesmente maravilhosos. Já vinha apresentando
sintomas da doença, com dores no abdome, e também com alteração no meu hábito intestinal. 

Depois de um mês fazendo o tratamento, o exame de sang ue anti-mitocôndria reagente, já passou a ser "Não Reagente", exame
que realizei por duas vezes para a confirmação. Os sintomas desapareceram logo no primeiro mês também e quero dizer que me
sinto curada, embora meu médico diga que com o resultado diferente do exame, não significa que eu não tenha a doença.Meu
médico não sabe que faço esse tratamento. Tenho medo que ele se recuse a me tratar e ele é um dos melhores hepatologistas aqui
de São Paulo.Escrevo com a intenção de ajudar na divulgação dessa maravilhosa terapia que me salva a vida. Essa é uma doença
que leva ao óbito ,às vezes muito rapidamente. 

Faço absoluta questão de ajudar a divulgar essa terapia sempre. Assim como salvou a minha vida, pode com certeza salvar a vida e
acima de tudo, levar uma melhor qualidade de vida, para pessoas que precisam se intoxicar de remédios para manter uma doença s
ob controle, o que nem sempre acontece. 

Tenho 59 anos e com certeza farei 60 no ano que vem e muitos mais , graças ao empenho do Dr. Luiz Moura em divulgar a técnica. 

Se precisarem de mais esclarecimentos, entrem em contato comigo e terei prazer em poder cooperar. 

Abraço carinhoso, Elaine do Valle.

Marcelo Fetha (fetha@ibest.com.br)

Orientações Médicas:

Sábado, 5 de setembro de 2009 - 22:41:05 

Eu já era a favor. Depois de conhecer o Doutor LUIZ MOURA pessoalmente, no dia 26/8, sou muito mais.

LUIZ DIAS DA SILVA
63 anos - Rio de Janeiro

Orientações Médicas:

Terça-feira, 25 de agosto de 2009 - 20:14:19 

é muito bom, além de ajudar nas espinhas, vc fica com mais imunidade...

Joel
18 anos - Guaraciaba/SC

Orientações Médicas:

Terça-feira, 25 de agosto de 2009 - 20:01:18 

não tem contra indicação, estou sentindo-me imunológicamente melhor.



evandro marco
36 anos - cuiabá

Orientações Médicas:

Terça-feira, 25 de agosto de 2009 - 01:01:43 

Sou a favor, pois sou usuaria sempre que preciso. Estou satisfeita com os resultados.

JOSIANE CASTANHA
33 anos - BOA VISTA/RORAIMA

Orientações Médicas:

Sábado, 22 de agosto de 2009 - 21:58:49 

Realmente tem fundamento, uma vez que a homeopatia se baseia em ação e reação do próprio organismo.

Altayr
75 anos - RJ/Brasil

Relatos - Auto-Hemoterapia e Câncer

AUTO-HEMOTERAPIA NA 98 FM (REPÓRTER 98 – 12.02.2009). 
Um dos entrevistados foi o amigo jornalista Walter Medeiros, e também o Sr. Célio que curou um cancer de intestino com a
autohemoterapia. O link com a transcrição da entrevista é: http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-entrevista.htm 
Ouça a entrevista:
http://mais.uol.com.br/view/838451

http://br.video.yahoo.com/watch/6457884/16744035

Data: 16/07/2007 14:18 
Nome: Mari 
Email: mari.susan@yahoo.com.br 
Profissão: professora 
Localidade: Florida-USA 
Bom dia!!Li a materia e percebi 2 equivocos.O DVD vendido...tudo que vi até agora foi que as copias estao sendo distribuidas
gratuitamente entre amigos,familiares,etc.Eu ganhei de uma amiga com cancer de Santos que esta mandtendo sua imunidade em
alta com a auto-hemo e os medicamentos do metodo Canova (uma maravilha que merece ser divulgada)
www.canovadobrasil.com.br desenvolvido em pesquisas de anos pela univ.fed. de curitiba. 
O 2o. equivoco é ..auto-hemo cura todas doencas. Nunca foi dito isso pelo dr.Luis Moura. Sao para as enfermidades relacionadas ao
sistema imunologico. Iniciei apos ver a entrevista no youtube e porque minha mae contou que tratou acne em 1950 com 9meses de
aplicacoes da auto-hemo no interior de saopaulo pq nada melhorava seu problema. Estou na 12a aplicacao e as dores nos dedos da
mao-artrite- melhoraram em 90% somente fazendo AH, disposicao e sono melhor tambem.É realmente uma vacina natural exclusiva.
Meu proprio sangue cuidando de elevar a propria imunidade.Nao tive nenhum problema e desejo que essa pratica ajude mais e mais
pessoas no mundo todo. Saudacoes! 
Mari 16/07/07 
FONTE: http://www.diariodecuiaba.com.br/comenta_det.php?cod=44298

asma: Data: 20/04/2007 14:02 - Inforum
De: Luciene da silva de souza (lucienesouzza01@yahoo.com.br)
IP: 189.13.2.249
Assunto: Auto hemoterapia
SOU TECNICA DE PATOLOGIAS CLINICAS, REABILITADORAS TÉRAPEUTA HOLISTICA, E TRABALHO, COM A INCLUSÃO
SOCIAL NA DIOCESE DA MINHA CIDADE, É JÁ VENHO FAZENDO AUTO HEMOTÉRAPIA HA ALGUNS MEZES,COM GRANDE
SUSSESSO AS CURAS SÃO BERRANTES, PESSOAS COM ÁRTRITE, ARTROSE, COLESTEROL, BRONQUITE ASMA,ANEMIA,
E ATER, CANCE. EU NÃO SEI POR QUE ESSA POLEMICA EM TORNO DE UM TRATAMENTO, QUE JÁ VEN SENDO
REALIZADO HA MUITOS ANOS, TENHO PACIENTE, DE 70 ANOS QUE JA FAZIA A AUTO HEMO HA MUITOS ANOS, PARA
DOENÇAS DE PELE, E ANEMIA, E MUITOS OUTROS TESTEMUNHO, ...

http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-entrevista.htm
http://mais.uol.com.br/view/838451
http://br.video.yahoo.com/watch/6457884/16744035
http://www.diariodecuiaba.com.br/comenta_det.php?cod=44298


Orientações Médicas - Quarta-feira, 26 de novembro de 2008 - 22:59:08 
se temos resultados benéficos, porque não fazer uso? só porque a mafia branca junto com seus parceiros
( laboratórios farmacéuticos) perderam dinheiro. que pena que o juramento feito na sua formação ficou engavetado , assim como o
próprio coração. eu faço e estou bem, é o que me ajuda a viver melhor hojé. portanto parem de fazer comentários contra ,e
pesquisem para mostrar cientificamente que não funciona.
ps: passei essa terapia para uma amiga q tava com cançer e sem chance de vida.. bem ela tá viva e sem o cançer ... veja´o quanot
foi bom,, e barato para essa pessoa.
maristela ribeiro de souza - brasília 

Inforum:
Data: 19/04/2007 09:59
De: isabel paula valença dos saantos
IP: 201.4.111.163
Assunto: Auto Hemoterapia
Estou na terceira aplicação, estou me sentindo muito bem não tive
qualquer tipo de reação; comecei o tratamento por causa que a dois anos
foi detectado um mioma e de 6 em 6 meses faço controle com ultrasom;mas
depois que comecei a fazer a AH minha pele que tinha acne está limpa
pois as acnes que tinha desaparecerão;e as dores que eu sentia nos
ovarios também não estou sentindo mais. Vou continuar fazendo uso da
AH. Meu marido portador de ca também esta fazendo uso e ele diz para
mim que se sente melhor não tem mais enjoos da quimio.e não sente mas o
corpo cansado ele esta na 20 aplicação.

Orientações Médicas:
Quinta-feira, 23 de outubro de 2008 - 07:36:05
Sou Portador de um Cacinoma que foi tratado com Radioterapia e Quimioterapia, e
por passar por fases criticas passei a ver a vida de uma outra forma e se houver
alguma esperança para cura, prevenção ou tratamento que me livre de passar por tudo
que passei isto é bem vindo gostaria de ter contato com o Dr. Luiz Moura, inclusive
estou disposto a me expor em publico para divulgar o tratamento através da autohemoterapia.
gostaria da resposta deste imail o mais breve possivel, pois já estou
quase na idade critica segundo o Doutor em seu video que 55 anos é a fase mais
necessaria e eu tenho 53. No aguardo de contato pelo meu imail acima.
Ubiraci Rodrigues Pinna Pinna 53 anos - São Gonçalo Rio de Janeiro

Orientações Médicas:
Sábado, 11 de outubro de 2008 - 22:50:19
esto fazendo há um mes, já melhorei da coluna,
conheço muitas pessoas que estão fazendo
gente com renite alérgica ja nao toma mais remédio,
gente com cancer na garganta, está melhorando
gente com doença de chagas em estado avançado já esta bem melhor
e muito mais que não vou escrever tudo...
jorge 43 anos - florianópolis sc

Orientações Médicas:
Domingo, 5 de outubro de 2008 - 10:38:23
sou a favor porque uma pessoa da minha familia estava com 6 meses de vida segundo
o medico com cancer na garganta,no pulmao direito e no coraçao;ai alguem nos
indicou a hemoterapia isso ha 4 anos e foi feito o procedimento e essa pessoa esta
viva ate hoje e em exelente estado de saude;porisso aproveito para agradecer as
pessoas responsaveis pela divulgaçao desta pratica.VIDA LONGA A TODOS.
adair carvalho de souza 45 anos - caseiros --rio grande do sul

Orientações Médicas:
Quinta-feira, 2 de outubro de 2008 - 00:40:26
eu acho que o auto -hemoterapia é uma esperança as pessoas doente.de ca
cleudes bezerra da silva 52 anos - jequié ba.

Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 

"Tenho Leucemia, estou na décima sexta aplicação, minhas taxas cairam muito, estou feliz da vida, vou continuar fazendo. Gostaria
de gritar aos quatro cantos que estou MARAVILHOSAMENTE BEM!!!" 
Postado por: Zélia Zelina 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=16769890885069914694

http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=16769890885069914694


Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 

"Curou câncer de intestino. Caso desacreditado por 8 médicos.... 
Está mantendo paciente de hemodiálise, sem fazê-la depois de anos. 
Por desistência da vida começou auto hemoterapia, está viva e mantendo-se bem melhor..." 
Postado por: Beto 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=1287876294991409021

Data: 15/03/2008 18:44
De: Rogério Santos
IP: 189.1.6.77
Assunto: Benefícios com a AHT
À guisa de testemunho relato que ao comerçar a fazer a AHT estava com vários caroços na
base do pescoço e que se alastravam. Após a segunda aplicação, nada mais resta dos
caroços.
Meu filho sofre de rinite aguda desde a infância, tendo com certa frequência crises de
inchaço no rosto. As manhãs para ele eram um verdadeiro inferno, pois tinha coriza e tossia.
Hoje, está bem melhor, já não tem mais crises pela manhã e as ocorrências de alergia vêm
diminuindo bastante.

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/

Data: 27/10/2008 07:55
De: AHT
IP: 201.78.37.139
Assunto: Re: Re: Re: Pedido de esclarecimento
Mônica,
há relatos de pessoas que curaram leucemia com auto-hemoterapia.

Veja algumas dezenas de relatos sobre auto-hemoterapia e câncer no endereço
http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416

Não esqueça de mostrar publicamente os resultados do caso a que você se refere, na
hipótese de tratar a pessoa com auto-hemoterapia. E não nos esqueçamos que o que
sabemos sobre auto-hemoterapia no Brasil devemos ao dr. Luiz Moura, cuja entrevista lhe
custou o diploma, até onde sabemos.

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 05/10/2008 09:15
De: Paulino de Oliveira
IP: 201.57.102.7
Assunto: Lucro das Industrias de remÃ©dios e a HEMOTERAPIA.
Muitos dos que estÃ£o no governo, ao que me parece, e salvo melhor juizo, sÃ£o donos de
laboratÃ³rios eu donos de hospitais, ou donos de indÃºstrias de remÃ©dios, ou entÃ£o sÃ£o
costumeiros fominhas de propinas dos donos de indÃºstrias de remÃ©dio ou sÃ³cios de
hospitais, ao que me parece pois, sempre fica a pergunta: Por quÃª o governo, atravÃ©s das
pastas, ou de ministros ou de sei lÃ¡ o que, nÃ£o investe nos estudos sobre os efeitos
benÃ©ficos da hemoterapia? ? ?.
TÃ NA CARA que a hemoterapia cura e tambÃ©m previne contra doenÃ§as das mais
diversas e inclusive cÃ¢ncer.
EU ESTOU USANDO A HEMOTERAPIA E VOU CONTINUAR E ESTOU ME DANDO
MUITO BEM, INCLUSIVE O MEU PSA DIMINUIU E ESTÃ BAIXÃ SSIMO, BAIXÃ SSIMO. E
tenho dito e muito obrigado.

DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS
RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416
Sexta-feira, 24 de outubro de 2008 - 10:11:27
Caro sr.,
os depoimentos abaixo foram transcritos de fóruns de discussão, como este. Alguns podem
estar repetidos.
Proveito,
Valter.

http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=1287876294991409021
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416


Assunto: Auto-hemoterapia e cura de câncer
Vacina brasileira para câncer, em:
A Genoa Diagnósticos e Oncocell Biotecnologia, no endereço,
http://www.genoabiotec.com.br/group/portugues/conteudo/ogrupo/
um link é:
http://blog.oncocell.com.br/

DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS
RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416
Domingo, 5 de outubro de 2008 - 10:38:23
sou a favor porque uma pessoa da minha familia estava com 6 meses de vida segundo o
medico com cancer na garganta,no pulmao direito e no coraçao;ai alguem nos indicou a
hemoterapia isso ha 4 anos e foi feito o procedimento e essa pessoa esta viva ate hoje e em
exelente estado de saude;porisso aproveito para agradecer as pessoas responsaveis pela
divulgaçao desta pratica.VIDA LONGA A TODOS.
adair carvalho de souza 45 anos - caseiros --rio grande do sul

DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS
RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416
Desculpem, mas não fui submetida à auto hemoterapia. Pessoas da minha família foram
favorecidas nos casos de artrite reumatóide, acne e até em adenocarcinoma com metástase.
É incrível, mas os fatos falam por si.
Obrigada e por favor, incluam-me.
ARLETE FERNANDES NONATO

DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS
RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416
O exame de biópsia detectou câncer na próstata, gleason 6, tendo o segundo segmento do
lado direito comprometido em 15% e os demais segmentos íntegros. PSA 6,11
Detectado ADENOCARCINOMA MODERADAMENTE DIFERENCIADO DA PRÓSTATA
(GLEASON 3+3, GRAU COMBINADO 6), INFILTRANDO 15% DA PARÊNQUIMA.
sEGMENTOS 1,3,4,5,6 HIPERPLASIA MIOADENOMATOSA DA PRÓSTATA.
APÓS 4 MESES DE TRATAMENTO COM AUTO-HEMOTERAPIA E OUTRAS TERAPIAS
INTEGRADAS, COMO OXIGENAÇÃO E OZONIZAÇÃO DO SANGUE DURANTE A AUTOHEMO,
HIDROCOLONTERAPIA, ACUPUNTURA, IVL, ONDAS CURTAS, MEDITAÇÃO
Hoje estou curado, todos os exames negativaram o tumor, PSA 3,47
Pretendo adotar a auto-hemoterapia com regularidade na base de 5 ml por semana, com
intervalos de um mês a cada 3 meses.
Wádis Vitório Benvenutti

DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS
RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416
Data: 29/08/2008 22:06
De: Paulino de Oliveira
IP: 201.57.102.7
Assunto: Re: Resultados com a Auto hemoterapia no tratamento de cancer
Minha sogra está na minha casa, e ela está com carcinoma uterino (câncer do útero). Ela fez
40 sessões de radioterapia no hospital santa rita em vitória ES. Acontece que fizemos umas
10 aplicações de hemoterapia nela e parece que isso ajudou muito na recuperação. Mas a
doença dela ainda pwersiste, claro, pois é câncer. Mas, olha só, ela parou com as aplicações
porque ela foi pra terra dela em Mathias Lobato MG, e lá, ninguem quis fazer, pois é um
interior danado. Agora, nessa semana ela retornou aquí pra minha casa para fazer uma
consulta com o médico lá do Santa Rita, o mesmo médico que tinha feito as aplicações de
radioterapia nela e ele pediu um exame pra ver como ficou, e como vai demorar o resultado,
ela irá de novo pra casa dela, lá pra Mathis Lobato MG, mas a minha mulher, que é filha dela,
vai junto com ela pra localizar lá uma pessoa que possa fazer a hemoterapia na minha sogra,
pois ela quer fazer a hemoterapia de qualquer jeito. Ela quer fazer porque ela se sentiou
muito bem enquanto estava fazendo. É que eu também faço, eu tomo toda semana, pois sei
que evita cãncer, ou pelo menos, se aparecer, ele fica fácil de curar. Nós vamos fazer de
novo na minha sogra e eu também sempre vou continuar fazendo.
Parabéns a todos pela criação deste site e também nossos aplausos e parabéns ao criador
da auto-hemoterapia, o Dr. Luis Moura.

http://www.genoabiotec.com.br/group/portugues/conteudo/ogrupo/
http://blog.oncocell.com.br/
http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416
http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416
http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416
http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416


DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS
RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416

Data: 11/08/2008 21:08
De: Clarita (clarita.freiberg@terra.com)
IP: 189.10.227.245
Assunto: Parabens ao dr Alessandro Loiola
Pela primeira vez li uma esplicação sobre auto hemo ,que medicos deveriam ver, tive um
cancer de mama fiz mastectomia radical,reconstrução na hora e foi mal feita ,tive que retirar
as protises e estou sem mamas , paguei para colocar e para retirar, imaginem quanto me
custou, e minha auto estima ficou onde? Gostaria que um medico me respondece. Vou fazer
auto hemo para o resto da minha vida, não paro mais equero ver um medico me dizer que e
placebo.

Terça-feira, 29 de julho de 2008 - 15:15:59
VIVENCIEI CASO DE CA DE ESTOMAGO, ONDE O PAC. SERIA SUBMETIDO À
CIRURGIA PARCIAL DO ORGÃO,COMO NO SERVIÇO PÚBLICO TUDO É BEM
DEVAGAR,A FAMÍLIA INICIOU A AUTO-HEMOTERAPIA P/ AGUARDAR O DIA;QUANDO O
MÉDICO REVIU OS EXAMES , SOLICITOU OUTRO EXAME DE SANGUE POR CAUSA DA
DATA MUITO ANTIGA DO ÚLTIMO REALIZADO,QUAL NÃO FOI A SURPRESA AO
VERIFICAR O RESULTADO,AINDA QUESTIONOU SE HAVIAM TRANSFUNDIDO O PAC.
AO QUE FOI RESPONDIDO NÃO,ATÉ PORQUE ELE(MÉDICO)NÃO HAVIA FEITO
NENHUMA SOLICITAÇÃO,RESUMINDO: O SRº PODE RETIRAR TODO O ORGÃO
COMPROMETIDO,NÃO REALIZOU NENHUM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO,NEM
RADIOTERÁPICO,ESTÁ EM CASA CUIDANDO DO SEU SÍTIO,CUIDANDO DE SUAS
PLANTAÇÕES MUITOBEM OBRIGADO À QUASE UM ANO.FEZ DUAS REVISÃO SEU
MÉDICO ESTÁ ESTUPEFATO COM O SUCESSO DA CIRURGIA.
OBS: NINGUÉM FALOU P/ O MÉDICO DA AUTO-HEMOTERAPIA,JÁ QUE A MAIORIA
NÃO ACEITO TAL PROCEDIMENTO.
IOLANDA SONIA BANDEIRA RIO DE JANEIRO CENTRO

Quinta-feira, 31 de julho de 2008 - 00:03:46
Sou portadora de um cäncer de mama com esfaziamento axilar e com 2 linfonodos positivos
,(fazia uso de Tamoxifeno), mas devido a fortes dores no pescoço e nas costas, a suspeita
era de metástase óssea em 3 focos presentes: um na coluna cervical,outro na coluna lombar
e mais um na região sacro-ilíaca. Disseram que podia ser metástase como cito acima ou um
processo degenerativo sem diagnóstico preciso de 100% apesar de me submeter a um
exame caríssimo no valor de R$3600,00 o PET/CT. Fui atendida por 2 oncologistas e os
mesmos não garatiram nada e me colocaram em observação e em uso de uma medicação
muito dolorida por tempo indeterminado : injeção de FASLODEX e ZOMETA. A medicação
traz efeitos colaterais terríveis como: dor de cabeça, dor no corpo e febre. Depois que iniciei
a Auto Hemoterapia , já na primeira aplicação senti uma melhora incrível e estou me sentindo
super bem....sem dores nas costas como antes ...Vou continuar a usar a medicação prescrita
mas pretendo continuar juntamente a técnica da AUTO HEMOTERAPIA juntamente com
toda a minha familia!!!!
Rosangela Maria Ferreira Ribeiro - Pará de Minas

Domingo, 3 de agosto de 2008 - 01:41:12
C.A de pele , presisamente no nariz, pocou depois foi feita a retirada , porem voltou a
aparecer, foi quando um tio meu deu uma cópia do cd de auto hemoterapia, logo após ter
assistido resolvemos fazer um teste e realmente houve uma regressão e cura do C.A eu
continuei durante três mezes fazendo aplicação a cada 5 dias se não me engano.
Desapareceu por completo , além da melhora na pele que é inquestionavelmente evidente. A
pele realmente apresenta uma fantastica menlhora . Tenho um visinho que faz a auto
hemoterapia e que apresentou também uma melhora visível até em seus abitos e qualquer
pessoa que lhe perguntar ele responderá e indicará a aouto hemoterapia. Eu também fiz
durante algum tempo mas não prossegui mas sempre que me sinto indistposto apresentando
sinais de amigdalite faço aplicação. O Brasil deveria deixar de lado suas creindices e dúvidas
e apoiar uma pesquisa formal a respeito da auto hemoterapia, a pouco tempo atraz um
médico amreicano apresentou uma pesquisa relacionada com o assunto dizendo que ele
haiva curado um cancer em estado avançado apenas aplicando sangue no local. Devido`a
essa resistência outro país poderá apresentar laudos e acabar patentiando a descoberta.A
referida reportagem foi apresentada pelo jornal nacional.espero que ao menos tenha patentiado a 
descoberta para que todos os méritos sejam para o DR LUIZ MOURA ele
realmente é digno de tal descoberta. Parabéns pela determinação e coragem DR LUIZ .Que
o Sr consiga tudo que desejar é o que eu lhe desejo de coração, que vença essa batalha.
Rogerio de Souza Sena 33 anos - Belo Horizonte

Data: 26/03/2008 10:32

http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416


De: mara
IP: 200.215.48.70
Assunto: Re: Uncoartrose
Edward ,eu acho que voce deveria aliar a cupuntura,auricular,para te ajudar principalmente
pra acalmar ador.eu sou terapeuta oriental ea cupunturista.e trato pacientes com problemas
igual ao teu.fazer massagem pra descomprimir.o nervo ciático que fica comprimido e causa
uma irradiação de dor nos glanglios nervoso da medula espinal.E quanto a auto hemo .ela
ajuda o teu sistema imunologico .só que voçe deve aliar a esses outros tratamento. Eu
conheço um paciente que teve a cura de um cancer na boca através da Auto hemo. sou a
cademica de madicina tradicional .espero ter contribuido com voce.hoje na nossa área existe
muita s alternativa eu tenho tido sucesso com meus pacientes.gostaria de manter contato
com voce se voce aliar esses tratamentos com a auto hemo.só procure profissionais
formados. mais não desista que logo voce terá os resultados benéficos..DEUSnão nos
abandona tenha fé se possivel gostaria .de saber sua idade .um grande abraco e boas
melhoras

Data: 26/07/2008 19:26
De: Romilda M S Fernandes
IP: 200.101.233.199
Assunto: Carcinoma mamário
reinterando a mensagem que enviei em 23/07 . deixeri de comunicar que estou fazendo
autuhemo desde janeiro deste ano . antes de fazer a cirurgia da retirada do carcinoma. A
cirurgia foi um sucesso, e fiquei so um dia no Hospital , NÃO TIVE COMPLICAÇÕES . e
continuo fazendo . Um abraço

Data: 23/07/2008 18:05:44
De: Romilda M.S. Fernandes
IP: 201.35.226.129
Assunto: Cardinoma mamário
tive carcinoma mamário ,grau II , em fase inicial , foi feito a cirurgia do quadrante , e fiz
tratamento de radioterapia durante 31 dias . não fiz quimio . Segundo o médico devo tomar
comprimidos de Taxofen 20mg um comp ao dia durante 5 anos . Lendo a bula percebi que
este remédio tem muitas contraindicações tais como trombose,alterações visuais,fibroma
uterino,tumores ovarianos cisticos,anormalidades hepáticas etc...etc...Estou um tanto
assustada pois se o tumor já foi estinto poderei contrair outras doenças por conta do
medicamento. gostaria de alguma opinião sua. Um abraço.

Data: 30/01/2008 17:39
De: Cláudia Alves
IP: 189.27.19.34
Assunto: Auto-hemo
Tive um diagnóstico de câncer de mama (sem metástase) e o tratamento prescrito foram 8
ciclos de quimioterapia e 30 de radioterapia. Pois bem, as sessões de quimio, como é sabido, têm 
como efeito colateral muito enjôo, vômito, cansaço e, além disso, há queda da
imunidade. Por exemplo, os leucócitos (células de defesa do organismo) abaixam de 3.700
para 1.600 e isso ocorreu comigo. O protocolo era administrar injeções (de 3 a 10 , uma por
dia) a fim de que a taxa de glóbulos brancos subisse, e foi justamente o ocorrido: dos 1.600,
aumentou para 42.000! Imagina! Se por um lado, a imunidade se eleva, por causa da
produção das células na medula óssea, por outro, o efeito colateral é de dores homéricas nos
ossos, por dias!!!! E fui informada de que esse valor se manteria alto no corpo somente por
48 horas após a última injeção, significando que em poucos dias seria submetida a novas
doses da droga!!
Então foi-me apresentada a AHT por um outro paciente da clínica oncológica. Confesso que
não foi nada fácil conseguir alguém que se prontificasse a realizar a técnica, mas agora que
iniciei o tratamento não dá prá parar. Foram 3 sessões de AHT(uma por semana) e já tenho
o resultado positivo: amanhã farei a 6ª sessão de quimio e apresento-me com irreconhecível
disposição e com o hemograma normal, pela segunda vez consecutiva. Não foi da primeira
que obtive resposta imunológica, mas logo na segunda, o resultado do hemograma já
comprovou os benefícios desta técnica antiga, barata, eficaz!!!! Adeus injeções!!!!

Data: 20/01/2008 09:29
De: Edir Nunes Soares
IP: 201.58.171.90
Assunto: Informação sobre auto em paciente com câncer em metastase
uma vizinha nesta situação, já desacreditada pela medicina, começou com as aplicações e já
demonstrou alguma melhora visível no seu quadro. Tem apenas 35 anos de idade. A dúvida
dela é: há 1 ano atrás perdeu o seio esquerdo por conta do câncer de mama, ela pergunta se
desse lado esquerdo pode feita a auto também (retirada e aplicação do sangue)?



Data: 21/01/2008 09:10
De: Hélio
IP: 172.23.24.107, 189.20.96.32
Assunto: Autohemoterapia
Meu padastro tem cancêr no fígado os médicos deram a ele 3 anos de vida, o cancêr tinha 8
cm e os médicos nem fizeram quimioterapia alegando que o estado da doença já estava
avançado, a mais ou menos 5 meses ele começou a fazer Autohemoterapia, os resultados
atuais são fantásticos, o cancêr diminuiu de tamanho, hoje o tamanho do cancêr é de menos
de 1 cm, e os médicos estão espantados com o estado atual de saúde do meu padastro,onde
os médicos já marcaram uma transfusão de fígado, ou seja uma pessoa que estava
condenada a morte, hoje em dia as chances de cura são altas, na minha opinião a
Autohemoterapia é um método eficaz, só não é liberado por que colocaria em risco a
indústria farmacêutica.

Data: 21/12/2007 16:33
De: gervasio franzoni
IP: 201.14.21.42
Assunto: Re: RELATE SUA EXPERÊNCIA
em 28/06/07 descobri por acaso ser portador de um cancer de medula óssea, chamado de
"mieloma múltiplo".é um cancer que ataca silenciosamente pesssoas com ,50, 60,70 anos.
Após o diagnóstico definitivo, pedi ao médico um tempo para tratamento alternativo que fiz
durante 90 dias.Consegui uma pequna redução na quantidade de celulas doentes(tudo
comprovado por exames laboratoriais)Veja quadro adiante.Em 28/08/07 comecei a tomar o
Cloreto de Magnésio, na proporção de 163 mg por dia e em 06/10/07 comecei com a
authoemoterapia.Em 30/10/07 fiz novos exames no mesmo laboratório os resultados foram
simplesmente surpreendentes , houve uma enorme redução de células doentes(veja quadro).
Em 12/11/07 comecei o tratamento com a quimioterapia, porém sem interromper a
autohemoterapia e o cloreto de magnésio, agora com doses diárias de 200mg. em cápsulas
.Em 30/11/07, fiz novos exames e o resultado foi extraordinário, (veja quadro). Em 12/12/07 
novamente fui para a quimioterapia, onde permaneçi internado no hospital de cancer até
16/12.Hoje estou em casa repousando após ter feito uma nova aplicação de
authohemoterapia.Em outro momento já havia feito um relato nesta página, mas após a
injustiça cometida pelo crm, (verdadeiro ninho de abutre) contra nosso guia resolvi
novamente relatar minha situação, como testemuho de que a autohemoterapia funciona e é
verdadeira, atuando em muito mais situações que aquelas relatadas pelo DR. Luiz.Os crm e
Anvisa, deveriam se preocupar com os efeitos colaterais dos medicamentos como os que
foram usados em mim na quimioterpia,(matando uma grande quantidade de células boas) e
não com uma técnica que se bem aplicada restaura a vida dos tecidos, dá força e vigor á
todo corpo humano,cria uma imunidade enorme e defende todo organismo de inúmeras
enfermidades.Durante meu periodo de internamento,por várias vezes os enfermeiros e
médico me questionaram se não haviam feridas em minha boca, se eu não tinha dores de
estomago, dores de cabeça, náuseas, vômitos, se minhas pernas não estavam inchadas, se
n~ao tinha tonturas, vista turva e outras mazelas causadas pela quimioterapia, mas para
surpresa de todos eles nada disto me aconteceu.E, voceis todos que lerem este relato,
saibam que devo tudo isso de bom que me aconteceu e que está me acontecendo(pois em
30/12/07, farei novos exames,e espero já estar entrando dentro dos paraâmetros normais),
ao grande Médico, Dr. Louiz e a Deus que o iluminou ao divulgar seu dvd, com seus
ensinamentos superiores e práticos. Minha recuperação está surprendendo ´meu médico e a
todos que estão próximos de mim.Passei por duas fases da famigerada quimioterapia
intensiva,são 05 dias internado e 24 horas por dia grudado em um computador que
determina a quantidade de quimioterápicos a serem injetados nas minhas veias,além do soro
e outros medicamentos.Somente eles não sabem que meu corpo já vai para o hospital
totalmente protegido e seguro por uma aplicação de authohemo,pois tenho plena convicção
de que é segura e eficaz.Veja agora o quadro da reduçao do meu cancer.
em 28/06/07 2.71 células doentes
em 28/08/07 2.65 células doentes (obs. redução c/ tratamento alternativo natural)
em 30/10/07 2.38 células doentes (obs. 26 dias após o aumento da dose do magnésio e
início da authohemo.
Em 30/11/07 1.82 células doentes ( 56 dias após aumento das doses de magnésio e
autohemo)
É claro que tenho que creditar parte deste resultado ao tratamento clínico que faço também,
mas se olharem a fase entre (04/10/07 e 30/10/07) portanto em 26 dias houve uma enorme
redução no quadro de células doentes, e tudo isto sem um único comprimido ou gota de
remédio,só com o magnésio e a autohemo.Não existindo outra explicação, a autohemo é
uma verdade que sómente os estúpidos não querem enxergar, porque de alguma forma
financeiramente querem tirar proveito, encima da desgraça de um povo sofrido como nós
Brasileiros, e quando aparece um Homem com H maiúsculo com Dr Luiz, que tem coragem
de vir 'a público e divulgar seu trabalho de toda uma vida digna e honesta em favor destsa
mesmas pessoas que o estado tem a obrigação de proteger e amparar, correm
covardemente e o sacrifícam.
Este é o meu tesmunho.



Em http://www.orientacoesmedicas.com.br/resultado_da_pesquisa_virtual_sobre_autohemoterapia.asp
A principio não sabia q tinha câncer , mas com uma cirurgia q precisei fazer , depois da
biópsia, apareceram céluas cancerígenas secundárias. Precisa encontrar a célula primária.
Estava sendo diagnosticada como CA Oculto. Operei em Fevereiro de 2007 e comecei a
fazer uso da auto-hemoterapia.
Continuei fazendo as aplicações e não encontrávamos a lesão. Em novembro de 2007
encontramos um CA naseo-faringe (base da lingua) e estou fazendo aplicações de
quimioterapia.
Estou me sentindo como se nada tivesse. Disposta, sem dor, não tive contra-indicações na
aplicação da quimio (1º ciclo) e estou indo para o segundo , sem problema nenhum.
Emagreci naturalmente mas sem exagero e estou me sentindo mto bem. Como se nada
tivesse acontecido.
Márcia Denise Maurício Corrêa

Data: 13/12/2007 19:44
De: Izabel cristina (icristinacosta@bol.com.br)
IP: 200.97.191.36
Assunto: ParaBÉNS AO dR. Luis Moura
O CREMERJ pensa que consegue apagar o respeito que o Dr. Luis Moura conquistou nesse
país de poucos honestos? O seu nome será lembrado em todo o mundo, não por um ato
isolado, mas por ter deixado um legado para humanidade futura, parabens dr. Luis... O
senhor me devolveu a alegria de viver depois de me livrar de uma enxaqueca constante.
Conheço uma criança que teve sua cura, câncer no pulmão, graças o auxílio da auto
hemoterapia, meu esposo não ficará mais cego de um glaucoma. Parabens, pois sem
mesmo me conhecer me deu esse presente. Seu registro cassado é uma prova da falta de
seriedade que nosso país padece. Temos que sobreviver com corruptos e ate pagar conta de
mulher de presidente do senado. Mas graças ao dr. Luis Moura a indústria farmacéutica irá
ver muito pouco meu suado tostão. Dr. Luis Moura o senhor tem muito do que se orgulhar, na
terra árida do nordeste brasileiro, como sobrevivented da seca eu Izabel Cristina da Costa,
tive minha saúde recuperada graças ao senhor...

Data: 03/12/2007 21:45
De: JMK
IP: 189.11.149.188
Assunto: Re: Re: Re: AHT
Caro Alexandre, acredito que seja real isso que esteja ocorrendo com você, mas com uma
porcentagem enorme e a minha própria experiencia de mais de uma ano em mim na minha
esposa minha filha mais velha minha mãe e um bocado de conhecidos, até um amigo nosso
que é pai de dois médicos que estão fazendo a autohemoterapia e estamos com enormes
resultados em varios tipos de doenças, não vejo motivo algum de levarmos a (como opinião
minerva) um ou outro caso de descrença no que nós estamos muito bem obrigado, não
quero com isso ofender-te mas com o mesmo cuidado que se deve ter em afirmações
positivas deve-se ter tambem o mesmo critéio pras negativas, pois a dita ht tem livrado eu e
meus familiares e amigos de varias moléstias proveniente de alergias psioriase colesterol alto
triglicerios altos hdl baixo reações alergicas cutaneas e outros que no momento pode até
estar esquecido, mas só temos a agradecer a estas pessoas que divulgaram e que por uma
graça divina chegou a nosso conhecimento, tenho muito a agradecer a estas pessoas que
defendem tal procedimento e que divulguem para que cada vez mais pessoas possam serem
aliviadas em seus sofrimentos. aqui vai um depoimento de um divulgador da auto
hemoterapia que conta experiencia de seu amigo de faculdade:olha só, o tema autohemoterapia
é muito complexo e a cada dia é mais discutido entre a população. sou
estudante de enfermagem e meu professor de fisiologia outro dia criticou o tratamento
dizendo que servia apenas como efeito placebo. pois bem, até então eu achava que isso era
a verdade, no entanto, descobri que um amigo que estava com câncer de próstata estava
fazendo o tratamento com quimioterapia. certamente todos esperavam que ele ficasse
completamente debilitado, como normalmente acontece, só que pra surpresa de todos, isso
não aconteceu. o cara está na 8ª quimioterapia e nada aconteceu com ele, nada mesmo, o
cabelo não caiu, não tem nauseas, não ficou debilitado,nada, nada! a médica o chamou e
disse que não entendia o que estava acontecendo, pois ele a essa altura deveria está
sofrendo os efeitos da quimio. aí ele respondeu: estou fazendo a auto-hemoterapia desde o
começo da quimio, aliás, quando comecei a quimio, já tinha feito duas seções de
hemoterapia.
É imprecionante o resultado. Ninguem diz que o cara tem CA, até o PSA está dentro do limite
normal.
I aí, auto-hemoterapia, funciona ou não?

Data: 27/05/2007 21:33
De: claudia
IP: 200.150.32.28
Assunto: Auto Hemoterapia
oi pessoal!
resolvi dar meu depoimento em favor da AH, pois não posso deixar de fazê-lo, uma vez que li
tantos ataques sem razão alguma à uma pessoa que quer fazer o bem.

http://www.orientacoesmedicas.com.br/resultado_da_pesquisa_virtual_sobre_autohemoterapia.asp


meu pai que faz AH ha 3 anos se curou de um tumor no cérebro, tendo desaparecido
totalmente este tumor. ele tem hj 73 anos, e depois de ter iniciado o tratamento nunca mais
teve gripe, nada, nem sequer dor de cabeça.
ele se sente muito mais disposto com mais energia. está vendendo saúde, como dizem.
eu, 43 anos, tinha uma alergia daquelas, a tudo o que se possa imaginar, estou fazendo a AH
pela primeira vez, e estou na 6a aplicação e nao tive mais nada. estou ótima.antes, eu só
melhorava com cortisona.
portanto, eu gostaria de enfatizar que este procedimento não tem como fazer mal algum, e
sim o bem.
sou fã da bondade do dr.luiz moura, e de sua força para fazer o bem como tem feito.
tenho varias pessoas na familia que se curaram ou no mínimo melhoraram significativamente
de doenças incuráveis como “Lupus”!
um grande abraço a todos, e que Deus ilumine todos voces.

Data: 29/08/2007 13:26
De: Denia
IP: 200.140.156.233
Assunto: Cancer de Prostata
Pessoal,
Já fiz alguns depoimentos do tratamento do meu pai que esta com câncer de prostata bem
avançado.
Descobrimos a AH em janeiro/2007, onde o estado dele era muito ruim (muitas dores nas
pernas, costas, gota elevada e no mês de dezembro/2006 o canal da urina ficou 3 vezes
entupido, tendo que fazer cirurgia para obstruir o canal).
Hoje faz oito meses que ele esta fazendo a AH, juntamente com a quimioterapia. As dores
melhoraram, a gota sarou e não entupiu mais nenhuma vez o canal da urina.
Neste final de semana ele me pediu para pesquisar sobre uma vacina contra o câncer de
próstata chamada Provenge. E achei muito interessante o processo da mesma. Uma
familiaridade a AH incrível. Veja:
http://vivaavida.wordpress.com/2007/04/26/bruce-tower-e-provenge/
Uma droga chamada Provenge que funciona mais ou menos como uma vacina, mas que
está dando os primeiros passos.
Como funciona?
1. Tira-se sangue do paciente.
2. Suas células do sistema defensivo (immune system) são misturadas com uma proteína do
câncer de próstata 3. Um estimulante é acrescentado para ativar o sistema imune 4. As
novas células são reinjetadas no mesmo paciente.
Parece que essas células "educam" outras que atacam as células cancerosas, diz o Dr. John
Nemunaitis, M.D., Executive Director do Mary Crowley Medical Research Center em Dallas.

Data: 16/01/2008 13:29
De: luciana
IP: 201.68.130.39
Assunto: Nova etapa da autohemoterapia
Boa tarde a todos!
Postei diversos textos aqui referentes a minha experiencia com a autohemoterapia e a
purpura trombocitopenica. Gracas a Deus, estou conseguindo controlar com remedios, uma
vez que nao pude saber ao certo se a AH contribuiu para minha melhora porque so fiz 10
aplicacoes. Durante a administracao destas 10 aplicacoes eu tive efeito benefico no tempo de vida 
das plaquetas, na pele e na disposicao.Quem me via antes dizia: Nossa! Vc esta cinza!
E depois da AH comecei a ficar mais corada com a pele melhor com aspecto mais
saudavel.Bem sobre a plaquetopenia conclui como ja disse varias vezes aqui que para mim
surtiu efeito provisorio, enquanto tomava as injecoes estava tudo bem, quando parava as
plaquetas diminuiam. E eu tive que parar por causa das proibicoes.
Retornei novamente com o seguinte quadro: minhas plaquetas controladas por remedios que
nao sao corticoides (gracas a Deus) porem, com problemas de micose na pele causada pela
baixa imunidade causada pelo corticoide, nao menstruava ha 5 meses e tambem nao urinava
mais .. Meus medicos avaliaram meus rins e nada x nada encontraram, fizeram desde
exames como C3 e C4 a um simples exame de urina e cultura de bacterias..Tudo perfeito,
mas, eu continuava sem urinar, inchando muito e sem menstruar.
Na primeira aplicacao apos o retorno as manchas na pele regrediram, a mestruacao veio
sem dores, colicas e TPM e eu comecei a urinar normalmente.
O alivio esta sendo muito grande, ja estou desinchando e isto é muito bom, nao tem preco!
Nao sabemos ao certo o profundo mecanismo de acao da Ah porque ninguem estuda e nem
vai estudar porque nao se pode patentear o sangue, mas, existem remedios que sao usados
por ai que tambem os medicos desconhecem o mecanismo de acao da droga, usam, da
certo e apos pesquisas (usando em muitas pessoas) a coisa vira um protocolo a ser
seguido.Exemplos, vamos a droga Rituximab (mabthera):
Ela é utilizada com sucesso para linfomas e artrite reumatoide, a pouco a medicina
experimentou nas doencas auto-imunes tambem com sucesso e esta ja quase na fase III
onde sera utilizada tambem como um protocolo pra doencas auto-imunes. O preco desta
medicacao, a dose minima para o tratamento de um adulto gira em torno de R$ 20.000,00 (5



mil cada injecao aproximadamente) MAS, felizmente a droga funciona bem e custa caro,
entao as pesquisas estao sendo feitas pelo mundo todo.
Fiz esta analogia para mostrar porque a AH causa tanta polemica, porque é simples, é
barato, o povao pode fazer, mas, para que fazer pesquisas, gastar dinheiro em algo que nao
podera ser vendido? As doses circulam initerruptamente dentro de nossas veias ... quem vai
querer provar a eficacia?

Data: 18/01/2008 10:19
De: Vera Regina Del Guercio Dolácio Mendes (vera.delguerci o@terra.com.br)
IP: 189.32.221.187
Assunto: Eu também fui salva pelo Dr. Luiz Moura
Em 1983 eu morava no Rio de Janeiro. Por causa de um erro médico (tomei antibiótico
durante um ano por causa de uma infecção renal) causou-me uma total falta de anticorpos
no sangue, e logicamente minha imunidade a zero.O médico que me atendeu na época
disse-me que eu não poderia ter contato com ninguém. Não podia estar em lugares públicos,
não podia ter contato com pessoas que tivessem alguma doença, pois seria contagioso para
mim. Além da fraqueza e todos os tipos de alergias eu estava com os ossos desfazendo-se.
Tomava 11 tipos de remédios e não levantava mais da cama. Graças a uma amiga que
conhecia Dr. Luiz Moura eu fui até ele.
Para surpresa minha, ele retirou todos os remédios e recomendou tomar cloreto de magnésio
e cálcio, fazer a autohemoterapia. Seis meses após o tratamento eu estava melhor que
qualquer jovem de 15 anos. Na época eu estava com 43 anos.
Minha mãe estava com artritismo deformante. Seus dedos viraram ao contrário e as mãos
estavam todas deformadas. Já tinha feito autovacina sem resultado nenhum. Também fez a
autohemoterapia e seus dedos voltaram ao normal e até ela falecer nunca mais teve dores.
Hoje estou com 67 anos, não tenho rugas em meu rosto, tenho disposição para tudo.
Trabalho em minha profissão (psicanalista) tenho uma memória excelente.
Devo minha vida tranqüila e com saúde ao Dr. Luiz Moura que além de médico foi um grande
mestre para mim. Que Deus o abençoe sempre por ajudar a tantos.
Vera Regina

Data: 16/01/2008 23:50
De: luciana
IP: 201.68.130.39
Assunto: Re: DEPOIMENTO
Ola!
Eu jamais tive problemas nos rins (gracas a Deus) é que tenho possibilidade da minha
plaquetopenia evoluir ou ser um indicio de lupus, minhas medicas investigam sempre.Ocorre
que apos muitos meses usando corticoide, inexplicavelmente, uma vez que, nenhum exame
laboratorial comprovou que estava de fato com problemas nos rins, eu parei de urinar como
em meu estado normal.Fiquei desesperada, inchando mais ainda mas aquilo nao tinha
explicacao laboratorial, entao eu fiz a primeira aplicacao da ah e comecei a urinar
normalmente .. a minha medica avaliou profundamente e nada encontrou eu ja estava ha uns
cinco meses sem urinar corretamente e sem menstruar, uma semana apos a primeira
aplicacao tudo se normalizou.
Foi isto!

Data: 16/11/2007 17:00
De: helena
IP: 201.53.40.17
Assunto: Auto hemoterapia
aqui em casa todos fazemos auto-hemoterapia e muitos amigos tambem o resultado é otimo
uma amiga com entupimento das arterias faz e em um mes ja se sentia outra segundo ela
me dizia estou fraquinha ja estou morrendo agora apos auto hemoterapia esta forte e
tomando junto cloreto de magnesio fez os exames recentemente e teve uma melhora
expetacular . meu visinho faz auto hemo algum tempo havia sofrido 2 derrames e sobrevive
sem qualquer remedio e muito bem so com auto hemo. eu consegui dissolver um nodulo no
seio direito so com auto-hemo. uma senhora conhecida minha com cancer generalizado esta
outra andando e mais tranquila apos auto-hemo tambem se consultou com dr luiz moura.
gente o unico interesse desse medico é nos ajudar com um tratamento a baixo custo e que
muito nos ajuda ate a consulta dele é baratinha e nem precisamso consulta so que alguns
gostam tanto da auto-hemo que faz questão de consultar-se enquanto medicos cobram
valores absurdos dr luiz cobra pouco. os medicos não tem interesse por causa dos
laboratorios que lhes dão fortunas para receitarem seus remedios as vezes ate sem
necesidade existem uns que sequer olham voce e vai logo dando uma lista de
remedios.recebem de viajens internacionais a outros presentes.claro tem uma cota de
reciturio para isto. eu posso afirmar que me curei da coluna que me deixava inutil apenas
com o cloreto que foi um medico naturalista que me ensinou e disse não diga para seu
medico que lhe passei isto ele não vai gostar pois voce vai sumir do consultorio dele. verdade
eu ia toda semana 3 meses de cama eles diziam coluna não tem cura corri varos medico e
eu me curei com cloreto e agora faço auto-hemo nunca mais na vida paro de tomar cloreto



minha amiga curou a sogra entrevada so com cloreto a velha sobe ate em arvores agora é
que ela tem um sitio sobe para tirar frutas para nós rsrrs.todos que conheço que fazem auto-hemo 
estão felizes. se ficar aqui falando sobre casos de vitoria não haverá espaço.estejam
certo auto-hemo é bom mesmo o unico objetivo de dr luiz é divulgar algo que pode ajudar e
muito com baixo custo e ele sabe que se não divulgar morre com ele este beneficio que vem
sendo usado pelo pai dele desde 1940 e pelos estados unidos grandes atletas nacionais e
internacionais usam auto-hemo. fortalecer sua imunidade em caso de quedas não haver
infecção.

Data: 16/11/2007 18:20
De: Gervasio Franzoni
IP: 192.168.254.197, 200.96.56.53
Assunto: Re: Re: Auto-Hemoterapia
Claudia.
Também gosto de pesquisar sobre a autohemo. Já pratico ha 30 dias ee me sinto ótimo.
Sou portador de Mieeloma Múltiplo, um tipo de cancer da medula óssea.Quando começei a
auto hemo eestava com 2.71 de células doentes , isto em 06/10/07. No dia 30 /10/07 estas
células ja estavam reduzidas 'a 2.38 celulas doentes. Mesmo assim comecei a quimioterrapia
e acabo de sair do hospital agora.O médico ainda não sabe que faço e nem vou dizer por
enquanto. Amanhã vou fazer nova aplicação e semana quee vem faço outro exame . Com
certeza havera uma redução maior ainda.Esta caindo mais ou menos 0.01 poto por dia. O
normal destas células é de 0,05 até 1,15. Acreedito que mais uns 60 dias eu consiga zerar
todas. Me escreca , já tenho muita coisa pesquisada. Abraços
Gervasio

Data: 16/11/2007 17:57
De: Gervasio Franzoni
IP: 192.168.254.197, 200.96.56.53
Assunto: Re: Re: Tratamento para doenças auto imunes
Mieloma Múltiplo. Alguem falou que tem im irmão com mielola, Pode me escrever ,Eu tenho
um mieloma múltiplo ( cancer de medula óssea) estou tratando co auto hemoterapia em
conjuto com mágnésio. O resultado é fantastico, ermbora ainda cpm apeenas 40 dias de
tratamento, Houve uma redução de 12% nas células doentes. Mesmo assim começei a
quimioteerapia indicada pelo médico, .Me escreva e trocamos ideias , abraços Gervásio

25/05/2007 17:24:46 a favor Paulo Luiz Bezerra (47)
Porque pude comprovar a eficácia em mim, meus parentes e amigos.
- Médico hematologista com câncer linfático está fazendo quimioterapia e auto-hemoterapia
para melhorar a defesa do organismo... fantástico resultado comprovado por exames
clínicos...
- Minha cunhada tem plaquetas em excesso (cerca de 800 mil) e tomava remédios
fortíssimos para manter em 480/490, ainda acima do limite, após a auto-hemoterapia, parou
com o remédio e está com 425 mil.. desempenho melhor que o remédio e dentro do limite.
- Com outra cunhada observamos melhora em dores musculares que a molestavam a 40
anos.
- eu mesmo tinha um pigarro horroroso... praticamente sumiu... meu irmão idem....
- Verrugas, pintas, micose de unha estão sumindo devagar... ainda estou na décima
aplicação.

17/09/2007 13:20:26 - a favor maide corrêa (47) de Porto Velho
Porque minha mãe com estágio de câncer intestinal avançado, já sob efeito constante de
analgésicos, na segunda semana após inicio da auto hemoterapia, parou totalmente os
analgésicos, e ainda, dois meses após este tratamento o resultado da biópsia foi
diferenciado, ou seja, entre as células cancerígenas estavam células necrosiadas.
Então como não acreditar que este é um dos caminhos alternativos para ajudar a milhões de
pessoas

Data: 25/09/2007 08:44
De: adenilson (denilson-as@hotmail.com)
IP: 201.91.76.11
Helio Costa (46 ) de Porto Alegre
Porque minha irmã acabou de se curar de um câncer no pulmão irreversivel para os
médicos, 9 nódulos sem chance de operar, resumindo eles conderam minha irmã a morte. 4
meses e meio fazendo auto-hemoterapia, após um tomografia computatorizada, ela não tem
mais nada, esta limpa.



11/06/2007 23:13:41 - a favor Gregório Romeu Gonçalves da Silva (77) de Porto Alegre
Fiz 6 cirurgias na bexiga para tirar 6 tumores malignos. 18 meses de quimioterapia. 1 enfarte.
Me sinto ótimo depois que fiz e faço o tramento, conforme a explicação do dr. LUIZ MOURA.
Não há no momento tratamento melhor. Que Deus o abençoe dr.

Data: 16/01/2008 21:32
De: CARLOS DE ASSUNÇÃO NEVES
IP: 201.27.137.112
Assunto: MInha história!!!!!
Em 1986 fui acometido de calculos renais, crises muito forte, que me levou a uma cirurgia
(NEFRECTOMIA), retirada de um rim. A biopsia constatou um hiper-nefroma (cancer renal).
Depois da cirurgia fiz, radio e quimio com bons resultados. Para manutenção o médico
urologista me receitou uma vacina, Onco BCG, fabricada pelo Instituto Butantã, em São
Paulo. Tomei essa vacina por 5 anos seguidos, pois ela protege o sistema imunologico. Foi 5
anos de batalha, pois essa vacina era de fabricação limitada, conservada em geladeira, com
vencimento muito curto. Toda semana ia ao Butantã permanecer numa fila interminavel, as vezes 
saia sem a mesma, pois acabava antes de
chegar minha vez. Certo dia passava um senhor de muita idade, que costumava caminhar
pelo parque. Me perguntou. Do que se trata essa fila? respondi para aquisição da vacina
BCG. E para que serve?
É para ativar sistema imunologico e evita a propagação do cancer. Custa caro? sim muito
caro, alem do tempo que se perde para adquiri-la.
Numa voz rouca e tranquila me disse:, caro Jovem, conheço um médico no RJ não lembro o
nome, ele tem um tratamento que é muito barato e muito bom, que usa o seu próprio sangue.
Se voce se interessar me telefona que te darei o endereço. Fiquei muito interessado e anotei
o telefone dado por ele. No dia seguinte liguei... quem fala , aqui é o José , sou o Carlos
aquela pessoa que falou no Butantã sobre um médico no RJ, há anote o telefone e o nome
dele é Dr. Luiz Moura.
Liguei e marquei uma consulta . Lá fui eu e minha esposa passar pela consulta e aproveitar
fazer um toour pela cidade. Conheci o Dr. Luiz Moura por 3o minutos, o tempo que durou a
consulta. Homem tranquilo, anotou toda minha narrativa, viu todos meus exames e RX,
depois pegou sua caneta no bolso e receitou, a Auto-hemoterapia 5 ml de sangue de 7 em 7
dias por tempo indeterminado... me explicou a técnica de retirada e aplicação e alguns
comentários e resultados. Daqui um ano quero ve-lo de novo, traga os seguintes exames.......
Houve muita polemica entre meus familiares sobre essa técnica, até então desconhecida por
nós , independentemente da contrariedade comecei a AH que faço até hoje a 15 anos. Faço
3 meses e descanço 1 e assim por diante... sem muito critério.
PASMEM: nunca mais voltei ao consultório do Dr. Moura, me trato com meu urologista em
SP, não tomo nenhum remédio, nem um analgesico, faço anualmento um check-up: pressão
normal, colesterol, triglicerides, acido urico, uréia , creatinina , hemograma, PSA, urina tipo 
I,
Glicemia, Ultrassom, rim, próstata, etc. etc.- tudo normal!!!!
Tenho 70 anos de idade, aposentado pelo INSS (10 anos), jogo futebol (claro, com meus
netos), pratico natação, caminho diáriamente, subo escadas, etc. etc...........
FIM DA HISTÓRIA: Me tornei amigo do Sr. José até a sua morte.
Meu urologista não sabe que eu faço AH (não tive coragem, para não perder sua
amizade de muitos anos, pois ele me acompanha a 20 anos).
Será que Rádio, Quimio e vacina BCG fizeram efeitos (acredito!!)
E a AH ? ( time que esta ganhando não se mexe).
Obs.: Tirem suas conclusões.....
Grande abraço.

Data: 16/10/2007 22:48
De: Marçal
IP: 201.29.190.15
Assunto: Re: Leucemia
São relatos, qualquer informação entrar em contato com a pessoa.
http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=7739092&q=leucemia
Zélia Zelina
Sou portadora de leucemia, fiz 13 aplicações, hoje recebi o resultado dos meus exames,
minha taxas "todas" cairam.Meus leucócitos estavam em 23000 cairam para 19000.Estou
encantada com AH e muito feliz.

Assunto: SOS - LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA
Cara Regina, talvez estes esclarecimentos e relato possa te ajudar !!!!
DIAGNÓSTICO - R.C.D., hoje com 41 anos, descobriu aos 29 que tinha Leucemia Mielóide
Crônica. Tinha uma vida normal e conta que adorava passear no Parque o Ibirapuera, na
capital paulista, pelo menos três vezes por semana. Numa das caminhadas sentiu muito
cansaço, depois tontura. O mesmo ocorreu no fim de semana seguinte, após uma semana
inteira de muita vontade de dormir. Pensou que fosse a rotina de trabalho associada aos
estudos e às "saídas noturnas com o pessoal da faculdade".



Ele cortou as noitadas, mas não adiantou. A insistência da sonolência inexplicada, as
vertigens e uma dor do lado esquerdo fizeram com que procurasse um médico e tivesse o
diagnóstico. Um dos irmãos era compatível e ele fez o Transplante de Medula Óssea (TMO).
Já se sentia curado. Seis anos depois os sintomas voltaram. Uma recidiva da doença. Por
indicação de amigos passou a fazer AH semanal pois o transplante convencional é muito
sofrida. Apesar de ter confiança que desta vez não precisar fazer a TMO, ficou feliz pelo
resultado até o momento, pois se passaram 6 meses e os sintomas melhoraram e consegue
levar a vida particular e profissional dentro da normalidade.

Assunto: Faço tratamento
tenho doença de crohn a 4 anos, e por 3 anos e meio por meio de tratamentos clinicos nunca
tive nem uma melhora, prestes a uma perfuração no intestino começei entao o tratamento
com a ah e desde então só tive melhoras, engordei 25 kl, e nao tenho mais sintomas, faço ah
a apenas 4 meses. 10 ml

Data: 16/10/2007 21:59
De: Marçal
IP: 201.29.190.15
Assunto: Re: Re: AUTO HEMOTERAPIA
Olá, tem essa comunidade no orkut, http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=
8697443,com alguns relatos em doenças raras e AH.
Acalasia idiopatica ,Epilepsia ,Esclerose tuberosa ,Sindrome de west,Parkinson ,Distrofia
muscular ,ALZHEIMER ,adeno hipofisario ,Transplante de medula ,sindrome de
sjogrem,Esclerose Múltipla,ATAXIA ESPINOCEREBELAR,Esclerose Lateral
Amiotrofica,Anemia do mediterraneo. e tem um caso de Adrenoleucodistrofia, onde a mãe
falou que está estabilisada.
Alguns desses relatos foram removidos desse inforum.

Data: 06/01/2008 18:57
De: Marcal
IP: 201.19.3.50
Assunto: Re: A hemoterapia cura a anemia falciforma
Olá, nessa comunidade tem alguns relatos de doenças raras em que as pessoas estão
usando a Autohemoterapia.
http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=8697443
http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=7739092&q=anemia+falciforme

Data: 25/09/2007 08:03
De: Felipe Soares Maciel
IP: 189.6.16.146
Assunto: Re: Re: Auto hemoterapia ajuda na cura de doencas auto imunes e da dor
neuropatica cronica causada por ela
Olá Mariane, é muito complicado descever meu problemas por aqui.
Então mande um email para podermos conversar melhor

Data: 25/09/2007 01:36
De: leonardo
IP: 201.54.33.24, 201.54.32.222
Assunto: Me ajude Deus concerteza vai iluminar o seu caminho
eu estou querendo comprar a injeção de interferon como eu tevo obter os meus resultados,
de preverencia que eu possa encontrar em manaus am. espero que vc me responda o mais
rapido possiverl obrigado

Data: 25/09/2007 00:12
De: Autocura (sbx2066@yahoo.com.br)
IP: 201.10.40.81
Assunto: Relato positivo comprovado com exames
Relato feito pela Kathia no Orkut:
Gostaria de deixar o meu relato e que ele possa ser de utilidade.
Quando minha filha nasceu (há 6 anos) pude observar um nódulo na mama esquerda. Na
época fiquei apavorada, mas não falei nada pra ninguém, porque estava com minha mãe
padecendo de um câncer de mama.
Sempre tive muito medo e por esse motivo fiquei calada por 6 anos.
Há 6 meses devido a dor intensa na mama esquerda me submeti a um ultrassom que acusou
dois nódulos de aproximadamente 2,5 cm (grandes), sendo um em cada mama.

http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=8697443
http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=7739092&q=anemia+falciforme


O nódulo da mama esquerda tinha características suspeitas e foi indicado uma punção, me
recusei a fazer com medo do resultado. Nessa época tomei conhecimento da AH e como sou
profissional de saúde resolvi fazer por conta própria.
Logo na primeira aplicação senti um bem-estar muito forte e uma melhora significativa no
sono, TPM e disposição.
Ao longo das aplicações, sintomas de problemas antigos foram retornando e sumiam
definitivamente (leiam sobre LEIS DE CURA DE HERING)
Hoje, 24 de setembro, 6 meses após ter feito a primeira aplicação de AH, mesmo com medo
me submeti a uma mamografia e ao ultrassom de mama. Sinto uma felicidade enorme ao
poder dizer que os nódulos misteriosamente (segundo o médico) sumiram , minha
mamografia está perfeita e a ultrassonografia também.
Tinha ovários policísticos que também desapareceram....SERÁ MILAGRE?
Devo minha tranqüilidade e felicidade a essa terapia e ao Dr. Luiz Moura.
Agradeço a Deus por enviar o Dr. Luiz Moura e peço a ele que o abençoe a cada momento.
Espero que todos possam vir a ter os resultados que obtive e possam compartilhar da minha
felicidade !!!!
Tenham fé, acreditem.... funciona!!!
Já fiz aproximadamente 25 aplicações e não pretendo parar nunca.
Relato feito em:
http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2503735695447287729&na=2&nst=1084

17/09/2007 19:17:29 - a favor Liliana G. Zanella (60) de São Paulo
Porque é óbvio. Tem lógica. Faço e sempre farei a hemoterapia. Sou portadora de
esclerodermia sistêmica e melhorei muito com essa prática. A alopatia quase me matou com
todas as pesquisas científicas que os médicos tanto respeitam. Agora as coisas simples, com
custos baixíssimos são condenados. Dr. Luiz Moura merece todo o meu respeito. Sigo sim a
técnica dele sem nunca ter estado no seu consultório. Apenas pela confiança e lógica que ele
nos passa pelo DVD. Parabéns Dr. Luiz pela sua coragem e humildade. Divulgo esta técnica
a todos que passam pela minha vida e já temos um grande número de pessoas fazendo a
Hemotrapia comigo

Orientações Médicas:
Terça-feira, 3 de março de 2009 - 12:03:02 
JA TINHA OUVIDO A RESPEITO, TENHO UMA AMIGA COM CANCER QUE FAZ E ESTÁ MUITO BEM, ELA RELATA QUE
MELHOROU MUITO APÓS A AUTO-HEMOTERAPIA, DEPOIS DE ASSISTIR AO VIDEO FIQUEI MAIS COMVENCIDO AINDA
DESTE MÉTODO. 
ailton macieira MOREIRA - 46 anos - BELO HORIZONTE

Orientações Médicas:

Sexta-feira, 11 de dezembro de 2009 - 23:04:12 201.41.118.59

Eu sou Farmacêutico e Bioquímico e faço hemoterapia, assim como meu pai (médico), que curou um câncer malígno de bexiga com
a ajuda da hemoterapia.

THIAGO BORGESDE FARIAS
29 anos - Brasília DF

Inforum

Data: 20/12/2009 22:57
De: Maurecir (maurecir_mafra@hotmail.com)
IP: 189.11.128.164
Assunto: Re: Re: Resposta para Michele
Qualquer farmaceutico, vá a farmacia que voce costuma usar, que voce conseguirá fazer ou terá informaçoes, eu faço com o dono
da farmacia,, há noite, porque é proibido pela vigilancia sanitária, se tiver alguma doença, é melhor fazer de 5 em 5 dias, 5 a 6 mls.,
além de outras coisas que usei, curei um cancer de bexiga, veja mais em http://www.amigosdacura.ning.com/ 

Orientações Médicas:

Quarta-feira, 11 de novembro de 2009 - 20:41:11 201.67.40.226

Hoje recebi um exame de endoscopia com a seguinte conclusao: 

http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2503735695447287729&na=2&nst=1084
http://www.amigosdacura.ning.com/


metaplasia intestinal nao observada 
atrofia nao observada 
pesquisa para h. pilory: negativa 
H. pilory e um bacteria severa que so´trata c/ pesados antibioticos nao consigui tomar por efeitos colaterais. A´1 ano atras este
exame deu positivo. 
Ha 20 dias fiz este exame estava com 13 aplicaçao da auto hemo .Este resultado para mim me deixou muito feliz pois vinha
sofrendo a´anos com este mal no estomago . Meu abdomem era inchado nao podia comer muitos tipos de alimentos.. , ainda tem
muito muito sucesso a´comemorar daqui p/ frenre pois so´estou no começo ..Ainda vou me recu/ da gastrite. e outras enf/ que estao
bem melhor . 
Graças a` DEUS EO DR LUIZ MOURA A FELICI DADA EXISTE.

Diva Gomes de Sa
Dourados ms

Orientações Médicas:

Domingo, 25 de outubro de 2009 - 17:31:45 

Para "varrer" de vez e para sempre o Câncer, estou fazendo a auto-hemoterapia de 5 em 5 dias, deixando meu sistema imunológico
com 22% de macrófagos ativados ininterruptamente. (quem não faz auto-hemoterapia está sempre com somente 5%). E estou
vencendo!

Sérgio Lemos
65 anos - Vitória-ES

ORIENTAÇÔES MEDICAS

Domingo, 27 de dezembro de 2009 - 22:01:22 189.34.181.53

minha sogra fez uma cirurgia a 5 meses de neoplasia e foi preciso retirar 50 por cento do estomago e uma parte do intestino atraves
de um medico homeopata ele indicou a auto-hemoterapia para ela uma vez por semana ela está se sentindo bem melhor já tem um
mes que ela está fazendo o tratamento

elisabeth z.pimentel
43 anos - santos

ORIENTAÇÔES MEDICAS

Terça-feira, 29 de dezembro de 2009 - 11:32:07 201.68.13.60

Estou em tratamento quimioterápico há meses. A auto-hemo tem me ajudado a manter a imunidade alta, comprovada nos
hemogramas que faço antes de cada sessão de quimio (a cada 3 semanas). É impressionante! Tenho feito a auto-hemo como um
fator co-adjuvante ao tratamento.

rosileny gomes de souza
48 anos - sao paulo

Orientações Médicas:

Quarta-feira, 30 de setembro de 2009 - 15:21:09 

Data: 30/09/2009 15:16 
De: Cyro Leão (cyroleao@terra.com.br) 
IP: 187.37.210.8 
Assunto: Depoimento sobre o uso da auto-hemoterapia 

A AH é um poderoso instrumento de cura para qualquer pessoa. Conheci os benefícios da AH há 2 anos e meio através de uma
paciente, que fazia uso regular do metodo. Tive a oportunidade de ver o DVD do Dr. Luis Moura, e fiquei impressionado com os
resultados relatados. Em julho de 2007 descobri que tinha um cancer de pulmão, que foi retirado através de uma lobectomia
pulmonar. Após a cirurgia, comecei a fazer a aplicação semanal de AH. Durante todo o processo da quimioterapia, fiz controle do
hemograma quinzenal. Os resultados foram impressionantes, sendo que o médico relatava ser o meu hemograma o melhor do
hospital. Fiz a quimio no Hospital A C.Camargo -SP. Fiz AH até uma semana após o termino da quimio, em função da pessoa que
aplicava, sair em viagem. No proximo controle, meu hemograma já dizia que estava com anemia. 



Hoje fazem dois anos, e não tenho mais nenhum sinal do tumor no corpo. A cirurgia foi bem sucedida e a AH foi importante nesta
fase de quimioterapia que duraram 4 meses. 

Recomendo o uso, mesmo sabendo que médicos são contra. 

A um ano atrás, uma amiga teve cancer de mama, e recomendei que fizesse. Ela me disse que seria uma briga, pois tinha um filho e
irmão médico e não sabia a reação. Conversou com o irmão e ele aconselhou a fazer, dizendo inclsive que utilizava a tecnica a mais
de 20 anos e confirmava a eficiencia dela. E temos mais relatos por este mundo afora. 

Uma pena que os interesses financeiros estejam acima da utilização de metodos que curam muitas das enfermidades mas não
geram dinheiro para laboratórios e medicos. 

Orientações Médicas:

Segunda-feira, 28 de setembro de 2009 - 13:01:34 

Eu sou a favor da auto-hemoterapia 

Casos em que a auto-hemoterapia foi benéfica para mim: 

Câncer, gripe, espinha, disposição, imunidade, hipotireóide, dor no corpo e na coluna, entre outros...

Janine Mota
28 anos - Juiz de Fora

Orientações Médicas:

Quarta-feira, 26 de agosto de 2009 - 16:44:51 

Em primeiro lugar quero louvar e agradecer a Deus, por existir um homen de Deus, e de muita coragem, Médico Dr. Luiz Moura, A
minha opinião é a melhor possivel.Não posso entender porque a OMC,CFM e outros orgãos, querem confundir esta prática. Após
assistir o filme fique imprecionado, Esse DVD faz aproximadamente dois anos, logo em seguida passei a usa-lo,o Auio-Hemo
porque eu tinha; uma sinuzite aguda, o Médico, solicitou uma serié de Raio X de nome seios faciais, e a conclusáo era cirugia, fiquei
adiando por que tinha muito medo, até que chegou as minhas máos o DVD e acreditei, e para min é um milagri, estou
completamente curado mais a cada sete dias repito a aplicaçáo, para me proteger. Minha mãe Terezinha Nogueira com 91anos, ao
ser examenada,foi localidado cancer de utero. O Médico dr. Porto diagnosticou e autorizou a aplicação de 29 secçóes de radio
terapia. e em paralero sendo aplicado 5ml. Após 3 meses repetido os exames o médico disse náo acusava nada, está
completamente curada. Graças a Deus, e Graças ao Dr. Luiz Moura, e toda a familia está sendo aplicado a auro hemo, e nunca mais
vamos parar.Se alguem quiser maiores detalhes, email rogerionaguiar@hotmail.com, Muito obrigado Dr. Luiz Moura. Deus lhe
proteja. Rogério 

graças a Deus 

Rogério Nogueira Aguiar
62 anos - Fortaleza Ceará Brasil 

Data: 07/08/2009 10:10 
De: Nelson (ndias32@hotmail.com) 
IP: 201.52.145.91 
Assunto: Re: JULGAMENTO DO Dr. LUIZ MOURA 

Eu não sou médico mas achei a argumentação da AHT muito válida. Utilizo a técnica como medida 
preventiva para doenças comuns. Coincidência ou não, não fico doente há vários anos e, mesmo 
quando alguma virose oportunista tenta se instalar (nos períodos em que paro a aplicação), volto 
a aplicar e meu corpo reage muito bem. Normalmente a cura é muito mais rápida. Eu tenho 43 anos e 
me lembro muito bem como, mesmo quando era mais jovem, demorava a me curar de uma gripe ou 
qualquer outra infecção virótica. 

Hoje, apesar de ter mais de 40, sou mais saudável que antes. Creio que devo parte disso à AHT. 

Tenho relatos de duas pessoas que se curaram de doenças. Uma mulher, de um câncer e seu filho, de 
psoríase (Detalhe: ela tinha sido desenganada pelos médicos e foi seu filho quem resolveu 
esperimentar a técnica. Deu certo. Hoje ela está 10 Kg mais gorda e vive uma vida normal, sem 
dores). 



Orientações Médicas:

Data: 05/08/2009 23:14 
De: Luciana (lcpublicidades@hotmail.com) 
IP: 200.187.7.1 
Assunto: Cancer de Tireóide e Problema do Coração 

Ola amigos 

Eu mesma estou presenciando experiência de mais de 200 pessoas com o tratamento da auto hemoterapia. Minha mãe teve câncer
de Tireóide, já operou e já tomou o iodo, ela começou fazer a ah antes do iodo, ela tinha a pressão alta, tomava remédio, chegou ao
ponto de ter que ir duas vezes no cardiologista para mudar o medicamento da pressão para assim dar seguimento a cirurgia, tinha
fortes dores nas pernas. Hoje ela já vai na 14ª aplicação de ah já tomou também o Cloreto de Magnésio e não sente mais as dores
das pernas, não toma mais remédio para pressão e esta se recuperando muito bem do câncer de tireóide. Próxima semana ela tem
uma revisão com a Medicina Nuclear para mostra o exame PCI pesquisa do corpo inteiro. Se Deus permitir tudo vai estar bem.
Deixarei novos recados aqui. 

Meu pai foi fumante durante 49 anos hoje ele está com 64 anos, teve problemas de depressão, tomava dois tipos de medicamentos
para pressão alta, tomava um medicamento para o coração que custava duzentos reais, não agüentava andar nem pegar peso que
sentia uma dor forte no peito que chegava a ficar pálido. Então ele resolveu fazer ah e já vai na 14ª . Ele hoje não tem problemas de
depressão, não toma mais nenhum medicamento, faz todas atividades normalmente sem dor no peito e disse que não deixa mais de
fazer ah a não ser o período de descanso das veias. 

Minha irmã sempre tomou anticoncepcional e continua tomando, tem distúrbio da tireóide sem nódulo, tinha um grande nervoso,
tinha enxaqueca, dores nas pernas e renite alérgica, começou fazer ah e já vai na 13ª aplicação, hoje ela continua ainda acima do
peso mas não tem mais nervoso, acabou a enxaqueca, acabou as dores das pernas e a renite. Ela continua fazendo a ah sem
previsão para parar. 

É por isso que eu digo AUTO HEMOTERAPIA é coisa de Deus.

Orientações Médicas:

eu mário adão faço auto-hemoterapia já há 1 ano e o cancer que tive foi debelado, todas as 
células após a cirurgia, pois tinham outras. 

não precisei fazer rádio e nem químio terapia após a intervenção cirurgica que me extraiu o rim 
esquerdo. 

se soubesse da auto hemoterapia antes tenho a certeza de que não precisaria fazer a cirurgia. 

minha mulher era operada de trompas, e acabou ficando grávida, pois as trompas refizeram-se, (as 
trompas eram cortadas, e não amarradas). 

ela perdeu o bebê, pois a gestação não foi completa, houve um aborto expontâneo. 

mario a cruz fone: 0xx41 84430400 

mário adão da cruz 40 anos - curitiba pr Brasil 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Câncer de pele

RELATO NO ORKUT - EU FAÇO AUTO-HEMOTERAPIA 
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=8654085&tid=2535046754323222205&na=2&nst=52
Mente Milionária - http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=2949539673015769340
OI ESTOU APLICANDO A AUTO HEMOTERAPIA 
AKI NA MINHA CIDADE APLICO A AH. 
SOU FARMACEUTICO E JÁ TIVE UM MONTE DE RESULTADOS 
COM 10 APLICAÇÕES DE 10 ML FECHOU UMA FERIDA COM MAIS DE 3 ANOS NA PERNA DE UMA SENHORA DE 79 ANOS
DE IDADE 
GAROTA COM ACNE COM 5 APLICAÇÕES DE 5 ML MEHOROU MAIS DE 80 % AINDA FALTA MAIS 5 
FAÇO SESÃO DE 10 APLICAÇÕES COM DESCANSO DE 4 SEMANAS E REPITO MAIS 10 APLICAÇÕES 
HOJE ESTOU COM MAIS DE 30 PESSOAS FAZENDO APLICAÇÕES 
ESTOU SUPER CONTENTE COM OS RESULTADOS 
UM SENHOR COM DIAGNOSTICO DE CANCER DE PELE JÁ FIZ 8 APLICAÇÕES DE 10 ML 
MELHOROU UNS 60% MAS AINDA FALTA, O PACIENTE ESTÁ SUPER CONTENTE 
E FAZ A MAIOR PROPAGANDA 
SÓ O RESULTADO DELE JÁ ME DERAM MAIS 9 CLIENTES 
TEM MUITO MAIS 

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=8654085&tid=2535046754323222205&na=2&nst=52
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=2949539673015769340


VOLTO A POSTAR MAIS A SEMANA QUE VEM 
ABRAÇOS Á TODOS 

DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS
RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416

Domingo, 3 de agosto de 2008 - 01:41:12
C.A de pele , presisamente no nariz, pocou depois foi feita a retirada , porem voltou a
aparecer, foi quando um tio meu deu uma cópia do cd de auto hemoterapia, logo após ter
assistido resolvemos fazer um teste e realmente houve uma regressão e cura do C.A eu
continuei durante três mezes fazendo aplicação a cada 5 dias se não me engano.
Desapareceu por completo , além da melhora na pele que é inquestionavelmente evidente. A
pele realmente apresenta uma fantastica menlhora . Tenho um visinho que faz a auto
hemoterapia e que apresentou também uma melhora visível até em seus abitos e qualquer
pessoa que lhe perguntar ele responderá e indicará a aouto hemoterapia. Eu também fiz
durante algum tempo mas não prossegui mas sempre que me sinto indistposto apresentando
sinais de amigdalite faço aplicação. O Brasil deveria deixar de lado suas creindices e dúvidas
e apoiar uma pesquisa formal a respeito da auto hemoterapia, a pouco tempo atraz um
médico amreicano apresentou uma pesquisa relacionada com o assunto dizendo que ele
haiva curado um cancer em estado avançado apenas aplicando sangue no local. Devido`a
essa resistência outro país poderá apresentar laudos e acabar patentiando a descoberta.A
referida reportagem foi apresentada pelo jornal nacional.espero que ao menos tenha patentiado a descoberta para que todos os
méritos sejam para o DR LUIZ MOURA ele
realmente é digno de tal descoberta. Parabéns pela determinação e coragem DR LUIZ .Que
o Sr consiga tudo que desejar é o que eu lhe desejo de coração, que vença essa batalha.
Rogerio de Souza Sena 33 anos - Belo Horizonte

Relatos - Auto-Hemoterapia e Cardiopatia

Orientações Médicas - Terça-feira, 18 de novembro de 2008 - 16:16:26 
Faço a auto hemoterapia desde junho de 2007 ininterruptamente, sou diabetico,hipertenso cardiopata com revascularização do
miocardio (safena,mamaria) revascularização popliteo tibial( mid ) ,com a auto hemoterapia passei a ter mais disposição para a vida
(tinha depressão constante) problemas circulatorios melhoraram na perna onde foi efetuada a revascularização...comecei com 10 ml
em duas aplicações, hoje mantenho uma aplicação a cada seis dias de 5 ml. 
antonio carlos lopes - 62 anos - Maua- São Paulo

Inforum:
Data: 20/04/2007 15:36
De: MARCOS
IP: 201.10.161.122
Assunto: PARA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA (NOVA)
... EU VOU CONTINUAR USANDO A TÉCNICA DA AUTO-HEMOTERAPIA...INFORMO QUE
ESTOU NA 10ª APLICAÇÃO DE 10 ML E OBTIVE OS SEGUINTES RESULTADOS:
1) PRESSÃO ALTA QUE PASSOU PARA 120-80;
2) GANHO DE MASSA MUSCULAR COM OS MESMOS EXERCÍCIOS QUE FAZIA ANTES;
3) ACABOU COM AS ENXAQUECAS CONSTANTES;
4) ACABOU COM A ARRITIA CARDÍACA;
5) ACABOU COM ALERGIA DE PELE DO MEU FILHO QUE TAMBÉM FAZ AH;
6) PAREI DE TOMAR UM MONTE DE REMÉDIOS;
7) ACABOU COM A GASTRITE E ENJÔOS....

Inforum

Data: 22/12/2009 11:25
De: JOSE CLAUDIO CARDOSO DE OLIVEIRA
IP: 187.90.172.200
Assunto: Re: Operaçao de joelho
Meu caro Alexandre Costa, a melhor maneira de saber se a AHT resolverá seus problemas de dores no joelho será tentando pelos
menos umas quatro aplicações semanais. já sabemos que a AHT não apresenta efeito colateral e que até o momento não foi
relatado nehum óbito. Coloque na cabeça que se não melhorara suas dores no joelho, garanto que ficara mais protegido contras as
infecções virais e bacterianas. Sega o meu exemplo, sou Cardiopata Grave, tenho duas pontes de safena e uma mamária e prótese

http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416


mitral metálica. Sou também diabético insulínico dependente e estou praticando a AHT e continuo vivo e mais disposto. 

* EM OUTRO RELATO (abaixo) ele corrigiu o erro de digitação, de 4 aplciações semanais por 1 aplicação:

Data: 23/12/2009 07:33
De: JOSE CLAUDIO CARDOSO DE OLIVEIRA
IP: 189.99.189.192
Assunto: Re: Auto hemoterapia
Infelizmente a minha colocação foi um erro de expressão na digitação. Peço desculpas se eu induzí as pessoas fazerem 4 vezes por
semana. Flizmente você corrigiu a tempo. Obrigado! 

Orientações Médicas:

Domingo, 1 de novembro de 2009 - 16:00:15 189.93.151.165

Eu sou um paciente que não estou no grupo de risco pois não sou sedentário, não tenho colesterol alto, diabete, a P.A sempre
normal, caminho 6Km diariamente onde fui recomendado pelo meu cardiologista a caminhar 500m em 30 minutos.Porém fui
desenganado pelos médicos em 30 de Agosto de 2008 pois sou um paciente com cardiopatia grave que ja fiz 2 cirúrgias sendo uma
aqui no Brasil e outra no Estados Unidos.Tenho 16 cataterismo, 8 stentes e 5 geoplastias. E assistindo o filme da Hemoterapia com
Dr. João Veiga começei a fazer a Hemoterapia há 10 meses e fazendo um novo cataterismo foi diagnósticado que estou com as
arterias todas desobestruidas e não sinto mais nada e continuo fazendo, é simplesmente maravilhoso e recomendo a qualquer
pessoa a fazer. Meus agradecimentos a essa grande descoberta.

Antonio Barreto
Moreno /Pe

Orientações Médicas:

Domingo, 16 de agosto de 2009 - 06:13:08 

Data: 15/08/2009 19:55 
De: Jovenir Mário Kuszkowski (JMK) 
IP: 201.34.157.178 
Assunto: Re: Cuidado Gente! 

Não pude simplesmente ler, e ficar inerte, pois acho que tudo o que acontece na vida da gente não 
é acaso, e nem destino, é pura (e meramente) mãos divinas, e quanto a terem uma visão unica e 
particular de se colocar contra, ou, a favor de algo, temos sim que dar a cara a bater, e esse 
teste eu fiz, pois desde 08/12/2006 que faço auto-hemoterapia, pois sou cardiopata, sou portador 
de sindrome do panico, e tenhos outros males advindos destes males, então formular frazes e 
colocar com palavras escolhidas para impressionar, pois não consigo definir qual o motivo (se 
puramente por discordar) então eu faço meus exames periódicamente e só tenho bons resultdados, e 
como já descreveu a Sra. nathália em seu infeliz depoimento onde explana um conhecimento 
ignorante do assunto (Senhores que divulgam essa prática. 

Quando o sangue é colocado no musculo ele pode simplesmente ser fagocitado pelos macrofagos 
circunvizinhos e caso a quantidade de sangue seja muito grande esse produto será drenado por vias 
normais de escoamento como vasos linfaticos, sanguineos ou cavidades adjacentes. 

Mas no entanto, como as pessoas que realizam esta pratica a fazem em um prazo de sete em sete 
dias, devido a estimular tanto o organismo a não reconhecer o proprio sangue, a prática pode 
levar a uma anemia hemolitica auto-imune. ), o que garanto a esta senhora que não tenho tipo 
algum de anemia..... quanta ignorancia.... 

Orientações Médicas:

Data: 05/08/2009 23:14 
De: Luciana (lcpublicidades@hotmail.com) 
IP: 200.187.7.1 
Assunto: Cancer de Tireóide e Problema do Coração 

Ola amigos 

Eu mesma estou presenciando experiência de mais de 200 pessoas com o tratamento da auto hemoterapia. Minha mãe teve câncer
de Tireóide, já operou e já tomou o iodo, ela começou fazer a ah antes do iodo, ela tinha a pressão alta, tomava remédio, chegou ao
ponto de ter que ir duas vezes no cardiologista para mudar o medicamento da pressão para assim dar seguimento a cirurgia, tinha
fortes dores nas pernas. Hoje ela já vai na 14ª aplicação de ah já tomou também o Cloreto de Magnésio e não sente mais as dores
das pernas, não toma mais remédio para pressão e esta se recuperando muito bem do câncer de tireóide. Próxima semana ela tem



uma revisão com a Medicina Nuclear para mostra o exame PCI pesquisa do corpo inteiro. Se Deus permitir tudo vai estar bem.
Deixarei novos recados aqui. 

Meu pai foi fumante durante 49 anos hoje ele está com 64 anos, teve problemas de depressão, tomava dois tipos de medicamentos
para pressão alta, tomava um medicamento para o coração que custava duzentos reais, não agüentava andar nem pegar peso que
sentia uma dor forte no peito que chegava a ficar pálido. Então ele resolveu fazer ah e já vai na 14ª . Ele hoje não tem problemas de
depressão, não toma mais nenhum medicamento, faz todas atividades normalmente sem dor no peito e disse que não deixa mais de
fazer ah a não ser o período de descanso das veias. 

Minha irmã sempre tomou anticoncepcional e continua tomando, tem distúrbio da tireóide sem nódulo, tinha um grande nervoso,
tinha enxaqueca, dores nas pernas e renite alérgica, começou fazer ah e já vai na 13ª aplicação, hoje ela continua ainda acima do
peso mas não tem mais nervoso, acabou a enxaqueca, acabou as dores das pernas e a renite. Ela continua fazendo a ah sem
previsão para parar. 

É por isso que eu digo AUTO HEMOTERAPIA é coisa de Deus.

Relatos - Auto-Hemoterapia e Cistite

Orientações Médicas
Sexta-feira, 23 de janeiro de 2009 - 14:53:41 
Sou a favor por simples motivo que minha filha mais velha tinha sérios problemas de pela já tinhamos passado por vários
dermatologista e nada solucionava e com auto -hemoterapia solucionou .portantoeu tambem tinha cistite nos avários comecei a fazer
auto-hemoterapia desapareceram os problemas. 
Jucimara Nazari Celant - 40 anos - Foz do Iguaçu

Relatos - Auto-Hemoterapia e Cistos

RELATO NO ORKUT - EU FAÇO AUTO-HEMOTERAPIA 
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=8654085&tid=2535046754323222205&na=2&nst=52 
Miriam - http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=3539261274080975088 
Eu faço
Aqui Araraquara é muito dificil
só tem uma farmacia que faz auto-hemo
faço há mais de 2 anos e não pretendo parar, nem resfriado tenho tido ,minhas alergias respiratorias ,nunca mais voltaram
e meu cisto hemorragico nos ovarios sumiram e os medicos nao sabem explicar.
Quem tiver duvida faça pelo pelo menos um vez e veja os resultados,mal não faz pode ter certeza

Inforum:
Data: 13/04/2007 11:26
De: Clara Enir Robalo de Jesus
IP: 201.14.225.112
Assunto: Faço auto hemoterapia
... há um ano e meio... comecei a fazer as injeções, pois tenho artrite
reumatóide, onde tinha muitas dores, hoje estou muito feliz pois com a
auto hemoterapia, já não sinto dores e também tinha cistos nos ovários
e com o tratamento eles sumiram, a auto-hemoterapia mudou minha vida
para melhor...

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 10 de setembro de 2008 - 13:16:10
EU ACREDITO NA AUTO HEMOTERAPIA POIS EU E MINHA FAMÍLIA ESTAMOS
FAZENDO E ESTAMOS TENDO SUCESSO NO TRATAMENTO! COMO QUE ALGO TÃO
NATURAL FARIA MAL PRA NOSSO CORPO? IMPOSSÍVEL!!! INCLUSIVE ESTOU
FAZENDO PORQUE TENHO OVÁRIO POLICÍSTICO E ACREDITO QUE EM POUCOS
MESES MEU OVÁRIO VAI ESTAR LIMPO E EU VOU PODER ENGRAVIDAR COM
FACILIDADE. RECOMENDO A TODOS ESSE TRATAMENTO!
Michelle Oliveira
25 anos - Eunápolis-Ba

Orientações Médicas:

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=8654085&tid=2535046754323222205&na=2&nst=52
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=3539261274080975088


Terça-feira, 2 de setembro de 2008 - 12:08:12
Pois eu fiz o tratamento e tive ótimos resultados. Me senti mais animada e meu problema de cisto
no´ovário desapareceu.
Cintia Bittencourt Ribeiro
26 anos - Vitória/ ES

Orientações Médicas:
Segunda-feira, 3 de novembro de 2008 - 14:36:51
MInha filha tnha um problema de ovário e após quatro meses de autohemo o ovario voltou ao tamanho normal.
mauricio guilherme gomes pedrosa 51 anos - Rio de janeiro

Orientações Médicas:
Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 22:24:19
Há muitos anos indiquei e sugeri, ajudando a centenas de pessoas que se livraram de :
acne postulosa, alergia, rinite alergica, artrose, gota, osteoporose, reumatismo, cisto de
ovarios, furunculose, piodermatite generalizada, hepatite, micose de unha, micose de
pés e mãos, sicose da barba, peladas na cabeça. Parabens Dr. Luiz Moura pela sua luta
para o reconhecimento desta técnica.
Rene Gentil de Carvalho- Terapeuta/Holistico 69 anos - Cuiabá/MT

Orientações Médicas:
Sexta-feira, 19 de setembro de 2008 - 13:50:01
por q ja fiz e melhorei da circulacao, e minha pele ficou bonita saiu todas as manchas q eu
tinha, e tambem curou ovario policistico.
debora 39 anos - santo antonio do sudoeste

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

Grazi Sá: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=3365169810394266000
Cura alternativa:
Sou mais uma das enúmeras pessoas que se beneficiaram com este tratamento espetacular!!!!Tenho ou tinha ou melhor, acho que
não terei nunca mais, uma alérgia que me impossibilitava até de dormir, tratamentos diversos, vacinas, alegra D (uma caixa toda
semana)enfim, tudo que me dava um alívio momentâneo e acabava com meu organismo aos poucos.Hoje tenho certeza q estou
curada, não pretendo parar nunca mais...Minha mãe está fazendo uso com objetivo de expelir cistos que estão alojados na sua
glândula tireóide, tenho absoluta certeza que obterá êxito. Volto p contar!

Scraps na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=5228413218737004872

Eduardo Dantas 
Auto-Hemoterapia 
Eu tive muitos problemas com acne e formação de cistos sebáceos, pelo menos uma vez por ano 
alguma cirurgia para a remoção era efetuada, além de fazer uso do roacutan., esse medicamento é o 
primeiro da lista recomendado pelos dermatologistas, como se fosse aspirina. Os efeitos do 
roacutan a longo prazo já começam a aparecer nos pacientes que o utilizaram durante alguns anos, 
câncer no fígado e outros mais que irão aparecer ainda. Eu descobri a auto-hemoterapia e faço 
aplicações semanais de 10cc, já completando cinco meses., as infecções, as formações de cistos e 
a acne não me incomodam mais, além da disposição física ter melhorado muito. Eu recomendo a todos 
que tem problemas desse tipo, que a utilizem também, assim como faz toda a minha família, somos 
em 06 pessoas em casa e há uma profissional de enfermagem que nos atende todas as semanas., 
fácil, indolor e eficaz, barato,além de ser algo do seu próprio organismo. Também no processo 
depressivo ela é muito eficaz, melhorando a energia do organismo, atribuindo mais disposição 
física é muito mais fácil elaborar os pensamentos e debelar a depressão.

Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 

"Estou melhorando das alergias,sentia também muitas dores no ovário, (por ser policístico) e não tenho sentido mais dores, fora que
o meu ciclo menstrual foi regulado." 
Postado por: Eliane 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=8630129147410907122

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=3365169810394266000
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=5228413218737004872
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=8630129147410907122


Orientações Médicas:

Terça-feira, 3 de novembro de 2009 - 13:35:15 200.20.24.78

COMPROVAÇÃO SOBRE OS EFEITOS DA AUTO-HEMOTERAPIA 

domingo, 25 de outubro de 2009 

COMPROVAÇÃO SOBRE OS EFEITOS DA AUTO-HEMOTERAPIA 

(Genaura Tormin) 

Como Delegado de Polícia, reputo a prova material a melhor delas, pois a testemunhal é, vulgarmente, conhecida como a "prostituda
das provas". 

É aquele ditado: mata-se a cobra e mostra-se pau. Assim, veja a comprovação de que a Auto-Hemoterapia é uma prática benfazeja
à humanidade. 

Eis aí os laudos comprobatórios da presença de enorme cisto ovariano e, em seguida, o laudo do seu desaparecimento. Digo e
comprovo porque a protagonista SOU EU! 

( e aparecem as cópias dos laudos..) 

Postado por Genaura Tormin às 13:15 

Marcadores: Auto-hemoterapia 

em: 

http://genaura.blogspot.com/2009/10/comprovacao-sobre-os-efeitos-da-auto.html

Olivares rocha
44 anos - RJ

Orientações Médicas:

Quarta-feira, 2 de setembro de 2009 - 00:14:20 

Data: 01/09/2009 17:38 
De: Walter Batista Falcone (walterfalcone@yahoo.com.br) 
IP: 201.11.75.90 

Assunto: Re: Professor Jesse Teixeira foi quem idealizou a Auto-Hemoterapia, 

Assisti o dvd do Dr. Luiz Moura que muito me entusiamou, visto ser eu contrário ao mercantilismo da medicina, tanto pelo colegas
médicos como e principalmente pelos laboratorios e produtores de materiais médicos. 

Estou investigando e já encontrei dois cosos: um deles doença de Cronh em uso há três anos da Auto Hemoterapia (AH) com
resultados excelentes, me disse a funcionaria de um dos hospitais de minha cidade " doutor antes eu só vivia internada e agora
nunca mais e me sinto muito bem". Perguntei-a qto tempo levou para fazer efeito; seis meses disse, sempre com 5ml de sangue e
tem mais disse ela o cisto de ovário que eu tinha e o mioma sumiram e eu falei para a minha ginegologista que disse, ora então
continue. Já para o proctologista que a tratava, após uma colonoscopia ele disse: tenho uma boa notícia se eu não soubesse que V.
tem a doença de Crohn eu não acreditaria, pois desapareceu. Me disse ela que para este doutor ela não contou da AH. 

O outro caso de uma senhora que me alegou que o marido usou durante alguns meses e melhorou bastante, mas que depois parou,
mas que tem vontade de recomeçar a AH. 

Senhores como vocês podem vê a coisa parece boa e se tem o trabalho de Jesse Texeira e do Ricardo Veronessi endoçando, como
podemos sustar uma terapia que nos parece excelente e com custo baixissimo, o valor da seringa. 

Vamos tratar a medicina como um sacerdócio, como deve ser, para recebermos os dividendos de graças nesta e na vida eterna.
Que Deus ilumine a todos. Falcone médico há 33 anos. 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Colesterol

http://genaura.blogspot.com/2009/10/comprovacao-sobre-os-efeitos-da-auto.html


RELATO NO ORKUT - EU FAÇO AUTO-HEMOTERAPIA 
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=8654085&tid=2535046754323222205&na=2&nst=52
norn - http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=15474879971736107466 
cada caso é um caso !!!!
Eu iniciei o AHT com um unico propósito que era me curar da psoriase porem não obtive exito mas continuei a fazer e pra minha
surpreza meu colesterol sempre foi em volta dos 250 e quando observei nos exames periodicos que faço ele se manteve em 173 até
183, porem este é o resultado do colesterol total!!!!
Continuo a fazer no intuito de conseguir melhorar meu estado de saúde no geral.
abraços...

Data: 20/04/2007 14:02 - Inforum
De: Luciene da silva de souza (lucienesouzza01@yahoo.com.br)
IP: 189.13.2.249
Assunto: Auto hemoterapia
SOU TECNICA DE PATOLOGIAS CLINICAS, REABILITADORAS TÉRAPEUTA HOLISTICA, E TRABALHO, COM A INCLUSÃO
SOCIAL NA DIOCESE DA MINHA CIDADE, É JÁ VENHO FAZENDO AUTO HEMOTÉRAPIA HA ALGUNS MEZES,COM GRANDE
SUSSESSO AS CURAS SÃO BERRANTES, PESSOAS COM ÁRTRITE, ARTROSE, COLESTEROL, BRONQUITE ASMA,ANEMIA,
E ATER, CANCE. EU NÃO SEI POR QUE ESSA POLEMICA EM TORNO DE UM TRATAMENTO, QUE JÁ VEN SENDO
REALIZADO HA MUITOS ANOS, TENHO PACIENTE, DE 70 ANOS QUE JA FAZIA A AUTO HEMO HA MUITOS ANOS, PARA
DOENÇAS DE PELE, E ANEMIA, E MUITOS OUTROS TESTEMUNHO, ...

Inforum:
Data: 20/04/2007 15:48
De: Ivana
IP: 201.8.246.176
Assunto: Resposta para Maria Aparecida Velasco
... comecei a fazer a AH quarta-feira passada (estou me sentindo ótima,
sem as dores que me acompanhavam há alguns meses), mas, minha irmã
conheceu uma senhora de 83 anos que faz a AH há 40 anos. O caso dela
foi uma doença cujo tratamento não podia ser feito em Fortaleza e ela
foi para o Rio de Janeiro. Não sei quem foi o médico que a atendeu no
Rio, mas ele prescreveu a AH e ela ficou completamente curada. Desde
então, ela faz regularmente uma aplicação por mês, apenas como
prevenção. Com a idade que ela está hoje, não tem nenhuma das doenças
comuns as pessoas idosas, tipo: pressão alta, colesterol, diabetes,
etc... Ela também relatou que um dos filhos, com 18 anos na época,
estava com o rosto deformado por acne e que ela mandou ele fazer as
aplicações e nem marca ficou da acne...

RELATO NO ORKUT: 
comunidade Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=7739092

RELATOS POSTADOS POR: Lina Costa <<< Ho'oponopono >>> 
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358

Relato de Isolde: 
..."EU TINHA COLESTEROL, TRIGLICERIDIOS ALTO, E COMECEI A FAZER AH , DEPOIS NA 3 APLICAÇÃO, FIZ EXAMES DE
SANGUE NOVAMENTE E SEM FAZER DIETA ALGUMA, NEM EXERCÍCIOS, E OS RESULTADOS FORAM MUITO BONS,
ESTAVAM ABAIXO DO LIMITE, ESTAVAM ÓTIMOS, ATÉ O MEU COLESTEROL BOM TINHA AUMENTADO E A GLICOSE
NUNCA ESTEVE TÃO BAIXA. EM AGOSTO VOU REPETIR OS EXAMES E VAMOS SE MELHOROU"... 

Perfil de Isolde: http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2476950460326071068
Postado em: 
http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=28036151&tid=2531973947941063125&start=1

Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358 
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 

Prometi que após 2 meses de aplicação eu faria novo exame de sangue. As melhorias foram as seguintes: abaixaram as taxas de
glicose, ácido úrico, colesterol ruim. Aumentaram as taxas de colesterol bom e triglicérides. 
Além de outras melhorias: acabaram as feridas da testa provocadas pelo sol, vermilhidão nas pálpebras, abaixou a pressão
sanguínea, melhorou a disposição geral e aumentou a tesão e até agora não gripei , mesmo com o tempo seco aqui em Goiás." 
Postado por: Vimar 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2664839272190366233

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=8654085&tid=2535046754323222205&na=2&nst=52
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=15474879971736107466
http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=7739092
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2476950460326071068
http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=28036151&tid=2531973947941063125&start=1
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2664839272190366233


Orientações Médicas:

Quarta-feira, 9 de dezembro de 2009 - 13:00:17 187.3.232.219

Após 4 mêse ininterruptos de auto-hemo, melhorei consideravelmente todos os aspectos de minha saude. Estava, antes de iniciar o
tratamento, com 308 de triglicerídios e 290 de colesterol. Me sentia cansado e sem energia. Após os 4 meses refiz o exame de
sanque que apresentou: tiglicerídios = 148, colesterol = 200. Me sinto muito mais ativo e com energia para as demandas da vida
diária. Não pretendo parar com a auto-hemoterapia.

Ivan de Oliveira Geraidine
55 anos - Resende RJ

Orientações Médicas:

Quinta-feira, 12 de novembro de 2009 - 12:55:57 189.123.221.211

Na minha familia tem pessoas que estão com mais de 80 anos e fizeram há 50 anos atrás. Eu fiz durante 4 meses e nunca me senti
tão bem e com todas as minhas taxas sanguineas, dentro da normalidade, coisa que nunca aconteceu, ou seja, sempre tive
colesterol e triglicérides fora do permitido. Graças a isso fiquei diabético no começo de 2009. Conversando com um amigo que fez
para alergia me ineteressei, pesquisei e comecei a fazer (5ml a cada 7 dias). O resultado de meu exame sanguineo foi perfeito após
5 semanas. Recomendo que façam porém não esqueçam de tomar os devidos cuidados, ou seja, seringa descartável, duas
agulhas(uma para tirar outra para aplicar),alcool 70º e uma pessoa capacitada. Nunca aplicar mais de 5ml em um local e, se
possível, entrar em contato com Dr. Luiz Moura explicando seu problema e solicitando a dosagem e o tempo de aplicação. Tambem
é muito importante registrar os resultados para que isso um dia vire norma como é no México.

Julio Cesar Pucci
60 anos - Curitiba PR

Orientações Médicas:

Domingo, 18 de outubro de 2009 - 22:08:33 

Sou totalmente, completamente a favor da AHT, faço esta terapia,e tenho a oportunidade de acompanhar de perto mais ou menos
30 pessoas que executam esta terapia, onde todos encontraram resultados formidáveis e surpreendentes, pessoas sem esperança
de cura, em relação a problemas circulatórios, colesterol altíssimo a mais de 10 anos, diabetes, acnes, infecções, enxaqueca,
sinosites, entre várias outras patologias comprovadas, e com acompanhamentos terapêuticos, obtiveram respostas, e seus
respectivos médicos acompanhantes surpreenderam-se com resultados positivos!!!!!!!! 

Como não apoiar, praticar e divulgar a AHT, depois de tantos resultados? 

Agradeço a DEUS, por existirem pessoas maravilhosas que propagam o bem! 

Obrigado a todos que apoiam a AHT! 

Obrigado Dr. Luiz Moura! 

Elisandra M.
36 anos - São José dos Pinhais. Ctba. Paraná

Orientações Médicas:

Sábado, 3 de outubro de 2009 - 21:41:42 

Há mais de 28 anos, sofria de rinite alérgica, e gripava com muita facilidade não podia estar sem meu descongestionante nasal, não
conseguia ter uma boa noite de sono. Em abril de 2007, assistir o DVD do Dr. Luiz Moura e passei a utilizar a auto hemoterapia
apenas como instrumento para aumentar as minhas defesas orgânicas. 

Contudo, após 3 meses de aplicações, observei que já não estava mais usando o descongestionante nasal como antigamente, e em
sequencia parei de usar definitivamente. Desde 2007, nunca mais tive uma gripe sequer. 

Meu pai, (hoje com 90 anos) tinha inúmeras manchas negras nos braços, apos o tratamento as manchas começaram a sumir (posso
enviar fotos). 

Minha mãe (86 anos) que sempre tinha altas taxas de colesterol, hoje as taxas são todas normais, ,elhorando muito a sua qualidade
de vida. 

Em minha família, são sete pessoas que fazem uso desta técnica. 



Conheço uma criança de 13 anos que curou em definitivo a asma. 

Sou Médico Veterinário, e na minha vida profissional já usava esta técnica para tratar com sucesso Papilomatose Bovina (verruga), e
problemas dermatológicos em pequenos animais. 

Espero que a Medicina esqueça um pouco a atual "Medicina Mercantilista" e trabalhe na pesquisa da Auto Hemoterapia, levando
principalmente para a população carente um tratamento barato e eficaz.

Celio da Cruz Fontes
49 anos - Aracaju /SE

Relatos - Auto-Hemoterapia e Colite

Inforum:
Data: 13/04/2007 10:00
De: Jose Carlos
IP: 189.13.120.70
Assunto: Auto-hemoterapia
Estou fazendo AH a dois meses e estou me sentindo muito bem. Ja
engordei tres kilos e ja me curei de uma colite que me encomodava
muito.

Orientações Médicas:

Sábado, 28 de novembro de 2009 - 21:29:18 200.203.115.69

Sou portador de uma doença inflamatória "retocolite ulcerativa" que segundo os médicos não tem cura, mas que também não mata,
porém a qualidade de vida é bastante afetada. 

Faço uso da Autohemoterapia á um ano e meio, antes disso usei quase todas as medicações disponiveis para tal, e sem sucesso. 

Com dois meses de uso cemecei a melhorar e no quarto mês ja não usava mais nenhum medicamento, também tinha muitas dores
de cabeça devido a enchaqueca que quando atacava provocava até vômito de tanta dor, também não tive mais essas crises graças
a Autohemoterapia. 

Hoje levo uma vida normal fazendo e comendo como uma pessoa normal, enfim voltei para a vida.

Carlos Alberto Mossi
46 anos - Farroupilha R.S.

Relatos - Auto-Hemoterapia e Crohn

Inforum:
Data: 31/01/2009 22:21 
De: JOSÉ LUIZ DUTRA (dutrajl@ig.com.br) 
IP: 189.105.71.50 
Assunto: DOENÇA DE CROHN 

DOENÇA CONSIDERADA INCURAVEL, SE CARACTERIZA PELO SURGIMENTO DE ULCERAS NO INTESTINO E GRANDE
DESCONTROLE DO FLUXO INTESTINAL COM OBVIOS EFEITOS PSICOLOGICOS NEGATIVOS SOBRE O DOENTE. 

HÁ MAIS DE 10 ANOS VINHA SOFRENDO COM ESSA DOENÇA, TOMANDO OS MEDICAMENTOS TRADICIONAIS (AZULFIM,
MESACOL ETC.) SEM MELHORIAS, FAZENDO COLONOSCOPIAS ANUAIS. 

EM 2008 FIZ AUTOHEMOTERAPIA POR 3 MESES, INTERVALO DE 1MES E OUTRA SÉRIE DE 3 MESES, COM APLICAÇÃO
SEMANAL DE 10 ML NO MUSCULO. 

RESULTADO: CICATRIZAÇÃO TOTAL DAS ULCERAS COMPROVADAS POR COLONOSCOPIA: MELHORIA DO TRATO
INTESTINAL E GANHO DE PESO E DISPOSIÇÃO GERAL. 



NO CASO DE ALGUM MEDICO INTERESSADO EM DETALHES, ENVIAR-ME EMAIL QUE POSSO MANDAR XEROX DAS
COLONOSCOPIAS, ANTES E DEPOIS DO TRATAMENTO. 

MEU PAI PRATICOU POR MUITOS ANOS NA SUA ANTIGA FARMACIA, A HEMOTERAPIA NO TRATAMENTO DE
FURUNCULOSE, ACNES E FERIDAS. ATÉ 1945 NÃO EXISTIAM PENICILINA OU SULFA E O TRATAMENTO DESSAS
OCORRENCIAS ERA FEITA COM TAIS RECURSOS. NUNCA HOUVE ALGUM CASO DE REJEIÇÃO OU REAÇÃO ALERGICA
OU INFECCIOSA.

DIVULGUEMOS O QUE É BOM! AJUDEMOS O MARAVILHOSO TRABALHO DE DR. LUIZ MOURA.

VEJA ESTE RELATO COM COLONOSCOPIAS ANTES E DEPOIS EM:
José luiz Dutra - curou Crohn em 6 meses com a autohemoterapia, e obteve ainda outros benefícios:
http://autohemoterapia.orgfree.com/joseluiz.htm
e http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/joseluiz.htm 

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 30/10/2008 15:21
De: Edicélia
IP: 201.38.208.195
Assunto: Re: Pela criação da Associação Brasileira dos Usuários e Defensores da Autohemoterapia
Sou de Divino Mg, meu marido vem fazendo a AH há mais ou menos 4 meses, tem se
beneficiado enormemente da tecnica foi diagnosticado, doenca de cron e ele fez uso de
sulfasalazina por quase 2 anos e nao teve nem de longe a resposta que ele tem tido com a
AH.
Peco que se forem criar alguma associação me convidem pois onde moramos ele não é o
único.

Data: 25/09/2007 08:44
De: adenilson (denilson-as@hotmail.com)
IP: 201.91.76.11
Assunto: Faço tratamento
tenho doença de crohn a 4 anos, e por 3 anos e meio por meio de tratamentos clinicos nunca tive nem uma melhora, prestes a uma
perfuração no intestino começei entao o tratamento com a ah e desde então só tive melhoras, engordei 25 kl, e nao tenho mais
sintomas, faço ah a apenas 4 meses. 10 ml 

Data: 13/04/2007 11:13
De: 
IP: 201.42.189.14
Assunto: Re: Auto hemoterapia ajuda na cura de doencas auto imunes e da dor neuropatica cronica causada por ela
Muitas aplicações. 
Primeiro: todas as doenças infecciosas de modo geral. 
Segundo: todas as doenças alérgicas, ela tem um efeito maravilhoso na asma brônquica. 
Nas alergias cutâneas, em doenças em doenças que ainda não se sabe o que é, por exemplo, na psoríase funciona
maravilhosamente bem. 
Nas doenças auto-imunes, que são muitas hoje. Doença de Crohn, uma doença auto-imune que destrói o intestino, os anticorpos
atacam o final do intestino delgado na doença de Crohn. 
Como diz o Dr. Moura em seu DVD ,Você não deve deixar de tomar a medicação. 
Aguardamos o seu relato
Boa sorte 

Orientações Médicas:

Sexta-feira, 4 de dezembro de 2009 - 16:17:26 201.11.154.114

Sou com a mais absoluta certeza a favor dessa pratica, comecei as aplicações a 3 semanas e estou me sentindo com uma
disposição incrivel, e dormindo bem a noite, coisa que eu não fazia a meses. Tenho doença de crhon, uma infecção generelizada
em estagio avançado, tive melhoras significantes sem tomar os corticoides e sulfasalazina, pelo que venho notando minhas dores
musculares e nos ossos que eu tinha em decorrencia dos medicamentos passaram. me sinto ótimo e vou continuar com o
tratamento... abraço

Anderson Andrei
Juara

http://autohemoterapia.orgfree.com/joseluiz.htm
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/joseluiz.htm
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/


Orientações Médicas:

Quinta-feira, 1 de outubro de 2009 - 20:11:25 

Data: 01/10/2009 19:17 
De: renata carboni 
IP: 201.69.48.141 
Assunto: Re: Grandes benefícios com auto hemoterapia 

tenho doença do chron a 3 anos tenho 46 anos sofria muito , estou na 17 semanas de auto-hemo tinha muita dor ,sudorese noturna,
depressao, ficava de cama não conseguia nem fazer os serviços doméstico , hoje me sinto bem melhor estou tomando 10ml por
semana não tinha mais esperanças de melhorar porque os remédios me deixava pior não estou mais me tratando com remédios só
com a auto-hemo fazia tratamento na unicamp em campinas parei com tudo,sinto que não me curei ainda mas me sinto bem melhor
, mais disposta com menos diarréia menos dor e sem sudorese que não me deixava dormir a noite. estou muito feliz e que eu puder
fazer para ajudar outras pessoas pode contar comigo. 

Orientações Médicas:

Quarta-feira, 2 de setembro de 2009 - 00:14:20 

Data: 01/09/2009 17:38 
De: Walter Batista Falcone (walterfalcone@yahoo.com.br) 
IP: 201.11.75.90 

Assunto: Re: Professor Jesse Teixeira foi quem idealizou a Auto-Hemoterapia, 

Assisti o dvd do Dr. Luiz Moura que muito me entusiamou, visto ser eu contrário ao mercantilismo da medicina, tanto pelo colegas
médicos como e principalmente pelos laboratorios e produtores de materiais médicos. 

Estou investigando e já encontrei dois cosos: um deles doença de Cronh em uso há três anos da Auto Hemoterapia (AH) com
resultados excelentes, me disse a funcionaria de um dos hospitais de minha cidade " doutor antes eu só vivia internada e agora
nunca mais e me sinto muito bem". Perguntei-a qto tempo levou para fazer efeito; seis meses disse, sempre com 5ml de sangue e
tem mais disse ela o cisto de ovário que eu tinha e o mioma sumiram e eu falei para a minha ginegologista que disse, ora então
continue. Já para o proctologista que a tratava, após uma colonoscopia ele disse: tenho uma boa notícia se eu não soubesse que V.
tem a doença de Crohn eu não acreditaria, pois desapareceu. Me disse ela que para este doutor ela não contou da AH. 

O outro caso de uma senhora que me alegou que o marido usou durante alguns meses e melhorou bastante, mas que depois parou,
mas que tem vontade de recomeçar a AH. 

Senhores como vocês podem vê a coisa parece boa e se tem o trabalho de Jesse Texeira e do Ricardo Veronessi endoçando, como
podemos sustar uma terapia que nos parece excelente e com custo baixissimo, o valor da seringa. 

Vamos tratar a medicina como um sacerdócio, como deve ser, para recebermos os dividendos de graças nesta e na vida eterna.
Que Deus ilumine a todos. Falcone médico há 33 anos. 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Depressão

Data: 04/02/2009 16:17
De: Eduardo 
IP: 152.92.123.113
Assunto: Espondilite anquilosante
Romualdo,
Eu tenho EA e deste que comecei a Auto hemoterapia a qual é a 21 aplicação já estou bem melhor. 
Encontrava me num ponto que não queria mais viver mas tb não queria morrer. Os remédios já não faziam mais efeito. A doença já
estava comprometendo meu olho direito o qual latejava de dor e a visão encontrara embasada devido a AE que ataca a visão e
outros órgões vitais do corpo. 
Meu email: jevg@zipmail.com.br

Ilton 26, outubro, 2007 em 18:29 - - http://danielbecher.com/auto-hemoterapia/?cp=all 

http://danielbecher.com/auto-hemoterapia/?cp=all


Hemoterapia é nota 10!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
A 5 anos atrás eu operei de hemorróidas, já sofria a mais de 10 anos com essa terrível enfermidade, a um mês e pouco ela começou
a se manifestar novamente.
Fiquei com medo de ser preciso submeter-me a outra cirurgia, mas meu cunhado me dize que estava fazendo a hemoterapia a
alguns meses para estresse , depressão, ansiedade e juntamente com todas essas enfermidade acabou também sendo curado das
suas hemorróidas . Estou na 4ª aplicação e minhas hemorróidas desapareceram. E mais ainda estava com uma dermatite ou coisa
parecida que adquiri em uma pescaria por causa de picadas de carapatos provavelmente de capivara pois no local tinha muitas…
com a hemoterapia estou tendo uma grande melhora também nesta enfermidade estou maravilhado com essa tal de hemoterapia.
Fiquem com Deus , e muitas vitorias ate mais.

jussara vila velha/es: fórum Orientações Médicas
Sábado, 3 de janeiro de 2009 - 20:46:53 
há +ou_ 4 anos estava fazendo um tratamento violento para depressão, gastando o que não tinha, fiquei 2 anos encostada pelo
INSS, e estava tão pra bx que resolvi me aposentar, tentei por invalidez, não consegui, meu desespero e desanimo era tanto que
dei entrada proporcional, mesmo tendo já mais de 30 anos de carteira assinada, mas sofri um assaltado/sequestro de onibus de
viagem SP/Vitoria) e perdi meus documentos, conclusão pra me aposentar tinha que correr atrás das empresas que trabalhei, mas
como já faliram, desistir, e conclusão não tinha animo pra nada, ai resolvi dar entrada na aposentadoria proporcional, já que a
empresa q trabalhava me mandou embora, e com 49 anos o que fazer????, ai consegui a aposentadoria mesmo proporcional,
passou um ano + ou _, ai fiquei sabendo deste tratamento e resolvi fazer, não deu outra, fiz só creio q três meses uma vez por
semana 10 ml, oh!!!! o negocio foi maravilhoso, tanto que na minha familia já tem mais gente fazendo, e agora voltei a trabalhar,
gerenciando uma academia (consegui o emprego e estou curada graças a Deus em primeiro lugar, e depois a hemo. Parabéns e
que Deus te ilumine para mais descobertas, um grande abraça Jussara

Orientações Médicas - Domingo, 23 de novembro de 2008 - 20:09:15 
Boa noite!!Sou totalmente a favor, tenho o video na integra. Já passei também para muitos amigos.
Tenho amigos que fazem a auto hemoterapia, e nenhum possuem queixas, reações ou efeitos colaterais, e sim grandes conquistas,
um tem melhora nos sintomas de suas crises de panico e depressão, outro com ataxia cerebelar consegue ter melhoras em seua
movimentos e reflexos, outro controle de sua diabetes e dores musculares, outros ganharam disposição, enfim, nenhum trouxe fatos
ruins...e sim beneficios a saúde.
Recomendo com certeza esta pratica. 
Carla Moura - 23 anos - Itatiba- SP 

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 17 de setembro de 2008 - 17:54:59
por que acredito .e estou fazendo.
e me sentindo otima,
tenho pressao alta,hesteatose hepatica,diabete,depressao.
e acredito que este e o caminho.
so burro nao acredita,sempre que se e barato custo nao tem valor e para o comercio e viavel nao deixar que liberem.
tudo e a favor do alto custo.
ademas vc paga caro para os planos de saude, e hospitais exames etc..
sou a favor e defendo.
nos mandamos nas nossas vida e sabemos o que e melhor para nos mesmos.
divulguem,pois eu ja estou fazendo isto.
luci 51 anos - rj

Scraps na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=5228413218737004872

Eduardo Dantas 
Auto-Hemoterapia 
Eu tive muitos problemas com acne e formação de cistos sebáceos, pelo menos uma vez por ano 
alguma cirurgia para a remoção era efetuada, além de fazer uso do roacutan., esse medicamento é o 
primeiro da lista recomendado pelos dermatologistas, como se fosse aspirina. Os efeitos do 
roacutan a longo prazo já começam a aparecer nos pacientes que o utilizaram durante alguns anos, 
câncer no fígado e outros mais que irão aparecer ainda. Eu descobri a auto-hemoterapia e faço 
aplicações semanais de 10cc, já completando cinco meses., as infecções, as formações de cistos e 
a acne não me incomodam mais, além da disposição física ter melhorado muito. Eu recomendo a todos 
que tem problemas desse tipo, que a utilizem também, assim como faz toda a minha família, somos 
em 06 pessoas em casa e há uma profissional de enfermagem que nos atende todas as semanas., 
fácil, indolor e eficaz, barato,além de ser algo do seu próprio organismo. Também no processo 
depressivo ela é muito eficaz, melhorando a energia do organismo, atribuindo mais disposição 
física é muito mais fácil elaborar os pensamentos e debelar a depressão.

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=5228413218737004872


Relato de Brenda: DEPRESSÃO, RINITE, SINUSITE, ASMA, ALERGIAS
...Tinha sérios problemas crônicos desde os 5 anos de idade. 
...Após 15 meses e sem pausa alguma, ...Realizei as tomografias dos 
seios da face constatou ( zero ) problema. 
Não sinto mais nada graças a Deus e a Auto-hemoterapia... 

Perfil de Brenda: 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=95785295704521411

Relato postado em: 
http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=31869178&tid=2530539304320144389&start=1

este relato foi postado no orkut por: 
Lina Costa <<< Ho'oponopono >>> 
profile: 
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 05/11/2008 16:26
De: DAIZE MAGALI (daize_01@yahoo.com.br)
IP: 189.70.145.134
Assunto: RE. LUPUS HERITEMATOSO SISTEMICO.
TENHO LUPUS A 12 ANOS, FIZ ESSE TRATAMENTO,E ACREDITE HOUVE UMA
MELHORA BASTANTE NA DEFESA DO MEU ORGÂNISMO,TANTO EU COMO MINHA
FILHA DE 20 ANOS , QUE TB TEM LUPUS DE PELE PROFUNDA, ATÉ AS COLICAS
MESTRUAIS DELAS MELHORARAM, MO MONENTO NÃO ESTOU FAZENDO MAS,POIS
MIN MUDEI DE PERTO DO ENFERMEIRO. MAS ACREDITE TENHO FALANDO PARA
MUITA PESSOA PORTADORA DE LUPUS , ELAS DIZEM QUE MELHORARAM
BASTANTE, EN TODO OS ASPECTO, COMO NA DOENÇA COMO NA DEPRESSÃO QU É
CAUSADA PELA DOENÇA. GOSTARIA DE CONTINUA MAS NÃO SEI COMO.AQUI EM
RECIFE OS PROFISSIONAIS TEM MEDO DE PRATICA ESSE TIPO DE TRATAMENTO.

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 06/10/2008 00:36
De: Nila
IP: 200.101.21.194
Assunto: Eu faço.
Pois eu tive um grave problema de depressão, a partir da 3ª aplicação eu melhorei e agora
com a 5 não sinto mais nada, estou bem e as dores da coluna estão melhorando tb.

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 05/10/2008 14:54
De: Silea
IP: 201.37.224.116
Assunto: Re: Nobel para Dr. Luiz Moura > que cada um de nós faça o que está ao seu
alcance
Sou a favor da hemoterapia, plenamente. Fiquei interessada depois que soube de algumas
pessoas conhecidas minhas terem feito. Consultei um terapeuta, que me acompanha desde
2003, e ele me disse que qualquer pessoa pode fazer. Tomei a decisão final depois de
assistir o vídeo do Dr. Luiz Moura, que é um Médico com "M" maiúsculo e merece o Prêmio
Nobel e outros mais que possam vir. Estou na 4a. aplicação e já estou me sentindo outra
pessoa. Estava entrando em depressão e já não conseguia trabalhar direito. Na 2a. aplicação
eu já comecei a me sentir super bem e continuo melhorando dia após dia. Espero que a
justiça alcance Dr. Luiz Moura e faça a devida reparação em todo o constrangimento que
sofreu. Um abraço a todos vocês pela iniciativa desta página.
Silea

Data: 22/12/2007 19:54 
De: Nina ( ) 
IP: 201.90.43.181 

http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=95785295704521411
http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=31869178&tid=2530539304320144389&start=1
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/


Assunto: Agradecimento pelo livreto 
... 
Acompanho pessolamente casos de AVC com melhora de mobilidade do lado paralizado, caso de quase gangrena q está revertendo
incrivelmente, feridas q não se fechavam e inclusive sangravam, com cura total, rinite, depressão, todos com a pele rejuvenescida,
eu msm, grávida e mais disposta, acnes sumiram e qdo aparece alguma, não infecciona mais e ainda involui no dia seguinte ao
aparecimento, uma amiga sarou a infecção urinária já na 1ª aplicação, coisa q os remédios q tinha tomado não tinham feito até
então! 

Hepatite C já na 1ª aplicação com melhora do sono, mais disposto e na 2ª, já observou melhora da barriga, e esse caso ainda é
acompanhado de HIV positivo... 

Efeito placebo???? impossível!!!! 

Orientações Médicas:

Sábado, 7 de novembro de 2009 - 13:26:05 189.56.8.51

falo da auto hemoterapia com toda certeza que tenho.estou fazendo essa pratica e não pretendo parar jamais, pois sarei da minha
depressão, tinha gripes fortes constantemente,tenho certeza que atraves da auto hemo minha resistencia aumentou, sou outra
pessoa . Os medicos saõ contra claro, eles não querem ir para a roça e nem cortar cana....querem pessoas doentes para eles
sobreviverem numa boa. o governo gasta tanto e p ovo sofrendo tanto................porque será que a anvisa é contra
hem?????????????????

F. M. C
56 anos - interior de são paulo

Orientações Médicas:

Quinta-feira, 1 de outubro de 2009 - 20:11:25 

Data: 01/10/2009 19:17 
De: renata carboni 
IP: 201.69.48.141 
Assunto: Re: Grandes benefícios com auto hemoterapia 

tenho doença do chron a 3 anos tenho 46 anos sofria muito , estou na 17 semanas de auto-hemo tinha muita dor ,sudorese noturna,
depressao, ficava de cama não conseguia nem fazer os serviços doméstico , hoje me sinto bem melhor estou tomando 10ml por
semana não tinha mais esperanças de melhorar porque os remédios me deixava pior não estou mais me tratando com remédios só
com a auto-hemo fazia tratamento na unicamp em campinas parei com tudo,sinto que não me curei ainda mas me sinto bem melhor
, mais disposta com menos diarréia menos dor e sem sudorese que não me deixava dormir a noite. estou muito feliz e que eu puder
fazer para ajudar outras pessoas pode contar comigo. 

Orientações Médicas:

Quinta-feira, 24 de setembro de 2009 - 16:42:49 

faço hemo faz um ano ja fiquei algumas semanas sem fazer e ja notei a diferença eu tinha muita dor nas pernas e com a hemo nao
tenho dor tinha depressao foi tudo em bora so tenho coisas boas sobre esse metodo nao peguei mais gripe um abraço para esse
medico maravilhoso

michele rosana esser
26 anos - curitiba

Orientações Médicas:

Sexta-feira, 18 de setembro de 2009 - 18:46:21 

Eu faço o uso hemoterapia ha mais de um ano tinha depressão e não tinha sono hoje curada, não preciso de medicamentos para
nada.

Vania maria Jermias
52 anos - Lavras MInas Gerais



Relatos - Auto-Hemoterapia e Dermatite

Ilton 26, outubro, 2007 em 18:29 - http://danielbecher.com/auto-hemoterapia/?cp=all
Hemoterapia é nota 10!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
A 5 anos atrás eu operei de hemorróidas, já sofria a mais de 10 anos com essa terrível enfermidade, a um mês e pouco ela começou
a se manifestar novamente.
Fiquei com medo de ser preciso submeter-me a outra cirurgia, mas meu cunhado me dize que estava fazendo a hemoterapia a
alguns meses para estresse , depressão, ansiedade e juntamente com todas essas enfermidade acabou também sendo curado das
suas hemorróidas . Estou na 4ª aplicação e minhas hemorróidas desapareceram. E mais ainda estava com uma dermatite ou coisa
parecida que adquiri em uma pescaria por causa de picadas de carapatos provavelmente de capivara pois no local tinha muitas…
com a hemoterapia estou tendo uma grande melhora também nesta enfermidade estou maravilhado com essa tal de hemoterapia.
Fiquem com Deus , e muitas vitorias ate mais.

Orientações Médicas - Quarta-feira, 15 de outubro de 2008 - 23:58:19
sou a favor porque já pude comprovar em mim e em minha família os efeitos benéficos desse tratamento contra a acne, asma e
dermatites após o uso ininterrupto de 4 meses. no cíclo de 7 em 7 dias. É realmente eficaz e maravilhosamente barato.
nice 45 anos - tobias barreto - sergipe

Orientações Médicas:

Sábado, 14 de novembro de 2009 - 11:58:40 189.13.222.76

Experimento a auto-hemoterapia há seis semanas, com aplicações semanais de 10 ml (5 ml em cada braço). 

Os resultados obtidos até agora são: 
1. Grande melhora na irritação da pele do meu rosto, diagnosticada por quatro dermatologistas como sendo uma incurável "dermatite
de contato" ; 
2. Redução a quase zero de dores articulares em ambas as mãos; 
3. Redução a quase zero de episódios de extra-sístoles, que eram diários; 
4. Aumento das observações sarcásticas dos médicos a quem informo estar usando a técnica;

Armando da Silveira Marangoni
51 anos - Belo Horizonte - MG

Relatos - Auto-Hemoterapia e Derrames

Orientações Médicas:
Quinta-feira, 4 de dezembro de 2008 - 21:49:30 
Dois parentes meus estão fazendo a AH há 5 semanas. 
Um para reverter complicações de derrame que deixaram seus movimentos mais lentos, um braço sempre curvado para frente, em
angulo, e sua fala está ligeiramente comprometida... 
E o outro para curar trombrose nas pernas assim como uma séria ferida no couro cabeludo que não cicatriza há muito temp. Deve
ser alguma alergia ou dermatose. 
Essas sequelas estão em remissão. A ferida está cicatrizada, as dores da trombrose não mais incomoda. 
Já no outro parente, o braço está mais flexível, seus reflexos estão mais ágeis, assim como sua fala e sua disposição... 
Olivares Rocha - 43 anos - RJ 

Inforum:
Data: 20/04/2007 09:18
De: Roberto (rppiza@bol.com.br)
IP: 200.101.113.238
Assunto: Re: Lupos e hipotiroidismo
...Tenho meu irmão que teve derrame - AVC gravíssimo. Teve enfisema
pulmonar e dificuldades enormes para respirar (teve que fazer
traqueotomia), catarros violentos quase levando-o a falencia do
corpo.... com uma aplicação da hemoterapia, em dois dias os médicos
ficaram impressionados. a tosse sumiu, catarro desapareceu, o pulmão
limpou e o dreno colocado no pulmão pôde ser tirado....
Vale a pena tentar.

http://danielbecher.com/auto-hemoterapia/?cp=all


Roberto

Orientações Médicas:
Domingo, 5 de outubro de 2008 - 22:26:00
Amigos
Sr. luiz, meu amigo, 70 anos, teve derrame, PSA 24,2, pedras na visícula, etc. Está
fazendo hemoterapia e verifiquei que está bem. Tenho 59 anos e irei também começar
a fazer pois tenho esteatose hepática - leve. Daqui 6 meses informarei o resultado,
pois quero ver se os macrófagos conseguem comer as gorduras das células do fígado e
desaparecer êsse problema. Sou totalmente a favor pois também na RÚSSIA é
liberada a auto-hemoterapia.
Muito obrigado
Joel Martini de Campos São Paulo

Orientações Médicas:
Sábado, 4 de outubro de 2008 - 02:35:50
Agora mais que nunca posso participar desse fórum, com a opinião firme não só pelos
textos que tinha e tenho lido a respeito da auto-hemoterapia, pois após 3 sessões posso
declarar firmemente que sou a favor e a indico, sem titubear.
Sinto uma maior disposição, a insônia de mais de uma década, já está contornada,
durmo o "sono dos anjos", pois sempre invejei quem deita na cama e dorme sem
acordar no meio da noite. Minha tensão pré_mestrual, que mais parece um "ritual para
o parto" amenisou, juntamente com todo aquele inchaço (chego a aumentar de 3 a 4
quilos, nesse período - sinto-me "leve".
Meu pai já está expelindo catarro (por causa de uma tosse que não passava). E sua
respiração está menos sofrida. Depois de umas duas A.V.Cs, sua perna era toda
dolorida, cuja a dor não passava com .....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ver na íntegra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sílvia David
42 anos - Piracicaba

Data: 22/12/2007 19:54 
De: Nina ( ) 
IP: 201.90.43.181 
Assunto: Agradecimento pelo livreto 
... 
Acompanho pessolamente casos de AVC com melhora de mobilidade do lado paralizado, caso de quase gangrena q está revertendo
incrivelmente, feridas q não se fechavam e inclusive sangravam, com cura total, rinite, depressão, todos com a pele rejuvenescida,
eu msm, grávida e mais disposta, acnes sumiram e qdo aparece alguma, não infecciona mais e ainda involui no dia seguinte ao
aparecimento, uma amiga sarou a infecção urinária já na 1ª aplicação, coisa q os remédios q tinha tomado não tinham feito até
então! 

Hepatite C já na 1ª aplicação com melhora do sono, mais disposto e na 2ª, já observou melhora da barriga, e esse caso ainda é
acompanhado de HIV positivo... 

Efeito placebo???? impossível!!!! 

Data: 06/08/2009 18:30 
De: Luciana (lcpublicidades@hotmail.com) 
IP: 200.223.17.26 
Assunto: Re Paralisia facial 

Conheço uma senhora que teve derrame e estava sem falar, so sentava com a ajuda da filha e estava com seu lado esquerdo todo
paralisado. Ela começou fazer auto hemoterapia quinze dias apos o derrame, ja esta na 8ª aplicação, hoje ela ja esta andando
sozinha ja ate foi abrir a porta quando eu fui visita-la, dando lindos sorrisos. 

auto hemoterapia é coisa de Deus.

Relatos - Auto-Hemoterapia e Diabetes

diabetes: Data: 22/02/2008 12:58 
Nome: JOSE LIBERIO PIMENTEL 
Email: liberio7@yahoo.com.br 



Profissão: PROFESSOR 
Localidade: BRASÍLIA/DF 
SOU DIABÉTICO E ESTAVA JÁ HÁ QUATRO MESES COM UMA FERIDA QUE NÃO CICATRIZAVA. FIZ DUAS APLICAÇÕES DE
AH E A FERIDA JÁ CICATRIZOU. É MUITO INCOERENTE OS CONSELHOS DE MEDICINA FALAREM EM FALTA DE
COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA PARA A AH. SE NÃO HÁ COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA É PORQUE ELES NUNCA QUISERAM
PESQUISAR O ASSUNTO EM MAIS DE UM SÉCULO. OBRIGADO AO DR. LUIZ MOURA QUE, DÁ PRA VER EM SEU VÍDEO,
NÃO ESTÁ A SOLDO DE NENHUM INTERESSE MERCENÁRIO. 
LIBÉRIO - http://www.diariodecuiaba.com.br/comenta_det.php?cod=50252

Orientações Médicas - Quarta-feira, 17 de setembro de 2008 - 11:58:51
Sou usuário da auto-hemoterapia a mais de ano, e atribuo a este procedimento a cura da minha asma, a qual me acompanhava
desde meu nascimento, atribuo tambem ao controle da minha pressão e diabete. - Continuo controlando estes dois ultimos
problemas, que tambem desapareceram com a AUTO-HEMOTERAPIA
Joao Carlos Hirdes Pelotas / Rs

Orientações Médicas - Domingo, 23 de novembro de 2008 - 20:09:15 
Boa noite!!Sou totalmente a favor, tenho o video na integra. Já passei também para muitos amigos.
Tenho amigos que fazem a auto hemoterapia, e nenhum possuem queixas, reações ou efeitos colaterais, e sim grandes conquistas,
um tem melhora nos sintomas de suas crises de panico e depressão, outro com ataxia cerebelar consegue ter melhoras em seua
movimentos e reflexos, outro controle de sua diabetes e dores musculares, outros ganharam disposição, enfim, nenhum trouxe fatos
ruins...e sim beneficios a saúde.
Recomendo com certeza esta pratica. 
Carla Moura - 23 anos - Itatiba- SP 

Orientações Médicas - Terça-feira, 18 de novembro de 2008 - 16:16:26 
Faço a auto hemoterapia desde junho de 2007 ininterruptamente, sou diabetico,hipertenso cardiopata com revascularização do
miocardio (safena,mamaria) revascularização popliteo tibial( mid ) ,com a auto hemoterapia passei a ter mais disposição para a vida
(tinha depressão constante) problemas circulatorios melhoraram na perna onde foi efetuada a revascularização...comecei com 10 ml
em duas aplicações, hoje mantenho uma aplicação a cada seis dias de 5 ml. 
antonio carlos lopes - 62 anos - Maua- São Paulo 

Inforum:
Data: 20/04/2007 15:48
De: Ivana
IP: 201.8.246.176
Assunto: Resposta para Maria Aparecida Velasco
... comecei a fazer a AH quarta-feira passada (estou me sentindo ótima,
sem as dores que me acompanhavam há alguns meses), mas, minha irmã
conheceu uma senhora de 83 anos que faz a AH há 40 anos. O caso dela
foi uma doença cujo tratamento não podia ser feito em Fortaleza e ela
foi para o Rio de Janeiro. Não sei quem foi o médico que a atendeu no
Rio, mas ele prescreveu a AH e ela ficou completamente curada. Desde
então, ela faz regularmente uma aplicação por mês, apenas como
prevenção. Com a idade que ela está hoje, não tem nenhuma das doenças
comuns as pessoas idosas, tipo: pressão alta, colesterol, diabetes,
etc... Ela também relatou que um dos filhos, com 18 anos na época,
estava com o rosto deformado por acne e que ela mandou ele fazer as
aplicações e nem marca ficou da acne...

Inforum:
Data: 17/04/2007 09:49
De: Karin Gabriel Krahembuhl
IP: 201.43.224.40
Assunto: Artrite reumatica e circulação nas pernas
Estou fazendo AHT há 3 meses e senti uma grande mehora no meu estado
físico geral. Melhorou minhas dores reumáticas, cansaço nas pernas ( má
circulação), memória, cabelos , unhas.
Meu pai tb faz para diabetes e melhorou o nível de glicose, mas NÃO
abandonou seus medicamentos anteriores...

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 17 de setembro de 2008 - 17:54:59
por que acredito .e estou fazendo.
e me sentindo otima,
tenho pressao alta,hesteatose hepatica,diabete,depressao.
e acredito que este e o caminho.
so burro nao acredita,sempre que se e barato custo nao tem valor e para o comercio e viavel nao deixar que liberem.

http://www.diariodecuiaba.com.br/comenta_det.php?cod=50252


tudo e a favor do alto custo.
ademas vc paga caro para os planos de saude, e hospitais exames etc..
sou a favor e defendo.
nos mandamos nas nossas vida e sabemos o que e melhor para nos mesmos.
divulguem,pois eu ja estou fazendo isto.
luci 51 anos - rj

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 05/11/2008 15:12
De: vera gomes da silva
IP: 189.13.117.36
Assunto: Re: Auto Hemotarapia
EU faço auto hemoterapia tenho muitos clientes e todos so tem melhorado sua saude
principalmente idosos minha mae era entrevada acamada hoje lava passa conzinha e muito
mais diabetica hipertensa indicaçao para hemodialise ja com a fistula mais a melhora foi
tanta que o medico suspendeu tudo ela ia ao medico de 15 em 15 disa agora o proximo
retorno dela e so em fevereiro 2009 isto nao e um milagre? e graças a DEUS e a
hemoterapia

Orientações Médicas:

Segunda-feira, 14 de dezembro de 2009 - 19:40:33 201.1.105.174

Faço AH há 1 ano, como prevenção de doenças,sinto-me muito bem com muita disposição. 

Minha mãe tem 80 anos, também faz AH .Hoje depois de 1 ano de uso da AH, seu diabete 

normalizou, suas maos tremiam muito, ela está muito feliz suas mãos não tremem mais. 

Agradeço muito ao DVD do DR.Luiz Moura por está dádiva maravilhosa que é a Auto Hemoterapia.

Regina
56 anos - Itaporanga sp

Inforum

Data: 22/12/2009 11:25
De: JOSE CLAUDIO CARDOSO DE OLIVEIRA
IP: 187.90.172.200
Assunto: Re: Operaçao de joelho
Meu caro Alexandre Costa, a melhor maneira de saber se a AHT resolverá seus problemas de dores no joelho será tentando pelos
menos umas quatro aplicações semanais. já sabemos que a AHT não apresenta efeito colateral e que até o momento não foi
relatado nehum óbito. Coloque na cabeça que se não melhorara suas dores no joelho, garanto que ficara mais protegido contras as
infecções virais e bacterianas. Sega o meu exemplo, sou Cardiopata Grave, tenho duas pontes de safena e uma mamária e prótese
mitral metálica. Sou também diabético insulínico dependente e estou praticando a AHT e continuo vivo e mais disposto. 

* EM OUTRO RELATO (abaixo) ele corrigiu o erro de digitação, de 4 aplciações semanais por 1 aplicação:

Data: 23/12/2009 07:33
De: JOSE CLAUDIO CARDOSO DE OLIVEIRA
IP: 189.99.189.192
Assunto: Re: Auto hemoterapia
Infelizmente a minha colocação foi um erro de expressão na digitação. Peço desculpas se eu induzí as pessoas fazerem 4 vezes por
semana. Flizmente você corrigiu a tempo. Obrigado! 

Orientações Médicas:

Quinta-feira, 12 de novembro de 2009 - 12:55:57 189.123.221.211

Na minha familia tem pessoas que estão com mais de 80 anos e fizeram há 50 anos atrás. Eu fiz durante 4 meses e nunca me senti
tão bem e com todas as minhas taxas sanguineas, dentro da normalidade, coisa que nunca aconteceu, ou seja, sempre tive
colesterol e triglicérides fora do permitido. Graças a isso fiquei diabético no começo de 2009. Conversando com um amigo que fez
para alergia me ineteressei, pesquisei e comecei a fazer (5ml a cada 7 dias). O resultado de meu exame sanguineo foi perfeito após
5 semanas. Recomendo que façam porém não esqueçam de tomar os devidos cuidados, ou seja, seringa descartável, duas
agulhas(uma para tirar outra para aplicar),alcool 70º e uma pessoa capacitada. Nunca aplicar mais de 5ml em um local e, se

http://inforum.insite.com.br/39550/.html/


possível, entrar em contato com Dr. Luiz Moura explicando seu problema e solicitando a dosagem e o tempo de aplicação. Tambem
é muito importante registrar os resultados para que isso um dia vire norma como é no México.

Julio Cesar Pucci
60 anos - Curitiba PR

Orientações Médicas:

Terça-feira, 27 de outubro de 2009 - 01:00:20 

RELATOS DO SITE DA DRa. GENAURA: 
http://recantodasletras.uol.com.br/artigos/387723 

22/10/2009 12h49 - Angela Maria Villela Sant 

Olá Pessoal...Faço AH há dois anos, tinha um cisto no utero que vinha sendo acompanhado por minha ginecologista a alguns anos,
depois deste tratamento desapareceu por completo, sentia também algo estranho perto do coração, procurei um cardiologista que
constatou que estar tudo bem. Obrigada Dr. Luiz Moura por divulgar esse tratamento tão abençoado e obrigada a Dra. Genaura, seu
depoimento também me ajudou muito. Só para esclarecer...Faço AH durante dois meses e depois paro, dou um tempo de um ou
dois meses e volto a fazer. Estou ótima. Abraços aos corajosos que acresitam em homens como Dr. Luiz Moura, que Deus o
abençõe e o proteja dos ganaciosos. 

18/10/2009 11h20 - JOSE LIBERIO PIMENTEL 

Olá, amigos, faço a AHT há cerca de um ano e meio e consegui me ver livre de uma ferida na perna que já durava quase 5 meses e,
como sou diabético, já estava com receio de perder a perna. Iniciei o tratamento e em apenas duas aplicações o ferimento cicatrizou.
Agradeço muito a Deus, por ter permitido que eu conhecesse o Dr. Luiz Moura, figura simpaticíssima, ser humano exemplar e um
homem de coragem rara , e agora, a Dra. Genaura, outro exemplo que nos faz acreditar que a vida vale a pena, mesmo quando
enfrentamos problemas do tamanho dos enfentados por essa heroína. Saibam todos que a Auto-hemoterapia já tem mais de cem
anos e só não é legal, como no México, porque ela não rende dinheiro para a classe médica e laboratórios, representados pela
ANVISA, que só visa dinheiro e nunca o bem-estar da população, principalmente, daqueles que mais precisam. Que Deus dê muitos
anos de vida ao Dr. Luiz Moura, à Dra. Genaura e a todos aqueles que pensam grande e que sabem que quando deixarmos essa
carcaça de carne aqui na terra, nada levaremos para o outro mundo, que não sejam nossas boas ações para com nossos próximos.
Divulguemos a AHT até a hora que as "autoridades" sanitárias se vejam na obrigação de fazer estudos sérios sobre sua eficácia, pois
a grande desculpas dos conselhos regionais e federal de medicina é que não há estudos aprofundados sobre essa prática para que
se congitem de sua legalização. Mas como haver estudos profundos se não há interesse econômico sobre o assunto? 

13/10/2009 15h50 - Malú 

Olá Kelly.... Tudo bem? Faço a Hemoterapia há bastante tempo... há 9 meses.... uso 5 ml de cinco em cinco dias e não tenho
nenhum hematoma no braço. O que posso afimar para vc é que eu tenho artrite reumatoide já com muita dificuldade de deambular e
incapacidade gritante de locomoção e nas mãos que já estavam atrofiadas. Não possoa firmar que cura...no entanto,... obtive
excelentes resulatados no quadro locomotor bem como nas mãos que já não possuem atrofias. O Dr. Luiz Moura foi uma benção na
minha vida e na vida de minha família. Gostaria de saber o que aconteceu com a Dra. Genaura.... pois não há postagem recente da
mesma aqui. Abraços e sucessos a todos!!! 

Orientações Médicas:

Domingo, 25 de outubro de 2009 - 17:26:39 

Sou a favor da autohemoterapia, faço há um ano e meio, me sinto com muita energia, sou diabética mas não tenho problemas
decorrentes dela como pressão alta, colesterol, triglicerides, problemas de circulação, etc...

aurea gualda
campinas

Orientações Médicas:

Sexta-feira, 23 de outubro de 2009 - 12:43:44 

o procedimento mudou a vida da minha familia inteira,marido hipertenso,diabético,edema de fuxes tudo isso foi curado com a
técnica,ele acabou de fazer duas cirurgias: 

1 implamtes dentarios na parte superior inteira,recuperação fantastica e cicatrização idem,antecipando as fases do tratamento. 



2 operação de desvio de septo,adenoide recuperação também incrivel,o dreno que deveria ser retirado com uma semana,foi
removido com 4 dias,a quantidade de secreção foi minima,nem uma pinta roxa apareceu por conta do nariz ter sido quebrado para
procedimento estético. 

digo isto pois minha filha que não faz a auto-hemoterapia fez a mesma cirurgia no mês anterior. 

também vejo atuação dela quanto a problemas circulatorios. 

são muitas as areas de atuação,eu recomendo a todos.

marcia da silva
38 anos - nova iguaçu

Orientações Médicas:

Domingo, 18 de outubro de 2009 - 22:08:33 

Sou totalmente, completamente a favor da AHT, faço esta terapia,e tenho a oportunidade de acompanhar de perto mais ou menos 30
pessoas que executam esta terapia, onde todos encontraram resultados formidáveis e surpreendentes, pessoas sem esperança de
cura, em relação a problemas circulatórios, colesterol altíssimo a mais de 10 anos, diabetes, acnes, infecções, enxaqueca, sinosites,
entre várias outras patologias comprovadas, e com acompanhamentos terapêuticos, obtiveram respostas, e seus respectivos
médicos acompanhantes surpreenderam-se com resultados positivos!!!!!!!! 

Como não apoiar, praticar e divulgar a AHT, depois de tantos resultados? 

Agradeço a DEUS, por existirem pessoas maravilhosas que propagam o bem! 

Obrigado a todos que apoiam a AHT! 

Obrigado Dr. Luiz Moura! 

Elisandra M.
36 anos - São José dos Pinhais. Ctba. Paraná

Orientações Médicas:

Terça-feira, 22 de setembro de 2009 - 13:02:06 

Bem, o que sei é que após ver o vídeo do Dr. Luis Moura, emprestei-o a um amigo, João Lyrio (Dono do Hotel Casablanca em
Itabuna, Bahia). Portador de diabetes o amigo João estava quase sem pode andar com problemas venosos relacionados a
entupimento venoso ou arterial em ambas as pernas e na eminência de amputação por decisão médica. Depois de ver o vídeo o
amigo João tomou 5 ml de sangue no mesmo dia e agora, depois de alguns meses de tratamento autohemoterápico sistemático
João retomou as caminhadas na Avenida Beira-rio. Quanto a mim, tomei o cloreto de magnésio conforme indicado pelo Dr. Moura e
minha bursite que já não me deixava mais exercer a função de professor (era impossivel erguer o braço para usar o giz na lousa)
desapareceu completamente depois de 40 dias de uso do produto. O capitalismo industrial farmaceutico precisa ser contido para que
terapias alternativas eficazes e de baixo custo possam ser livremente aplicadas em beneficio da sociedade. É preciso honrar
Hipócrates. Obrigado Dr. Moura.

carlos lindberg benicio dos santos
ibicui bahia

Orientações Médicas:

Terça-feira, 15 de setembro de 2009 - 22:27:38 

Data: 15/09/2009 22:16 
De: Késia Guilarde F. Ávila (kesiaguilarde@yahoo.com.br) 
IP: 189.5.93.153 
Assunto: Re: JULGAMENTO DO Dr. LUIZ MOURA 

Boa Noite! 

Eu acredito na HT. Sou imensamente grata ao Drº Luiz Moura. Depois que comeceia a fazer esse tratamento, minha vida mudou.
Sou mais forte e tenho mais resistente as viroses, como gripe. Tive grande melhora nos problemas que tinha por causa da LER. Sei
de outras pessoas que melhoraram até os sintomas da diabete. 

Quanto à ciencia, acredito imensamente no poder que ela tem. Mas,o que é ciência? Ela é mesmo puramente neutra? 



Relatos - Auto-Hemoterapia e Doença de Chagas

Orientações Médicas:
Sábado, 11 de outubro de 2008 - 22:50:19
esto fazendo há um mes, já melhorei da coluna,
conheço muitas pessoas que estão fazendo
gente com renite alérgica ja nao toma mais remédio,
gente com cancer na garganta, está melhorando
gente com doença de chagas em estado avançado já esta bem melhor
e muito mais que não vou escrever tudo...
jorge 43 anos - florianópolis sc

Relatos - Auto-Hemoterapia e Dor de garganta

RELATO NO ORKUT - EU FAÇO AUTO-HEMOTERAPIA 
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=8654085&tid=2535046754323222205&na=2&nst=52
Sempre - http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=2809893625766984045
Eu faço hemoterapia a um ano e nove meses ...e digo a vcs ... nunca mais senti dor de garganta ... tenho moto ... vivo caindo rsrsrs
.. meus esfoloes cicatrizam de imediato ... em 8 dias some totalmente... nao tive mais alergia de sol ou problemas parecidos... e curei
Osteomilite adiquirida de um acidente de moto tambem...
Asssim pessoal quem nao faz nao sabe oq esta perdendo ... Tudo cicatriza muito rápido ... minha imunidade esta sempre em alta...
me sinto muito bem ..faço exames a cada 6 meses e medicos se impressionam com os resultados.
Aconselho ... recomendo e nao me arrependo ... a todos medicos q consulto nunca escondi q faço .. mas apenas um cirurgiao
plastico ... concordou e apoiou minha iniciativa..
Por tanto , nao esperem q medicos venham apoiar .. pq realmente eles duvidam dos exelentes resultados q alcançamos fazendo...

Sexta-feira, 19 de dezembro de 2008 - 15:04:43 
Me auxilou bastante em um tratamento contra fungo ( praticamente me curou) e contra uma inflação na garganta foi tiro e queda!!!!! 
Robson Vieira 46 anos - Sete lagoas: fórum Orientações Médicas

Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358 
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 

"Melhoras ostensivas!!! Antes da AH eu vivia com a garganta inflamada, em crises e 
mais crises alérgicas, todavia, com a AH nunca mais senti nenhum sintoma de 
inflamação e as reações alérgicas melhoraram em 100%." 
Postado por: Mariama 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=6832542384331569794

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 28/10/2008 01:50
De: Nila Paulaa
IP: 201.24.168.222
Assunto: Estou fazendo e vou continuar.
Estou fazendo porque não doi, não sinto nada anormal nas aplicações.
Estou na sétima aplicação e quero ir ainda uns tempos até ficar curada de vez.
Eu comecei tomar por problemas na junta do pé que doia muito, hoje vejo que muitas outras
coisas desapareceram tinnha uma infecção de gargante e ouvido que não sarava, hoje não
quero nem lambrara daquela dor. Meu pé já melhourou demais, e as dores da coluna tb.
melhorou bastante, eu creio que vou ser curada, pois a intenão e tomar até sarar.

Inforum:

Data: 24/12/2009 18:02
De: LUNI
IP: 189.123.48.253

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=8654085&tid=2535046754323222205&na=2&nst=52
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=2809893625766984045
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=6832542384331569794
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/


Assunto: AUTO HEMOTERAPIA
QUERO DIVUGAR A TODOS OS LEITORE, O QUANTO A AUTO HEMOTERAPIA FAZ BEM.
EU ESTAVA COM A MINHA GARGANTA INFLAMADA,FAZIA UMA SEMANA,MUITO DOLORIDA.
"VALE LEMBRAR QUE EU EU JA HAVIA ASSISTIDO AO DVD DO DR LUÍZ MOURA."
POIS BEM,PEDI AO MEU MARIDO QUE FIZESSE AH EM MIM,E ELE FEZ,E NÃO SENDO UM PROFISSIONAL NA ÁREA DA
SAÚDE CONSEGUIU COLHER APENAS 3 ML DE SANGUE,ISSO POR VOLTA DAS 21:OO HS.FUI DORMIR E QUANDO
ACORDEI NÃO SENTIA MAIS NADA.E NÃO TOMEI NENHUM TIPO DE REMÉDIO.
ACREDITO QUE NÃO SEJA DO INTERESSE DO GOVERNO,MUITO MENOS DOS LABORATÓRIOS POIS COM ISSO ELES SÓ
PERDERIAM, COM A LIBERAÇÃO DA AUTO HEMOTERAPIA.

Orientações Médicas:

Quarta-feira, 14 de outubro de 2009 - 08:52:40 

num site: 

1 comentários: 

rjbgbo disse... 

Só tenho elogios, ao Dr. Luiz Moura, como foi bom rever ele, que me fez ter uma vida melhor c/ uma bronquite, a partir dos 9 anos
de idade e até hj. 

Ñ deixou que operassem as amídalas, receitando um mero gargarejo de jiló. 

Tb c/ minha mãe c/ auto-hemoterapia ele curou uma nevralgia tri-gêmea. 

Tomará que ele ainda tenha muitos anos de vida p/ exercer a medicina. 

Parabéns pelo seu post, tb s/ querer a poucos dias vi essa entrevista dele, num canal fechado. 

Sexta-feira, 25 Setembro, 2009 

em: 

http://vivaotux.blogspot.com/2009/09/saude-o-que-e-auto-hemoterapia.html

Olivares Rocha
44 anos - RJ

Data: 14/08/2009 16:15 
De: ANA TEIXEIRA 
IP: 187.7.163.152 
Assunto: Re: Re: Auto Hemo X Gripe Suína 

Sofria constantemente de dor de garganta e vivia tomando antibioticos. Comecei a aplicar em mim mesma a auto hemoterapia, já
fazem dois anos e nunca mais tomei antibioticos. Com essa epidemia de gripe A estou aplicando em mim, na minha mãe e no meu
filho de 12 anos. Até agora estamos muito bem!!! Resolvi aplicar em meu filho devido a varias mortes pela gripe A na minha
cidade!!!! 

Data: 07/08/2009 14:02 
De: josue junior 
IP: 189.31.192.51 

Assunto: AUTO HEMOTERAPIA REMEDIO PARA TODAS AS DOENÇAS 

sou de paranagua parana conheço muitas pessoas que estao fazendo este tratamento que serve para qualquer doença . EU faço
este tratamento e ja faz muito tempo que nao pego gripe ou inflamaçao de garganta , faço aplicaçoes de 5 em 5 dias me sinto muito
bem. 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Dores



Data: 04/02/2009 16:17
De: Eduardo 
IP: 152.92.123.113
Assunto: Espondilite anquilosante
Romualdo,
Eu tenho EA e deste que comecei a Auto hemoterapia a qual é a 21 aplicação já estou bem melhor. 
Encontrava me num ponto que não queria mais viver mas tb não queria morrer. Os remédios já não faziam mais efeito. A doença já
estava comprometendo meu olho direito o qual latejava de dor e a visão encontrara embasada devido a AE que ataca a visão e
outros órgões vitais do corpo. 
Meu email: jevg@zipmail.com.br

Orientações Médicas:
Terça-feira, 24 de fevereiro de 2009 - 11:16:29 
Hoje estou muito bem graças a auto-hemoterapia. Alergias, fiquei livre delas, dores de artrose sumiram. Minha companheira estava
sem poder trabalhar e já se pensava em uma cadeira de rodas elétrica e 10 dias após o tratamento ela se levantou e foi trabalhar e
não parou mais. 
Saide Navi 75 anos - Rio de Janeiro - Flamengo 

Luiz Carlos Negrão Rabelo - 49 anos - Belém - Pará: fórum Orientações Médicas
Quinta-feira, 25 de dezembro de 2008 - 20:44:39
Eu tinha um problema sério de dor na urina e dor na coluna e ja estou na quinta vez que estou fazendo a Auto-Hemoterapia e estou
me sentindo muito bem. Nunca mais senti dor! 
Travessa Barão do Triunfo, 4517 
Bairro: Marco 
Telefone: (91) 32760550 
Belém - Pará 

Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 10:03:49 - Orientações Médicas
tive por anos asma.......e a 1 ano faço a auto hemoterapia e fui totalmente curada......alem da asma tambem de rinite dores no corpo
e me sinto mais fortalecida.......realmente agradeço por pesquisarem sobre a auto hemoterapia......muito obrigada!!!
ELAINE GOIANIA

Orientações Médicas - Domingo, 30 de novembro de 2008 - 20:50:15 
Tem, pelo menos, vinte anos que uso a hemoterapia em bovinos com figueira (tipo verrugas) e com resultado 100% positivo. Há
quatro meses ouvi falar da técnica em humanos e, de imediato, comecei a utilizá-la. Era portadora de neuralgia do trigêmeo e hoje
estou sem dor e sem uso de medicamentos. Uma benção em minha vida! 
Maria Amelia - 37 anos - Araraquara

Orientações Médicas - Sexta-feira, 21 de novembro de 2008 - 00:37:35 
Estou na 6ª aplicação da Hemo e muito satisfeita , pois eu era vítma de uma infernal dor de cabeça que me consumia praticamente
todos os dias do mês, sem contar com o descontrole menstrua em que eu me encontrava,hoje não sei o que é dor de cabeça e
estou muito feliz, não sei se é a minha fé, só sei que stou muito feliz. Espero futuramente contar mais novidades desta maravilha em
minha vida a Hemoterapia. 
Maria do Socorro de lima Santiago 46 anos - Catende -PE

Inforum:
Data: 21/04/2007 08:29
De: sayonara
IP: 201.15.117.13
Assunto: Auto hemo
Minha mãe tambem tinha grandes dores nas pernas e dormença, depois da
auto-hemo melhorou e muito , já não sente dores. Pode confiar e fazer a auto-hemo, pois seu custo é só uma seringa...

Inforum:
Data: 21/04/2007 07:36



De: vicente filho
IP: 201.4.190.80
Assunto: Tratamento
Eu há dois meses atras vi o video da AH e comecei fazer o tratamento
visando a cura de muitas dores que eu sentia nas minhas pernas. Não
sinto mais nada de dores como tambem acabaram minhas dores de coluna
rins e uma gastrite, que eu nao podia comer quase nada que faltava era
morrer de azia, e apos 10 series de aplicacões o resutado foi
incrivelmente excelente. Hoje não tomo remedio nenhum. Se sinto alguma
coisa retorno ao tratamento pois não sinto nada de efeito, pelo
contrario, nao traz a mim nenhum mal estar, mas boa saude.

Inforum:
Data: 21/04/2007 00:58
De: ismael
IP: 192.168.14.75, 189.13.156.186
Assunto: Alivio das dores
Sofri uma queda de motocicleta, resultando em fraturas cominutiva no
ombro esquerdo. Total 6 fraturas no umeral, apos um ano de tratamento e
fisioterapia e sentindo dores frequentes , decobri há quatro meses a
auto-hemoterapia. Informo que, no primeiro dia da aplicação de 10 ml na
região glutea durante esta noite urinei 6 vezes, a primeira urina saiu
de cor esbranguesada e arenosa e foi clareando ate se tornar totalmente
transparente. Estou na quarta aplicação, as dores desapareceram
completamente do ombro, e tambem as dores na região das pernas
completamente sem dores...

Inforum:
Data: 20/04/2007 15:48
De: Ivana
IP: 201.8.246.176
Assunto: Resposta para Maria Aparecida Velasco
... comecei a fazer a AH quarta-feira passada (estou me sentindo ótima,
sem as dores que me acompanhavam há alguns meses), mas, minha irmã
conheceu uma senhora de 83 anos que faz a AH há 40 anos. O caso dela
foi uma doença cujo tratamento não podia ser feito em Fortaleza e ela
foi para o Rio de Janeiro. Não sei quem foi o médico que a atendeu no
Rio, mas ele prescreveu a AH e ela ficou completamente curada. Desde
então, ela faz regularmente uma aplicação por mês, apenas como
prevenção. Com a idade que ela está hoje, não tem nenhuma das doenças
comuns as pessoas idosas, tipo: pressão alta, colesterol, diabetes,
etc... Ela também relatou que um dos filhos, com 18 anos na época,
estava com o rosto deformado por acne e que ela mandou ele fazer as
aplicações e nem marca ficou da acne...

Inforum:
Data: 20/04/2007 15:36
De: MARCOS
IP: 201.10.161.122
Assunto: PARA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA (NOVA)
... EU VOU CONTINUAR USANDO A TÉCNICA DA AUTO-HEMOTERAPIA...INFORMO QUE
ESTOU NA 10ª APLICAÇÃO DE 10 ML E OBTIVE OS SEGUINTES RESULTADOS:
1) PRESSÃO ALTA QUE PASSOU PARA 120-80;
2) GANHO DE MASSA MUSCULAR COM OS MESMOS EXERCÍCIOS QUE FAZIA ANTES;
3) ACABOU COM AS ENXAQUECAS CONSTANTES;
4) ACABOU COM A ARRITIA CARDÍACA;
5) ACABOU COM ALERGIA DE PELE DO MEU FILHO QUE TAMBÉM FAZ AH;
6) PAREI DE TOMAR UM MONTE DE REMÉDIOS;
7) ACABOU COM A GASTRITE E ENJÔOS....

Inforum:
Data: 19/04/2007 07:59
De: REGINA MOURA DE SÁ (reginasa88@bol.com.br)
IP: 201.57.114.132
Assunto: Depoimento sobre auto-hemoterapia



ESTOU FAZENDO AUTO-HEMOTERAPIA DESDE NOVEMBRO DE 2006, SEM INTERVALO. O
PROBLEMA QUE MAIS ME INCOMODAVA DURANTE A MINHA VIDA ERA RINITE E
CRISES CONSTANTES DE SINUSITE DE UNS ANOS PRÁ CÁ. DESDE QUE COMECEI,
NO DIA SEGUINTE A CORISA ACABOU, VOLTANDO APÓS OS 5 DIAS. COM A PRÁTICA
CONSTANTE NÃO TENHO SENTIDO MAIS NADA. ACABARM AS DORES TERRIVEIS NA
CABEÇA, NO CORPO E SECREÇÃO. FORA ISSO PERCEBI UMA MELHORA TOTAL NO
ORGANISMO, TIPO CANSAÇO, FALTA DE ENERGIA, DORES NAS PERNAS, ENXAQUECA
DE VEZ EM QUANDO. ENFIM, ME SINTO BEM. ...

Inforum:
Data: 17/04/2007 12:31
De: Ivanilde de carvalho
IP: 201.8.14.60
Assunto: Sucesso com o uso de auto hemoterapia.
Estou na 5 aplicação para prevenção, mas fiquei maravilhada com o
resultado que tive na tpm sem intenção de resolver este problema que me
incomodava de dores nas costas pernas mal humor etc.
E meu esposo faz para alergias que era terrivel espirrava muito
lacrimejava, enfim muito sofrimento ate surgir esta fantastica auto
hemoterapia. Nos fazemos aplicações tambem em 11 clientes amigos e so e
susesso total ate o momento, são varios problemas,dores musculares
menbros rigidos devido a idade presão alta, cansaso, enfim e muitas as
soluções que a auto h,tem nos proporcionado.

Inforum:
Data: 17/04/2007 09:49
De: Karin Gabriel Krahembuhl
IP: 201.43.224.40
Assunto: Artrite reumatica e circulação nas pernas
Estou fazendo AHT há 3 meses e senti uma grande mehora no meu estado
físico geral. Melhorou minhas dores reumáticas, cansaço nas pernas ( má
circulação), memória, cabelos , unhas.
Meu pai tb faz para diabetes e melhorou o nível de glicose, mas NÃO
abandonou seus medicamentos anteriores...

Inforum:
Data: 23/03/2007 22:06
De: BETH
IP: 201.79.119.210
Assunto: ARTRITE REUMATOIDE
... Comecei a fazer este tratamento e por incrivel que pareça na
segunda aplicação eu já não estava sentindo 70% das dores que sentia,
hoje já estou na setima aplicação e a unica coisa que não melhorou
ainda, é que quando eu levanto pela manhã minhas mãos ainda estão
inchadas, mas não sinto dores mais à noite e este inchaço que antes era
constante agora cerca de meia hora que eu levantei as mãos melhoram...

Inforum:
Data: 16/04/2007 17:49
De: Bernadete
IP: 201.78.20.77
Assunto: Artrite reumatóide
Tenho uma colega de trabalho cujo marido sofre de artrite reumatóide.
Ele já não anda e sente dores fortíssimas. Ele está recebendo 20 ml de
5 em 5 dias. Ela relatou que já consegue perceber uma melhora nele,
inclusive na musculatura que estava muito fraca também.

Inforum:
Data: 16/04/2007 00:39
De: Suely
IP: 201.88.104.205
Assunto: Impressões sobre a auto-hemoterapia



... fiz 8 sessões até o momento. Nas primeiras aplicações senti um
calor no rosto, logo no 1o. dia, porém, tenho me sentido com bastante
disposição. Além disso, eu sentia muito frio, mesmo em clima quente e
não podia dormir com o cabelo molhado, que ficava com a garganta
arranhando. Depois da auto-hemoterapia, não sinto mais frio como antes
e não tive problemas de garganta, mesmo dormindo com o cabelo molhado.
Uma amiga minha de 65 anos anos fez 3 meses de aplicação, passou a ter
muita disposição e vigor físico. Ela tinha muitas dores no corpo que
desapareceram e também uma alergia nos pés que melhorou sensivelmente.
Outra amiga fez 3 aplicações. Logo nas 2 primeiras aplicações, ela
simplesmente não conseguiu dormir, porém não ficou cansada. Ela costuma
ter insônia. Até o momento ela não ficou doente, o que era muito comum
ela ficar gripada ou passar mal de forma geral.

Inforum:
Data: 13/04/2007 19:47
De: Valéria (agencia.inovacao@hotmail.com)
IP: 201.40.176.211
Assunto: Eu faço Hemoterapia!!!!
Comecei a Hemoterapia a pouco tempo para acabar com minha incansável
Renite e dores de cabeça por esta causadas. No meio do tratamento já
senti melhoras. Nariz parou de "correr", as dores de cabeça fortíssimas
pararam, gripes e resfriados nunca mais peguei. Tinha muita dores nas
costas por causa do trabalho e estas também sumiram...

Orientações Médicas:
Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 13:49:46
Sou totalmente a favor. Fui benefiaciada com o tratamento, estou muito bem das
dores reumaticas que sentia.
maria rozania aparecida dos santos - 42 anos - piuma- es

Orientações Médicas:
Sexta-feira, 24 de outubro de 2008 - 16:57:49
A 4 meses estou fazendo o tratamento por conta e estou super satisfeita.... tinha uma
dor horrivel na barriga e na primeira aplicaçao ja tive resultado....obrigado doutor luiz
moura...por sua existencia e bondade...
silvana a silva - araguari minas gerais

Orientações Médicas:
Quinta-feira, 16 de outubro de 2008 - 22:32:31
Estou curado das dores das pernas e braços.
Cícero Carvalho de Medeiros - 40 anos - Mamanguape Paraíba

Orientações Médicas:
Sábado, 11 de outubro de 2008 - 22:50:19
esto fazendo há um mes, já melhorei da coluna,
conheço muitas pessoas que estão fazendo
gente com renite alérgica ja nao toma mais remédio,
gente com cancer na garganta, está melhorando
gente com doença de chagas em estado avançado já esta bem melhor
e muito mais que não vou escrever tudo...
jorge 43 anos - florianópolis sc

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 1 de outubro de 2008 - 11:11:54
depois que descobri a hemoterapia , não pretendo mai para de tomar , tinha uma forte dor de
cabeça sempre que menstruava , depois da hemoterapia passou e sempre estava gripada
que me deixava de cama , e fiquei boa também e agora descobrir que tenho mais energia e
eu estou adorando agradeço a deus por descobri esse método e estou super satisfeita e



indico para minhas amigas também.
maria das graças rodrigues 38 anos - recife - pe

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 3 de dezembro de 2008 - 18:35:14 
o melhor remedio para ernia de disco e gripe, melhorou minha imunidade! 
jose cardoso barbosa - 54 anos - Goiania 

Orientações Médicas:
http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1549&u=10

Sexta-feira, 19 de dezembro de 2008 - 14:51:34 
Um abraço a todos que utilizam esta técnica e o Dr. Luiz Moura merece o prêmio Nobel de Medicina. 

Já utilizo a Auto-Hemoterapia e fiquei curado de Rinite e Sinusite que tinha a muitos anos. Sou Patologista Clínico, Matemático,
Analista de Suporte, Pesquisador e Professor de Faculdade e de Universidade, tenho 2 especializações, trabalho com Informática a
quase 30 (trinta) anos. Meu Pai era médico homeopata autodidata e curou muita gente. 

O Problema se resume ao seguinte: 
1) Todas as entidades médicas oficiais; 
2) Médicos com baixa formação e/ou com pensamentos retrógrados e/ou preconceituosos; 
3) Grupos farmacêuticos e Laboratórios de fabricação e pesquisa de remédios; 
4) Planos de Saúde; 
5) Hospitais Particulares e Clínicas Médicas; 
6) Grupos de Médicos e Associações; 

TODOS NÃO TEM INTERESSE NA DIVULGAÇÃO POR UMA QUESTÃO MERAMENTE FINANCEIRA. 
POIS RESOLVERIA OS PROBLEMAS DE SAÚDE DE UMA NAÇÃO POBRE E QUE TEM UM POVO DOENTE. ESTA TÉCNICA
CURARIA DIVERSOS BRASILEIROS COM BAIXO CUSTO. 

TAMBÉM SOU A FAVOR DA URINOTERAPIA E JÁ TOMO CLORETO DE MAGNÉSIO A ANOS. FIQUEI CURADO DE UMA
HÉRNIA DE DISCO, ENTRE A L4/L5, MAIS 3 DISCOS NA CERVICAL QUE ESTAVAM DESIDRATADOS, MAIS UM BICO DE
PAPAGAIO QUE SUMIU. ESTAVA COM UMA CIRURGIA MARCADA NA MINHA COLUNA E GRAÇAS AO CLORETO DE
MAGNÉSIO, NÃO FOI FEITA. SÓ ANDAVA MANCANDO DEVIDO À PRESSÃO DA HÉRNIA NO NERVO CIÁTICO. NÃO DORMIA
EM CAMA DE MANEIRA NENHUMA. HOJE DURMO EM QUALQUER CAMA, TODO ENROLADO, SEM DORES, ANDO E CORRO
NORMALMENTE. 

O BRASIL É UM DOS POUCOS PAÍSES DO MUNDO ONDE EXISTEM MAIS FARMÁCIAS DO QUE BIBLIOTECAS. 

QUEM QUER FICAR POBRE DA NOITE PARA O DIA ? OS GRUPOS ACIMA CITADOS ? 

Deus abençõe a todos, inclusive àqueles que são contra.

André Pita - 48 anos - Salvador 

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

Anônimo : 
cura o que? 
sou farmaceutica e tenho feito varias aplicaçoes e tenho obtido resultados otimos: pele com acne,problemas alergicos,renites,dores
nas pernas,cicatrizaçao de feridas; falta de equilibrio,sangue no esperma...façam e vejam os resultados

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

MARY: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=9875772838125670419
Miopia, Astigmatismo e outros 
Faço Auto Hemoterapia sozinha, depois de ter visto no youtube o rapaz fazendo nele sozinho, tomo 
os cuidados de praxe. 
Estou na oitava aplicação e já na quarta fiz um exame de vista, tive miopia e astigmatismo a mais 
de 20 anos, e a uns dez que estava estacionado em 2.8 e 3.8 graus, contestei a oftalmologista que 
me apresentou a receita com 1.25 e 1.50, ela disse que está certo, baixou mais de 50%, tenho o 

http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1549&u=10
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=9875772838125670419


resultados que comprovam. 
Penso que se continuar fazendo ainda poderei baixar mais. Brincos, usava 4 dias e ficava cerca de 
dez sem, até sarar as inflamações das orelhas, fazem dois meses que não tiro os brincos e não 
inflama mais. A 38 anos desde criança levantava de 3 até 6 vezes ao banheiro, para médicos era 
normal, por que não tinha dores, hoje só levanto 1 as vezes nenhuma. 
Desde fevereiro deste ano estava com perda de urina e me deitava cansada e levantava mais cansada 
ainda, hoje levanto-me disposta e meu ânimo aumentou muito. Emagreci três quilos, coisa que não 
estava conseguindo antes. 
A três anos tinha excesso e irregularidades de menstruação, hoje não tenho mais, meus cabelos 
estão menos rebeldes, e minha pele está melhor. Torçamos para que a "anvisa" e o "cfm" deixem de 
dar ouvidos aos ganâncio$o$ do poder e liberem essa técnica pelo menos a quem deseja fazer. 
Deus abençõe Dr. Luiz Moura e a todos os seus divulgadores.

Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 

Estou feliz por mim e por minha mamãe, ela tem 85 anos e vinha sofrendo com dores e com 
distúrbios mentais, tipo substituindo bota por boné. Hoje ela está normal e somos felizes!!! 
Graças a Deus e AHT."
Postado por: Marli
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2083397135039286172

Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 

Desde pequeno, sofro de uma dor de cabeça, que na adolescência foi diagnosticada como ENXAQUECA. A coisa piorou de tal
modo que diariamente me impregnaRAM(médicos) de remédios, desde os mais conhecidos até beta-bloqueadores, pois a
enxaqueca não passava mais era todos os dias, até que no desespero, pois não aguentava mais ficar dopado arrumei um remédio a
base de morfina e tomei,e não resolveu, apenas fiquei dopado, e a dor continuou, isso eu já estava com 53 anos. Nesse mesmo dia
me lembrei de um artigo que havia lido a respeito da Auto-Hemoterapia e comecei as aplicações isso aconteceu no mês de
Agosto/06, para meu espanto, depois da primeira aplicação até hoje não sei mais o que é ENXAQUECA, GRAÇAS A AUTO-
HEMOTERAPIA." (23/04/07) 
Postado por: Godofredo 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=16094151815978228906

Relato de Isolde: 
..."EU ESTOU FAZENDO AH. E ESTOU NA 12 APLICAÇÃO, AKI EM CASA FAÇO EU MEU MARIDO E MEU FILHO. MAIS PARA
PREVENÇÃO. EU SEMPRE TINHA DORES, PARECIA A MARIA DAS DORES. DOR NAS PERNAS, DOR DE CABEÇA, DOR NAS
COSTA. ETC... AGORA ESTOU BEM MELHOR AS DORES QUASE NÃO EXISTEM MAIS E O HUMOR E O SONO MUITO
MELHOR. QUASE SEM ANSIEDADE. MEU MARIDO MELHOROU DAS DORES NAS COSTA E MEU FILHO COM AS ESPINHAS.
FICO TÃO ENTUSIASMADA EM FALAR DA AH"... 

Perfil de Isolde: http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2476950460326071068

este relato foi postado no orkut por: 
Lina Costa <<< Ho'oponopono >>> 
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 06/11/2008 13:48
De: zival bispo dos santos (junior-auto-pecas@hotmail.com)
IP: 201.18.137.172
Assunto: Auto-hemoterapia
olá, continuo fazendo ah, há 11 meses e estou me sentindo ótimo da sinosite e as dores nas
pernas que me encomodava muito e continuo disbritbuido os dvs, já chegei a 310 dvs, muitas
pessoas na minha cidade estão fazendo a ah e contando suas experiencias fatasticas,
graças a Deus e ah, obrigado Dr. Luiz Moura pela coragem e amor ao proximo.

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
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Data: 03/11/2008 08:02
De: Margot Segui (margosegui@hotmail.com)
IP: 189.92.137.132
Assunto: Re: Re: Procura-se Charlatãos e Curandeiros para que possam assumir
responsabilidade Civil e Criminal
Sabe Dr.Leopoldo o Sr me faz lembrar o passado, quando os grandes inteligentes da época
doutores renomados prenderam e baniram Galileu quando afirmou que a terra era redonda.
Lembro também quando os maiores cientistas afirmaram que algo mais pesado que uma
folha de papel jamais pudesse voar, poderia ficar aqui citando varias passagens dos
"GRANDES", ainda bem que existiram os teimosos em relutar.
Do meu conhecimento sei que alguns países se utilizam desta técnica. Será que nós
brasileiros somos diferem-te de outras raças? Vou pesquisar.
No meu caso "GRAVE" fui acometida de uma infeliz doença que me deixou sem caminhar,
não andava 20 m sem sentir dores terríveis, durante quase um ano tomando os remédios
"caros" não consegui nada, até que um dia chegou na minha caixa de entrada um email, nem
sei de onde que falava sobre a AH, fui pesquisar, não tinha nada a perder, já havia perdido.
Como tenho uma sobrinha enfermeira a encurralei "obriguei" afazer essa tal AH, com o
coração na mão, pois jamais havia ouvido falar sobre isso.
Resumindo, (provado por exames) a obstrução que era de 20%, hoje é de 4%.
Efeito placebo generoso NE?
Somos GRAÇAS a DEUS, mutáveis, podemos mudar nossos conceitos nossas crenças, eu
mudei.
Os grandes senhores de hoje, alicerçados nos seus "diplomas" nas grandes faculdades em
que estudaram não conseguem olhar para baixo e ver uma grande multidão que se beneficia
dessa terapia.
Que pena de vocês.
MARGOT

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 28/10/2008 01:50
De: Nila Paulaa
IP: 201.24.168.222
Assunto: Estou fazendo e vou continuar.
Estou fazendo porque não doi, não sinto nada anormal nas aplicações.
Estou na sétima aplicação e quero ir ainda uns tempos até ficar curada de vez.
Eu comecei tomar por problemas na junta do pé que doia muito, hoje vejo que muitas outras
coisas desapareceram tinnha uma infecção de gargante e ouvido que não sarava, hoje não
quero nem lambrara daquela dor. Meu pé já melhourou demais, e as dores da coluna tb.
melhorou bastante, eu creio que vou ser curada, pois a intenão e tomar até sarar.

asma: Data: 20/04/2007 14:02 - Inforum
De: Luciene da silva de souza (lucienesouzza01@yahoo.com.br)
IP: 189.13.2.249
Assunto: Auto hemoterapia
SOU TECNICA DE PATOLOGIAS CLINICAS, REABILITADORAS TÉRAPEUTA HOLISTICA, E TRABALHO, COM A INCLUSÃO
SOCIAL NA DIOCESE DA MINHA CIDADE, É JÁ VENHO FAZENDO AUTO HEMOTÉRAPIA HA ALGUNS MEZES,COM GRANDE
SUSSESSO AS CURAS SÃO BERRANTES, PESSOAS COM ÁRTRITE, ARTROSE, COLESTEROL, BRONQUITE ASMA,ANEMIA,
E ATER, CANCE. EU NÃO SEI POR QUE ESSA POLEMICA EM TORNO DE UM TRATAMENTO, QUE JÁ VEN SENDO
REALIZADO HA MUITOS ANOS, TENHO PACIENTE, DE 70 ANOS QUE JA FAZIA A AUTO HEMO HA MUITOS ANOS, PARA
DOENÇAS DE PELE, E ANEMIA, E MUITOS OUTROS TESTEMUNHO, ...

Orientações Médicas:
Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 22:24:19
Há muitos anos indiquei e sugeri, ajudando a centenas de pessoas que se livraram de :
acne postulosa, alergia, rinite alergica, artrose, gota, osteoporose, reumatismo, cisto de
ovarios, furunculose, piodermatite generalizada, hepatite, micose de unha, micose de
pés e mãos, sicose da barba, peladas na cabeça. Parabens Dr. Luiz Moura pela sua luta
para o reconhecimento desta técnica.
Rene Gentil de Carvalho- Terapeuta/Holistico 69 anos - Cuiabá/MT

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 15/10/2008 17:17
De: Nerea Bombonatti

http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/


IP: 200.148.107.43
Assunto: Artrose
Olá, quero relatar que sofro de artrose na coluna,ja faz 1 ano. Tive nesse ano, dores
incriveis que me faziam até chorar. Tomei remedios carísssimos pr diminuir as dores pois era
só o que o remédio fazia.
Sou evangélica, e nesse meio tempo, pedi com toda a fé que Deus me curasse ou me
levasse de uma vez, pq ja não aguentava tanto sofrimento. Até que Deus mostrou o caminho
p/ minha cura. Saí de casa um dia, desolada de tanta dor e fui visitar uma prima que tenho na
cidade de S.Paulo. Lá estava minha cura. Cheguei meio sem graça tamanha multidão de
gente que havia na casa dela. Eles estavam praticando essa técnica de auto hemo-terapia.
Sem vacilar, fiz minha primeira aplicação e a semana passada a segunda aplicação. Com
muita honra venho glorificar o nome de Deus, pois ele me mostrou a saída p/ minha cura. Me
sinto ótima ,disposta e ofereço hj, minha casa pra esse procedimento. Quero agradecer a
insisntencia desse anjo celeste, Dr Luis Moura, que com muita bravura vem defendendo a
auto hemo-terapia. Obrigada meu Deus, Obrigada Dr. luis moura , pois me sinto curada.
Digo que me sinto curada pois devo fazer esse procedimento ,por mais 2 meses talvez.

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 11/10/2008 01:25
De: Ivonete Soares Nunes 49 anos Paraíba (cidade Santa Rita (ivonetesoaresnunes2008
@hotmail.com)
IP: 200.97.67.68
Assunto: Auto-Hemoterapia
Olá pessoal! Parabens por acreditar nessa técnica tão importante, sou professora de
Ciências e Matemática, me ligo muito a saúde pela natureza, portanto qdo conheci O DVD do
Dr Luis Moura, imediatamente comecei fazer a AH, estou na 18ª aaplicação, e estou me
sentindo ótima, antes trabalhava dopada por bombinha pois sou asmática de um sério
processo alérgico, devido a Himunudade ser muito baixa, só vivia cheia de aftas, chiado forte
no peito, ronco no sono, muitas dores ósseas causadas excesso de medicamento, tive
hosteoporose precoce devidos os corticoides. graças a Deus estou, disposta, ativa, feliz
minha auto-estima é outra. Se tivesse conhecido este tratamento antes, não teria perdido
tanto na minha adolescência e na vida adulta, porque só vivia de internamento e emergência
em hospitais pneumológicos. Não disistam! façam com fé que sua vida passa a valer muito a
penas com saúde

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 03/10/2008 16:56
De: Jorge Andrade Marques
IP: 201.56.107.142
Assunto: Re: Re: AUTO-HEMOTERAPIA EM CURITIBA
OLá Dalva.Tinha a mesma dificuldade que vc tem com a aplicação alem de me machucarem
muito ,pois a enfermeira que fazia sempre cobrava e dizia que minha veia era ruim.
Comprei agulha e seringa ,garrote e comecei a fazer em mim mesmo.Já tem um ano que
faço em mim ,na esposa ,amigos e filhos e garanto a vc que doe menos,émais rápido e não
dependo de enfermeiros ou medicos ,apenas minha esposa me ajuda na hora de retilrar o
sangue (5 ml).
Abraço e coragem,é super simples e nem doe nada............eu aplico no lado externo da coxa.

Data: 03/10/2008 16:43
De: Jorge Andrade Marques
IP: 201.56.107.142
Assunto: Re: Estou interessado no assunto a respeito da auto-hemoterapia
Faço auto hemo ha mais de um ano.Minha esposa faz a um ano e meio
ininterruptamente;assim posso afirmar que é totalmente seguro e eficaz.
Ela se curou de asma que a acometia desde a infancia e eu ,com 4 pontes de safena,faço de
foma preventiva mas isso me ajudou na cura de uma infeccão de pele nos pés (micose
cronica )
Um forte abraço e aconselho a que faça a auto hemo ,mesmo que comece com 1ml apenas
pois ,apena vc mesmo poderá dizer e relatar,ajudando tantos como vc a se beneficiarem com
o tratamento............Moro em são josé dos campos e faço em mim memo ,na minha
esposa,meus filhos,amigos e quem mais pedir..............Os médicos não fazem por serem os
donos da verdade médica.Eles se sentem deuses e se recusam a provar as coisas que não
estão nos livros....é isso.

DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS
RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
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http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416
Data: 13/12/2007 19:44
De: Izabel cristina (icristinacosta@bol.com.br)
IP: 200.97.191.36
Assunto: ParaBÉNS AO dR. Luis Moura
O CREMERJ pensa que consegue apagar o respeito que o Dr. Luis Moura conquistou nesse
país de poucos honestos? O seu nome será lembrado em todo o mundo, não por um ato
isolado, mas por ter deixado um legado para humanidade futura, parabens dr. Luis... O
senhor me devolveu a alegria de viver depois de me livrar de uma enxaqueca constante.
Conheço uma criança que teve sua cura, câncer no pulmão, graças o auxílio da auto
hemoterapia, meu esposo não ficará mais cego de um glaucoma. Parabens, pois sem
mesmo me conhecer me deu esse presente. Seu registro cassado é uma prova da falta de
seriedade que nosso país padece. Temos que sobreviver com corruptos e ate pagar conta de
mulher de presidente do senado. Mas graças ao dr. Luis Moura a indústria farmacéutica irá
ver muito pouco meu suado tostão. Dr. Luis Moura o senhor tem muito do que se orgulhar, na
terra árida do nordeste brasileiro, como sobrevivented da seca eu Izabel Cristina da Costa,
tive minha saúde recuperada graças ao senhor...

25/05/2007 17:24:46 a favor Paulo Luiz Bezerra (47)
Porque pude comprovar a eficácia em mim, meus parentes e amigos.
- Médico hematologista com câncer linfático está fazendo quimioterapia e auto-hemoterapia
para melhorar a defesa do organismo... fantástico resultado comprovado por exames
clínicos...
- Minha cunhada tem plaquetas em excesso (cerca de 800 mil) e tomava remédios
fortíssimos para manter em 480/490, ainda acima do limite, após a auto-hemoterapia, parou
com o remédio e está com 425 mil.. desempenho melhor que o remédio e dentro do limite.
- Com outra cunhada observamos melhora em dores musculares que a molestavam a 40
anos.
- eu mesmo tinha um pigarro horroroso... praticamente sumiu... meu irmão idem....
- Verrugas, pintas, micose de unha estão sumindo devagar... ainda estou na décima
aplicação.

Orientações Médicas:
Sexta-feira, 26 de dezembro de 2008 - 13:31:52 
RECENTEMENTE CONHEÇO UMA PESSOA QUE FAZ, E VEJO A MELHORA DELA DIA A DIA, ESTA PESSOA TOMAVA A 25
ANOS REMEDIO PARA OS NERVOS ENTRE OUTROS, A DROGA JA FAZIA PARTE DE SUA ROTINA E A MAIS DE UM MÊS
ESTA PESSOA ESTA FORTE E CALMA COM O USO DA AUTO-HEMOTERAPIA E EU ADOTEI TBEM E JA FAZ UMA SEMANA
QUE NÃO SINTO AQUELAS DORES DE CABEÇA QUE SE FAZIAM PRESENTES TODOS OS DIAS EM MINHA VIDA, PERDI 5
KG SEM FAZER NADA, E ACHO SINCERAMENTE QUE ANTES DE SER CONTRA AS PESSOAS DEVIAM FAZER EM SI
PRÓPRIAS E VER O QUANTO SE POUPA COM REMÉDIOS SEM RESULTADOS SIM PQ DE TANTO TOMAR NEOSALDINA
MEU ORGANISMO NEM REAGIA MAIS AO MEDICAMENTO...APOIADO DR LUIS MOURA 
GISA - CBO/RS

Orientações Médicas:
Terça-feira, 17 de fevereiro de 2009 - 22:16:37 
Eu faço auto-hemoterapia. Os benefícios são surpreendentes!!!!! Meus cabelos estavam caindo em demasia e agora só caem
alguns fios, dentro da normalidade. Eu não dormia, e quando conseguia era um sono parcelado e eu ficava ouvindo tudo que se
passava ao redor (era um sono, posso dizer, artificial). Vivia irritada, mal humorada e impaciente, uma situação normal para quem
não dorme. Agora durmo profundamente em torno de cinco/seis horas ininterruptas. Meu intestino às vezes passava quatro/cinco
dias sem funcionar e às vezes mais. Agora está funcionando diariamente. Sentia dores em todo o corpo, principalmente na coluna,
pernas e braços. Não sinto mais nenhuma dor. Nunca mais gripei. E por aí vai..... A auto-hemoterapia é uma benção de Deus.
Aconselho as pessoas a fazerem pois não tem nenhuma contraindicação. A auto-hemoterapia só faz mal ao caixa das indústrias
farmacêuticas e ao bolso de quem proíbe. 
Miriam Carvalho de Souza - 67 anos - Brasília - Distrito Federal

Orientações Médicas
Sábado, 21 de fevereiro de 2009 - 23:13:39 
estou fazendo as primeiras aplicaçoes e ja estou sentino bem melhor e imprescionante esta acabando as dores., entao vou continuar
................ 
ORLANDO SAVIO DOS SANTOS
56 anos - BRASILIA DF

http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416


Orientações Médicas:

Terça-feira, 15 de dezembro de 2009 - 09:04:19 189.19.83.24

Sou a favor, minha mãe iniciou as aplicações e logo na primeira, sua perna desinchou e as dores se foram.... 

ontem ela fez a terceira aplicação, está fazendo porque tem miomas no útero. 

Vou iniciar em breve também...pois tenho alergia (urticária) alimentar, tenho desde que nasci, controlo um 

pouco a alimentação, mas as vzs não tem como escapar de uma pizza, um lanche....e eu arrisco...porque as vezes não me da
reação alérgica, talvez porque meu sistema imunológico esteja mais fortalecido na ocasião.. 

mas quando ataca é cruel...o coça muito, meu corpo empelota todo, obstrui minhas vias aéreas e fico com 

dificuldade de respirar, cai a pressão e já tive até desmaios. As vezes até o pão no café da manhã me da alergia... 

O tratamento existente são dois, ou vc toma remédio que resolve mas da muito sono durante o dia, ou deixa de comer uma série de
alimentos oque passa a ser praticamente impossível... 

Por isso vou iniciar as aplicacações e postarei futuramente os resultados... 

Cassius
28 anos - Nova Odessa

Orientações Médicas:

Domingo, 13 de dezembro de 2009 - 22:58:35 187.59.244.223

Eu não havia melhorado em nada com a medicação que andava tomando..essas dores insuportáveis não me abandonavam..meus
dias nunca mais haviam sido os mesmos..dores nas pernas e na cabeça, febre stress , fadiga...na primeira aplicação todas as dores
foram eliminadas. Resgatei o direito de viver meus dias com saúde..Acordo com um dia lindo para viver e com bastante ânimo..
Cheguei a querer morrer..pq não se vive alegre com dores....Mas estou viva e maravilhosamente bem..nunca mais precisei tomar
remedios para artrite dors de cabeça...entre outros males..como crise de fígado, rins..garganta e sinusite..e recuperei a visão pois
essa era minha maior tristeza, ja não podia enxergar detalhes nos rostos da pessoas e muitas vezes tive dificulade de identificá-
las..Estou ótima..Estou na 3ª aplicação..mas na 1ª ja surtiu efeito.. 

Josete Maria Monteiro
47 anos - Recife

Orientações Médicas:

Quinta-feira, 26 de novembro de 2009 - 19:33:19 189.69.164.234

Beatriz,imagino o seu desespero, pois eu também tinha dores terríveis no pescoço,(ficava travada) nos ombros, nos braços, por
causa de bursite, tendinite e talvez até de uma hérnia de disco que eu devo ter.Fiquei sabendo da auto hemoterapia e comecei
então, pois não tinha nada a perder, e o que eu não queria éra viver tomando remédios de farmácia. 

Hoje já faz 07 meses que faço aplicações, não tomo nada, e estou ótima.Com 01 mes de tratamento as dores já tinham diminuido
muito,ou melhor , parece mentira mas na primeira aplicação voce já sente a diferença e então esse é o meu conselho, vai e
experimenta, pois não tem nada a perder, só a ganhar!! VIVA O DR LUIZ MOURA!!!

Mary
50 anos - São Paulo

Orientações Médicas:

Segunda-feira, 16 de novembro de 2009 - 21:48:18 189.93.214.141

Sim,por que tive problemas de alergia com crises de falta de ar a noite,onde as vezes tinha que fazer uso de inalação 3 vezes por
noite para poder dormir,vi o dvd e resolvi fazer e me senti muinto bem até mesmo os contantes espirros ,gripes ,dores no peito até
corro na praia pela manhã,ah! e o inalador coloquei na caixa e guardei, com fé em Deus e nas aplicações não usarei nunca mais.

Flávio Antonio Anselmo Barbosa
43 anos - Cabo de Santo Agostinho-PE



Orientações Médicas:

Sábado, 14 de novembro de 2009 - 11:58:40 189.13.222.76

Experimento a auto-hemoterapia há seis semanas, com aplicações semanais de 10 ml (5 ml em cada braço). 

Os resultados obtidos até agora são: 
1. Grande melhora na irritação da pele do meu rosto, diagnosticada por quatro dermatologistas como sendo uma incurável
"dermatite de contato" ; 
2. Redução a quase zero de dores articulares em ambas as mãos; 
3. Redução a quase zero de episódios de extra-sístoles, que eram diários; 
4. Aumento das observações sarcásticas dos médicos a quem informo estar usando a técnica;

Armando da Silveira Marangoni
51 anos - Belo Horizonte - MG

Orientações Médicas:

Segunda-feira, 26 de outubro de 2009 - 23:24:13 

Desde pequeno sofro de inflamação sob o pé esquedo, como se fosse um 'esporão' (ao menos assim fora diagnosticado); fiz
fisioterapia durante um ano, e 'fiquei curado' por vários anos. hoje aos 20 sofre com dores agudas abaixo do pé, onde, por vezes,
quase não consigo pisar no chão. Então, outro dia fui a um médico e ele pediu que eu usasse uma palmilha de silicone. Comprei um
par de palmilha, e digo de colaborou um pouco pala aliviar a dor, mas caso eu fique um dia sem usá-la, a dor volta, e parece q
aumenta o dobro. E a auto hemoterapia tem me ajudado muitíssimo, por um preço incomparavelmente mínimo a qualquer outro tipo
de tratamento.

Rogger
20 anos - vitória ES

Orientações Médicas:

Sábado, 24 de outubro de 2009 - 20:56:18 

Tenho um problema no joelho a 11anos, já passei por 2 cirurgias, estava pra fazer a 3ª para retirada de um cisto se backer .
descobrindo através de uma amiga a auto-hemterpia comecei, já fiz 11 injeçôes , com a Mão Poderosa de Deus e a hemoterapia ,
confesso que já não sinto mais nem dores com eu sentia. não tomo mais medicamentos para acabar com a dor, me sinto animada .
Quem tem qualquer problema de pele sente o resultado com 3 injeções. Eu agradeço a Deus e as pessoas que descbriram esse
tratamento. Pode acreditar que Deus não ver ninguém doente. Que Deus os abençoe e que continuem salvando vidas. 

Um abraço!

Maria Aparecida Pereira
48 anos - Inhapim mg

Orientações Médicas:

Sexta-feira, 23 de outubro de 2009 - 14:54:27 

INICIEI EM 30.08.2009. HÁ MESES EVITEI BEBIDAS DESTILADAS E ATÉ MESMO CERVEJA DEVIDO A ÁCIDO ÚRICO QUE
ACARRETAVA INCHAÇO E DORES NOS PÉS (GOTA) . EM TODAS AS PESQUISAS E BUSCAS POR MIM EFETUADAS
NENHUM DEPOIMENTO A RESPEITO ENCONTREI. COMO DESAFIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO/09 INGERI DE
FORMA REGULAR WHISKY, CONHAQUE, VODKA, CAIPIRINHA E DE UMA A DUAS CERVEJAS NOS FINS DE TARDE, FORA
OS CAMARÕES, MEXILHÕES E TOMATES, SEMPRE PROIBIDOS, TENDO INCLUSIVE NUM DOS DIAS DA APLICAÇÃO DA
AUTO HEMOTERAPIA INGERIDO DUAS DOSES DE WHISKY E DUAS CERVEJA NO ALMOÇO. RESULTADO : NADA SENTI DE
ANORMAL E COMO OS SRS. MÉDICOS ALEGAM NÃO EXISTIR PROVAS CIENTÍFICAS SOBRE A AUTO-HEMOTERAPIA O
TESTE QUE FIZ FOI-ME SUFICIENTEMENTE CABAL. E ISSO TUDO SOMENTE POR R$10,00 POR SEMANA. - "SEGUNDO
UMA DOUTORA AUTO-HEMOTERAPIA É PURA SUGESTÃO" . . . QUA . . .QUA . . . QUA . . . . 

P.S. - BEBA COM MODERAÇÃO - " AUTO-HEMOTERAPIA SEMPRE."

Eros Francisco Brandl
59 anos - Curitiba/PR



Orientações Médicas:

Terça-feira, 13 de outubro de 2009 - 20:10:22 

Utilizei a auto hemoterapia por alguns meses apenas e senti o resultado eficaz pois estava com os tendões dos braços com
inflamações que os médicos não conseguiam controlar, me impossibilitando de levantá-los,e de virá-los para traz. Estava numa
situação de dor e de impedimento de qualquer movimento. 

Com 4 meses, meus braços estavam livres, sem dor e eu podia fazer todos os movimentos necessários.

Maria do Carmo Costa
58 anos - Rio de Janeiro

Orientações Médicas:

Terça-feira, 6 de outubro de 2009 - 18:56:50 

Data: 06/10/2009 12:59 
De: Josias Mendes de Moraes (josiasmends@yahoo.com.br) 
IP: 201.86.21.121 
Assunto: Resposta Esclerose Multipla 

Prezado Joel, fico agradecido pela atenção e pelas informações prestadas. 

Também quero deixar aqui um relato de um ótimo resultado ao qual tive com a AH por estes dias. 

Tenho uma tia que sofre de Fibromialgia e sentia muita dor no corpo e na cabeça e acabei comentando com ela que iria fazer este
tratamento com minha esposa e ela pediu pra eu fazer nela, ja que tenho prática em coleta de sangue. 

Pra resumir, fiz a 1º aplicação com apenas 5ml por medida de segurança e logo no dia seguinte ela levantou completamente sem
dor e com uma disponibilidade incrível. 

Também fiz em minha esposa antes de ela usar o Interferon e também as dores da reação do beta-interferona foram praticamente
nulas, apenas algumas dores nas costas, mas nada insuportável. 

Estou feliz por existir este tratamento e se depender de mim irei divulgar pra maior número de pessoas possível e não aceito que
qualquer profissional da área de medicina venha falar contra pois sei que eles não pensam no sofrimento das pessoas e sim no
retorno financeiro que elas podem lhes trazer. 

Deixa aqui o meu muito obrigado e assim que tiver mais notícias com certeza postarei aqui no fórum 

Abraço a todos.

Orientações Médicas:

Quinta-feira, 1 de outubro de 2009 - 20:11:25 

Data: 01/10/2009 19:17 
De: renata carboni 
IP: 201.69.48.141 
Assunto: Re: Grandes benefícios com auto hemoterapia 

tenho doença do chron a 3 anos tenho 46 anos sofria muito , estou na 17 semanas de auto-hemo tinha muita dor ,sudorese noturna,
depressao, ficava de cama não conseguia nem fazer os serviços doméstico , hoje me sinto bem melhor estou tomando 10ml por
semana não tinha mais esperanças de melhorar porque os remédios me deixava pior não estou mais me tratando com remédios só
com a auto-hemo fazia tratamento na unicamp em campinas parei com tudo,sinto que não me curei ainda mas me sinto bem melhor
, mais disposta com menos diarréia menos dor e sem sudorese que não me deixava dormir a noite. estou muito feliz e que eu puder
fazer para ajudar outras pessoas pode contar comigo. 

Orientações Médicas:

Segunda-feira, 28 de setembro de 2009 - 13:01:34 

Eu sou a favor da auto-hemoterapia 



Casos em que a auto-hemoterapia foi benéfica para mim: 

Câncer, gripe, espinha, disposição, imunidade, hipotireóide, dor no corpo e na coluna, entre outros...

Janine Mota
28 anos - Juiz de Fora

Orientações Médicas:

Quinta-feira, 24 de setembro de 2009 - 18:46:08 
Data: 24/09/2009 00:56 
De: Renato Moniak (moniak7@itelefonica.com.br) 
IP: 200.100.87.247 
Assunto: Auto Hemoterapia 

Obtive excelentes resultados através da auto-hemoterapia para tratamento de artrose, dores na 
coluna, devido a problema congenito (listese), arritmia cardiaca (problema congenito, segundo o 
médico pode-se levar uma vida normal), dores no joelho esquerdo por causa da artrose.Com a auto 
hemo não tenho mais nenhum problema de dores. As dores desapareceram já nas primeiras aplicações. 
Já fiz sete aplicações 5mls em mim mesmo, e tenho divulgado com entusiasmo o tratamento. Em meu 
corpo, além destes resultados, notei uma melhora extraordinária na disposição, melhor oxigenação, 
melhra na pele, e, até, acreditem, na libido, insonia e stress. Sou vegetariano há 25 anos, e, 
com certeza, a alimentação, é claro, é de extrema importância. Recomendo e, aos que desejarem, 
faço as aplicações. 

Em breve farei um vídeo dando meu testemunho e colocarei no youtube, para que muitos possam ser 
beneficiados. É meu desejo que, assim como no México, esta terapia possa ser liberada no Brasil, 
também. Perdi minha mãesinha, a semana passada, por infecção hospitalar no Hospital Edmundo 
Vasconcelos, depois de 4 meses de sofrimento. Ela foi operada. Deu tudo certo, mas pegou infecção 
hospitalar. Tudo que os médicos sabiam dizer é que o sistema imunológico dela estava muito 
debilitado, porisso pegou a infecção. Estou pensando seriamente em processar o hospital. Por que 
não fortaleceram o seu sistema imonológico de alguma forma? A AUTO HEMOTERAPIA, juntamente com 
outros procedimentos médicos, poderiam ter, com certeza, se aplicados corretamente, mudar o 
triste final desta história. 

Orientações Médicas:

Quinta-feira, 24 de setembro de 2009 - 16:42:49 

faço hemo faz um ano ja fiquei algumas semanas sem fazer e ja notei a diferença eu tinha muita dor nas pernas e com a hemo nao
tenho dor tinha depressao foi tudo em bora so tenho coisas boas sobre esse metodo nao peguei mais gripe um abraço para esse
medico maravilhoso

michele rosana esser
26 anos - curitiba

Orientações Médicas:

Terça-feira, 22 de setembro de 2009 - 13:02:06 

Bem, o que sei é que após ver o vídeo do Dr. Luis Moura, emprestei-o a um amigo, João Lyrio (Dono do Hotel Casablanca em
Itabuna, Bahia). Portador de diabetes o amigo João estava quase sem pode andar com problemas venosos relacionados a
entupimento venoso ou arterial em ambas as pernas e na eminência de amputação por decisão médica. Depois de ver o vídeo o
amigo João tomou 5 ml de sangue no mesmo dia e agora, depois de alguns meses de tratamento autohemoterápico sistemático
João retomou as caminhadas na Avenida Beira-rio. Quanto a mim, tomei o cloreto de magnésio conforme indicado pelo Dr. Moura e
minha bursite que já não me deixava mais exercer a função de professor (era impossivel erguer o braço para usar o giz na lousa)
desapareceu completamente depois de 40 dias de uso do produto. O capitalismo industrial farmaceutico precisa ser contido para que
terapias alternativas eficazes e de baixo custo possam ser livremente aplicadas em beneficio da sociedade. É preciso honrar
Hipócrates. Obrigado Dr. Moura.

carlos lindberg benicio dos santos
ibicui bahia

Orientações Médicas:



Domingo, 20 de setembro de 2009 - 23:06:29 

Faço, sentia fortes dores de cabeça e nunca mais sentir é incrivel nâo tenho mais dor nenhuma . minha familia toda faz.

Marcos Antonio
ROO-MT

Orientações Médicas:

Sábado, 19 de setembro de 2009 - 14:59:55 

Após um grande descaso de um médico ortopedista com quem fui me consultar, resolvi procurar uma outra alternativa.Eu digo
descaso porque, numa consulta que durou mais ou menos quatro minutos, ele atendeu o celular duas vezes, me examinou em uns
40 segundos,ele disse :"é bursite" perguntou se eu tinha alergia a algum medicamento, e eu disse :" sou alérgica a paracetamol.Ele
receitou os medicamentos e eu fui direto para a farmácia, pois eu sentia muitas dores, nos ombros, no pescoço, braços e não via a
hora de aliviar as dores.Quando vi um dos medicamentos que o "doutor" tinha receitado, tinha na composição o PARACETAMOl!!! É
isso mesmo, e por isso evito de ir ao médico pois o meu pai há muito tempo atrás já escapou da morte por um medicamento, porque
eu conhecia o remédio..Ele é hipertenso e o médico (cardiologista) receitou um medicamento para aumentar a pressão arterial!!
Pasmem !! Todo cuidado é pouco. 

Então conheci a auto hemoterapia através de um homeopata.Foi a minha salvação.Já fiz umas 20 aplicações e estou muito bem,
não tomo nenhum remédio. Além das dores aliviadas, as aftas me abandonaram, a rinite está melhorando, as veinhas das pernas
estão sumindo....enfim tudo de bom.Não tenho nenhuma queixa. 

Tenho um grande amiga que tem LER, passou uns dois anos tomando medicamentos muito fortes para aliviar as dores e após as
aplicações de auto hemoterapia não toma mais nada, pois as dores sumiram. E ela está fazendo há uns quatro meses.

MARY SAITO
50 anos - SÃO PAULO

Data: 07/08/2009 14:49 
De: Isa 
IP: 187.5.121.132 

Assunto: Hemoterapia 

Eu sentia uma desconfortável dor nas pernas, e com a hemoterapia esses sintomas praticamente desapareceram... fora a pele que
ficou uma seda! 

Data: 05/08/2009 23:56 
De: luciana (lcpublicidades@hotmail.com) 
IP: 200.187.7.1 
Assunto: Gota, ácido úrico e a Auto hemoterapia 

Olá amigos estou eu aqui para fala sobre as mais de 200 que eu conheço que fazem ah. 

Tem um conhecido meu que tem problema de acido úrico, ou seja gota, ele sentia dores fortes na 
coluna e não conseguia abaixa a sua mão ao menos ao joelho, tinha o trigliceres altíssimo, tomava 
sempre injeções de corticóide para dores, começou fazer auto hemoterapia e já esta na sexta 
aplicação, hoje ele já está fazendo trabalhos de pedreiro e não teve mais crises, não esta 
tomando mais injeções para dores. Vale lembrar que ainda nas primeiras aplicações mais ou menos 
na segunda ele sentiu uma crise nas articulações do seu pé, que inchou e ele sentiu dores com 
grande intensidade, o que não fez ele parar o tratamento. Continuou fazendo ah e hoje ele está 
livre dessas dores. 

Esse é apenas um dos casos, aos poucos eu vou deixando depoimento de alguns. 

Uma coisa eu não posso deixar de dizer AUTO HEMOTERAPIA é coisa de Deus.

Relatos - Auto-Hemoterapia e Dores na coluna



Luiz Carlos Negrão Rabelo - 49 anos - Belém - Pará: fórum Orientações Médicas
Quinta-feira, 25 de dezembro de 2008 - 20:44:39
Eu tinha um problema sério de dor na urina e dor na coluna e ja estou na quinta vez que estou fazendo a Auto-Hemoterapia e estou
me sentindo muito bem. Nunca mais senti dor! 
Travessa Barão do Triunfo, 4517 
Bairro: Marco 
Telefone: (91) 32760550 
Belém - Pará

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 3 de dezembro de 2008 - 18:35:14 
o melhor remedio para ernia de disco e gripe, melhorou minha imunidade! 
jose cardoso barbosa - 54 anos - Goiania 

Orientações Médicas:
http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1549&u=10

Sexta-feira, 19 de dezembro de 2008 - 14:51:34 
Um abraço a todos que utilizam esta técnica e o Dr. Luiz Moura merece o prêmio Nobel de Medicina. 

Já utilizo a Auto-Hemoterapia e fiquei curado de Rinite e Sinusite que tinha a muitos anos. Sou Patologista Clínico, Matemático,
Analista de Suporte, Pesquisador e Professor de Faculdade e de Universidade, tenho 2 especializações, trabalho com Informática a
quase 30 (trinta) anos. Meu Pai era médico homeopata autodidata e curou muita gente. 

O Problema se resume ao seguinte: 
1) Todas as entidades médicas oficiais; 
2) Médicos com baixa formação e/ou com pensamentos retrógrados e/ou preconceituosos; 
3) Grupos farmacêuticos e Laboratórios de fabricação e pesquisa de remédios; 
4) Planos de Saúde; 
5) Hospitais Particulares e Clínicas Médicas; 
6) Grupos de Médicos e Associações; 

TODOS NÃO TEM INTERESSE NA DIVULGAÇÃO POR UMA QUESTÃO MERAMENTE FINANCEIRA. 
POIS RESOLVERIA OS PROBLEMAS DE SAÚDE DE UMA NAÇÃO POBRE E QUE TEM UM POVO DOENTE. ESTA TÉCNICA
CURARIA DIVERSOS BRASILEIROS COM BAIXO CUSTO. 

TAMBÉM SOU A FAVOR DA URINOTERAPIA E JÁ TOMO CLORETO DE MAGNÉSIO A ANOS. FIQUEI CURADO DE UMA
HÉRNIA DE DISCO, ENTRE A L4/L5, MAIS 3 DISCOS NA CERVICAL QUE ESTAVAM DESIDRATADOS, MAIS UM BICO DE
PAPAGAIO QUE SUMIU. ESTAVA COM UMA CIRURGIA MARCADA NA MINHA COLUNA E GRAÇAS AO CLORETO DE
MAGNÉSIO, NÃO FOI FEITA. SÓ ANDAVA MANCANDO DEVIDO À PRESSÃO DA HÉRNIA NO NERVO CIÁTICO. NÃO DORMIA
EM CAMA DE MANEIRA NENHUMA. HOJE DURMO EM QUALQUER CAMA, TODO ENROLADO, SEM DORES, ANDO E CORRO
NORMALMENTE. 

O BRASIL É UM DOS POUCOS PAÍSES DO MUNDO ONDE EXISTEM MAIS FARMÁCIAS DO QUE BIBLIOTECAS. 

QUEM QUER FICAR POBRE DA NOITE PARA O DIA ? OS GRUPOS ACIMA CITADOS ? 

Deus abençõe a todos, inclusive àqueles que são contra.

André Pita - 48 anos - Salvador 

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=24748535543
24667752 

Joaquim Marçal de Souza: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=16209280005736117767
coluna. Hérnia discal L4 L5 . Problemas estomacais.

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 28/10/2008 01:50
De: Nila Paulaa
IP: 201.24.168.222
Assunto: Estou fazendo e vou continuar.
Estou fazendo porque não doi, não sinto nada anormal nas aplicações.
Estou na sétima aplicação e quero ir ainda uns tempos até ficar curada de vez.
Eu comecei tomar por problemas na junta do pé que doia muito, hoje vejo que muitas outras
coisas desapareceram tinnha uma infecção de gargante e ouvido que não sarava, hoje não
quero nem lambrara daquela dor. Meu pé já melhourou demais, e as dores da coluna tb.
melhorou bastante, eu creio que vou ser curada, pois a intenão e tomar até sarar.

http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1549&u=10
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=24748535543
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=16209280005736117767
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/


Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 06/10/2008 00:36
De: Nila
IP: 200.101.21.194
Assunto: Eu faço.
Pois eu tive um grave problema de depressão, a partir da 3ª aplicação eu melhorei e agora
com a 5 não sinto mais nada, estou bem e as dores da coluna estão melhorando tb.

Orientações Médicas:
Terça-feira, 17 de fevereiro de 2009 - 22:16:37 
Eu faço auto-hemoterapia. Os benefícios são surpreendentes!!!!! Meus cabelos estavam caindo em demasia e agora só caem
alguns fios, dentro da normalidade. Eu não dormia, e quando conseguia era um sono parcelado e eu ficava ouvindo tudo que se
passava ao redor (era um sono, posso dizer, artificial). Vivia irritada, mal humorada e impaciente, uma situação normal para quem
não dorme. Agora durmo profundamente em torno de cinco/seis horas ininterruptas. Meu intestino às vezes passava quatro/cinco
dias sem funcionar e às vezes mais. Agora está funcionando diariamente. Sentia dores em todo o corpo, principalmente na coluna,
pernas e braços. Não sinto mais nenhuma dor. Nunca mais gripei. E por aí vai..... A auto-hemoterapia é uma benção de Deus.
Aconselho as pessoas a fazerem pois não tem nenhuma contraindicação. A auto-hemoterapia só faz mal ao caixa das indústrias
farmacêuticas e ao bolso de quem proíbe. 
Miriam Carvalho de Souza - 67 anos - Brasília - Distrito Federal

Orientações Médicas:

Quinta-feira, 24 de dezembro de 2009 - 16:24:25 187.65.29.244

COM PROBLEMA DE ARTROSE NOS JOELHOS E NAS JUNTAS DOS DEDOS DAS MÃOS E APÓS CONVERSAR COM
DIVERSAS PESSOAS AS QUAIS FAZIAM USO DESSE MÉTODO E TAMBÉM ASSISTIR AO VÍDEO, DECIDI REALIZAR O
RESPECTIVO TRATAMENTO. A MINHA SURPRESA FOI ENORME, POIS APÓS A TERCEIRA APLICAÇÃO DE 5 ML. OBSERVEI
UMA MELHORA CONSIDERAVEL EM UM PROBLEMA DE COLUNA O QUAL ME INCOMODAVA HÁ MAIS DE 20 ANOS. APÓS 4
MESES DE TRATAMENTO, FIQUEI BOM DA ARTROSE E TAMBÉM DA COLUNA. HOJE NÃO TOMO MAIS NEM
ANALGÉSICOS, NEM RELAXANTE MUSCULAR, NEM ANTI-INFLAMATÓRIOS E TAMBÉM CONSIGO DORMIR EM QUALQUER
TIPO DE COLCHÃO, ALÉM DE VOLTAR A LEVANTAR PESOS, CORRER SUBIR ESCADAS ENTRE OUTRAS COISAS.

SÉRGIO LEMOS ROCHA
49 anos - MACEIÓ ALAGOAS

Orientações Médicas:

Segunda-feira, 28 de setembro de 2009 - 13:01:34 

Eu sou a favor da auto-hemoterapia 

Casos em que a auto-hemoterapia foi benéfica para mim: 

Câncer, gripe, espinha, disposição, imunidade, hipotireóide, dor no corpo e na coluna, entre outros...

Janine Mota
28 anos - Juiz de Fora

Orientações Médicas:

Domingo, 27 de setembro de 2009 - 15:08:51 

eu sou muito grato a o dr; luiz moura por ter feito este dvd pois tinha problemas de coluna eu fiz auto hemoterapia estou curado quer
deus tem abenços e divugem auto hemoterapia e muito e por tante

jose alfredo da silva souto
maceio al

Orientações Médicas:

http://inforum.insite.com.br/39550/.html/


Quinta-feira, 24 de setembro de 2009 - 18:46:08 
Data: 24/09/2009 00:56 
De: Renato Moniak (moniak7@itelefonica.com.br) 
IP: 200.100.87.247 
Assunto: Auto Hemoterapia 

Obtive excelentes resultados através da auto-hemoterapia para tratamento de artrose, dores na 
coluna, devido a problema congenito (listese), arritmia cardiaca (problema congenito, segundo o 
médico pode-se levar uma vida normal), dores no joelho esquerdo por causa da artrose.Com a auto 
hemo não tenho mais nenhum problema de dores. As dores desapareceram já nas primeiras aplicações. 
Já fiz sete aplicações 5mls em mim mesmo, e tenho divulgado com entusiasmo o tratamento. Em meu 
corpo, além destes resultados, notei uma melhora extraordinária na disposição, melhor oxigenação, 
melhra na pele, e, até, acreditem, na libido, insonia e stress. Sou vegetariano há 25 anos, e, 
com certeza, a alimentação, é claro, é de extrema importância. Recomendo e, aos que desejarem, 
faço as aplicações. 

Em breve farei um vídeo dando meu testemunho e colocarei no youtube, para que muitos possam ser 
beneficiados. É meu desejo que, assim como no México, esta terapia possa ser liberada no Brasil, 
também. Perdi minha mãesinha, a semana passada, por infecção hospitalar no Hospital Edmundo 
Vasconcelos, depois de 4 meses de sofrimento. Ela foi operada. Deu tudo certo, mas pegou infecção 
hospitalar. Tudo que os médicos sabiam dizer é que o sistema imunológico dela estava muito 
debilitado, porisso pegou a infecção. Estou pensando seriamente em processar o hospital. Por que 
não fortaleceram o seu sistema imonológico de alguma forma? A AUTO HEMOTERAPIA, juntamente com 
outros procedimentos médicos, poderiam ter, com certeza, se aplicados corretamente, mudar o 
triste final desta história. 

Data: 05/08/2009 23:56 
De: luciana (lcpublicidades@hotmail.com) 
IP: 200.187.7.1 
Assunto: Gota, ácido úrico e a Auto hemoterapia 

Olá amigos estou eu aqui para fala sobre as mais de 200 que eu conheço que fazem ah. 

Tem um conhecido meu que tem problema de acido úrico, ou seja gota, ele sentia dores fortes na 
coluna e não conseguia abaixa a sua mão ao menos ao joelho, tinha o trigliceres altíssimo, tomava 
sempre injeções de corticóide para dores, começou fazer auto hemoterapia e já esta na sexta 
aplicação, hoje ele já está fazendo trabalhos de pedreiro e não teve mais crises, não esta 
tomando mais injeções para dores. Vale lembrar que ainda nas primeiras aplicações mais ou menos 
na segunda ele sentiu uma crise nas articulações do seu pé, que inchou e ele sentiu dores com 
grande intensidade, o que não fez ele parar o tratamento. Continuou fazendo ah e hoje ele está 
livre dessas dores. 

Esse é apenas um dos casos, aos poucos eu vou deixando depoimento de alguns. 

Uma coisa eu não posso deixar de dizer AUTO HEMOTERAPIA é coisa de Deus.

Relatos - Auto-Hemoterapia e Enfisema

Inforum:
Data: 20/04/2007 09:18
De: Roberto (rppiza@bol.com.br)
IP: 200.101.113.238
Assunto: Re: Lupos e hipotiroidismo
...Tenho meu irmão que teve derrame - AVC gravíssimo. Teve enfisema
pulmonar e dificuldades enormes para respirar (teve que fazer
traqueotomia), catarros violentos quase levando-o a falencia do
corpo.... com uma aplicação da hemoterapia, em dois dias os médicos
ficaram impressionados. a tosse sumiu, catarro desapareceu, o pulmão
limpou e o dreno colocado no pulmão pôde ser tirado....
Vale a pena tentar.
Roberto

Depoimento sobre auto-hemoterapia e epilepsia na reportagem
A vida sob Auto-Hemoterapia
Mesmo ainda não autorizada pelo MS,
a prática vem ganhando mais adeptos, que está no endereço



http://www.seculodiario.com.br/arquivo/2008/abril/19_20/reportagens/reportagens/19_04_01.asp
Esta reportagem traz ainda relatos de cura de asma, enfisema, entre outras doenças.

Maurecir Mafra: curado de enfisema e câncer

veja em: AMIGOS DA CURA:

http://amigosdacura.ning.com/

Relatos - Auto-Hemoterapia e Enxaqueca
veja tembém: dores, sinusite

Inforum:
Data: 19/04/2007 07:59
De: REGINA MOURA DE SÁ (reginasa88@bol.com.br)
IP: 201.57.114.132
Assunto: Depoimento sobre auto-hemoterapia
ESTOU FAZENDO AUTO-HEMOTERAPIA DESDE NOVEMBRO DE 2006, SEM INTERVALO. O
PROBLEMA QUE MAIS ME INCOMODAVA DURANTE A MINHA VIDA ERA RINITE E
CRISES CONSTANTES DE SINUSITE DE UNS ANOS PRÁ CÁ. DESDE QUE COMECEI,
NO DIA SEGUINTE A CORISA ACABOU, VOLTANDO APÓS OS 5 DIAS. COM A PRÁTICA
CONSTANTE NÃO TENHO SENTIDO MAIS NADA. ACABARM AS DORES TERRIVEIS NA
CABEÇA, NO CORPO E SECREÇÃO. FORA ISSO PERCEBI UMA MELHORA TOTAL NO
ORGANISMO, TIPO CANSAÇO, FALTA DE ENERGIA, DORES NAS PERNAS, ENXAQUECA
DE VEZ EM QUANDO. ENFIM, ME SINTO BEM. ...

DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS
RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416
Data: 13/12/2007 19:44
De: Izabel cristina (icristinacosta@bol.com.br)
IP: 200.97.191.36
Assunto: ParaBÉNS AO dR. Luis Moura
O CREMERJ pensa que consegue apagar o respeito que o Dr. Luis Moura conquistou nesse
país de poucos honestos? O seu nome será lembrado em todo o mundo, não por um ato
isolado, mas por ter deixado um legado para humanidade futura, parabens dr. Luis... O
senhor me devolveu a alegria de viver depois de me livrar de uma enxaqueca constante.
Conheço uma criança que teve sua cura, câncer no pulmão, graças o auxílio da auto
hemoterapia, meu esposo não ficará mais cego de um glaucoma. Parabens, pois sem
mesmo me conhecer me deu esse presente. Seu registro cassado é uma prova da falta de
seriedade que nosso país padece. Temos que sobreviver com corruptos e ate pagar conta de
mulher de presidente do senado. Mas graças ao dr. Luis Moura a indústria farmacéutica irá
ver muito pouco meu suado tostão. Dr. Luis Moura o senhor tem muito do que se orgulhar, na
terra árida do nordeste brasileiro, como sobrevivented da seca eu Izabel Cristina da Costa,
tive minha saúde recuperada graças ao senhor...

Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 

Desde pequeno, sofro de uma dor de cabeça, que na adolescência foi diagnosticada como ENXAQUECA. A coisa piorou de tal
modo que diariamente me impregnaRAM(médicos) de remédios, desde os mais conhecidos até beta-bloqueadores, pois a
enxaqueca não passava mais era todos os dias, até que no desespero, pois não aguentava mais ficar dopado arrumei um remédio a
base de morfina e tomei,e não resolveu, apenas fiquei dopado, e a dor continuou, isso eu já estava com 53 anos. Nesse mesmo dia
me lembrei de um artigo que havia lido a respeito da Auto-Hemoterapia e comecei as aplicações isso aconteceu no mês de
Agosto/06, para meu espanto, depois da primeira aplicação até hoje não sei mais o que é ENXAQUECA, GRAÇAS A AUTO-
HEMOTERAPIA." (23/04/07) 
Postado por: Godofredo 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=16094151815978228906

Inforum:

http://www.seculodiario.com.br/arquivo/2008/abril/19_20/reportagens/reportagens/19_04_01.asp
http://amigosdacura.ning.com/
http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=16094151815978228906


Data: 20/04/2007 15:36
De: MARCOS
IP: 201.10.161.122
Assunto: PARA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA (NOVA)
... EU VOU CONTINUAR USANDO A TÉCNICA DA AUTO-HEMOTERAPIA...INFORMO QUE
ESTOU NA 10ª APLICAÇÃO DE 10 ML E OBTIVE OS SEGUINTES RESULTADOS:
1) PRESSÃO ALTA QUE PASSOU PARA 120-80;
2) GANHO DE MASSA MUSCULAR COM OS MESMOS EXERCÍCIOS QUE FAZIA ANTES;
3) ACABOU COM AS ENXAQUECAS CONSTANTES;
4) ACABOU COM A ARRITIA CARDÍACA;
5) ACABOU COM ALERGIA DE PELE DO MEU FILHO QUE TAMBÉM FAZ AH;
6) PAREI DE TOMAR UM MONTE DE REMÉDIOS;
7) ACABOU COM A GASTRITE E ENJÔOS....

Relato de Isolde: 
..."EU ESTOU FAZENDO AH. E ESTOU NA 12 APLICAÇÃO, AKI EM CASA FAÇO EU MEU MARIDO E MEU FILHO. MAIS PARA
PREVENÇÃO. EU SEMPRE TINHA DORES, PARECIA A MARIA DAS DORES. DOR NAS PERNAS, DOR DE CABEÇA, DOR NAS
COSTA. ETC... AGORA ESTOU BEM MELHOR AS DORES QUASE NÃO EXISTEM MAIS E O HUMOR E O SONO MUITO
MELHOR. QUASE SEM ANSIEDADE. MEU MARIDO MELHOROU DAS DORES NAS COSTA E MEU FILHO COM AS ESPINHAS.
FICO TÃO ENTUSIASMADA EM FALAR DA AH"... 

Perfil de Isolde: http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2476950460326071068

este relato foi postado no orkut por: 
Lina Costa <<< Ho'oponopono >>> 
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358

RELATO NO ORKUT- COMUNIDADE ASMA E AUTO-HEMOTERAPIA
http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21059630
JOANA & ALEXANDRE:
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=16209280005736117767
iniciei faz três semanas!!!
Como ñ descobri isso antes!!!!!
Sofria com uma alergia nas mão à vários anos,passei por vários tratamentos dermatológicos,todos sem obter sucesso.
Hoje com apenas três aplicações minhas mãos estão como se nunca tivesse tido alergia,e olha que faço meu afazeres domésticos
sem luvas!!!Isso é verdadeiramente maravilhoso!!!!!!!!
Sem contar que menstruei sem excesso,o que a anos ñ acontecia,sem dores de cabeça e sem
cólicas!!!uhuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!Isso é demais!!!!!
Meu marido e filhos tbem estão fazendo,em breve estarão aki dando seus depoimentos.
Viva a AHemoterapia!!!!

Quinta-feira, 31 de julho de 2008 - 00:03:46
Sou portadora de um cäncer de mama com esfaziamento axilar e com 2 linfonodos positivos
,(fazia uso de Tamoxifeno), mas devido a fortes dores no pescoço e nas costas, a suspeita
era de metástase óssea em 3 focos presentes: um na coluna cervical,outro na coluna lombar
e mais um na região sacro-ilíaca. Disseram que podia ser metástase como cito acima ou um
processo degenerativo sem diagnóstico preciso de 100% apesar de me submeter a um
exame caríssimo no valor de R$3600,00 o PET/CT. Fui atendida por 2 oncologistas e os
mesmos não garatiram nada e me colocaram em observação e em uso de uma medicação
muito dolorida por tempo indeterminado : injeção de FASLODEX e ZOMETA. A medicação
traz efeitos colaterais terríveis como: dor de cabeça, dor no corpo e febre. Depois que iniciei
a Auto Hemoterapia , já na primeira aplicação senti uma melhora incrível e estou me sentindo
super bem....sem dores nas costas como antes ...Vou continuar a usar a medicação prescrita
mas pretendo continuar juntamente a técnica da AUTO HEMOTERAPIA juntamente com
toda a minha familia!!!!
Rosangela Maria Ferreira Ribeiro - Pará de Minas

Data: 21/12/2007 16:33
De: gervasio franzoni
IP: 201.14.21.42
Assunto: Re: RELATE SUA EXPERÊNCIA
em 28/06/07 descobri por acaso ser portador de um cancer de medula óssea, chamado de
"mieloma múltiplo".é um cancer que ataca silenciosamente pesssoas com ,50, 60,70 anos.
Após o diagnóstico definitivo, pedi ao médico um tempo para tratamento alternativo que fiz
durante 90 dias.Consegui uma pequna redução na quantidade de celulas doentes(tudo
comprovado por exames laboratoriais)Veja quadro adiante.Em 28/08/07 comecei a tomar o
Cloreto de Magnésio, na proporção de 163 mg por dia e em 06/10/07 comecei com a
authoemoterapia.Em 30/10/07 fiz novos exames no mesmo laboratório os resultados foram
simplesmente surpreendentes , houve uma enorme redução de células doentes(veja quadro).

http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2476950460326071068
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21059630
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=16209280005736117767


Em 12/11/07 comecei o tratamento com a quimioterapia, porém sem interromper a
autohemoterapia e o cloreto de magnésio, agora com doses diárias de 200mg. em cápsulas
.Em 30/11/07, fiz novos exames e o resultado foi extraordinário, (veja quadro). Em 12/12/07 
novamente fui para a quimioterapia, onde permaneçi internado no hospital de cancer até
16/12.Hoje estou em casa repousando após ter feito uma nova aplicação de
authohemoterapia.Em outro momento já havia feito um relato nesta página, mas após a
injustiça cometida pelo crm, (verdadeiro ninho de abutre) contra nosso guia resolvi
novamente relatar minha situação, como testemuho de que a autohemoterapia funciona e é
verdadeira, atuando em muito mais situações que aquelas relatadas pelo DR. Luiz.Os crm e
Anvisa, deveriam se preocupar com os efeitos colaterais dos medicamentos como os que
foram usados em mim na quimioterpia,(matando uma grande quantidade de células boas) e
não com uma técnica que se bem aplicada restaura a vida dos tecidos, dá força e vigor á
todo corpo humano,cria uma imunidade enorme e defende todo organismo de inúmeras
enfermidades.Durante meu periodo de internamento,por várias vezes os enfermeiros e
médico me questionaram se não haviam feridas em minha boca, se eu não tinha dores de
estomago, dores de cabeça, náuseas, vômitos, se minhas pernas não estavam inchadas, se
n~ao tinha tonturas, vista turva e outras mazelas causadas pela quimioterapia, mas para
surpresa de todos eles nada disto me aconteceu.E, voceis todos que lerem este relato,
saibam que devo tudo isso de bom que me aconteceu e que está me acontecendo(pois em
30/12/07, farei novos exames,e espero já estar entrando dentro dos paraâmetros normais),
ao grande Médico, Dr. Louiz e a Deus que o iluminou ao divulgar seu dvd, com seus
ensinamentos superiores e práticos. Minha recuperação está surprendendo ´meu médico e a
todos que estão próximos de mim.Passei por duas fases da famigerada quimioterapia
intensiva,são 05 dias internado e 24 horas por dia grudado em um computador que
determina a quantidade de quimioterápicos a serem injetados nas minhas veias,além do soro
e outros medicamentos.Somente eles não sabem que meu corpo já vai para o hospital
totalmente protegido e seguro por uma aplicação de authohemo,pois tenho plena convicção
de que é segura e eficaz.Veja agora o quadro da reduçao do meu cancer.
em 28/06/07 2.71 células doentes
em 28/08/07 2.65 células doentes (obs. redução c/ tratamento alternativo natural)
em 30/10/07 2.38 células doentes (obs. 26 dias após o aumento da dose do magnésio e
início da authohemo.
Em 30/11/07 1.82 células doentes ( 56 dias após aumento das doses de magnésio e
autohemo)
É claro que tenho que creditar parte deste resultado ao tratamento clínico que faço também,
mas se olharem a fase entre (04/10/07 e 30/10/07) portanto em 26 dias houve uma enorme
redução no quadro de células doentes, e tudo isto sem um único comprimido ou gota de
remédio,só com o magnésio e a autohemo.Não existindo outra explicação, a autohemo é
uma verdade que sómente os estúpidos não querem enxergar, porque de alguma forma
financeiramente querem tirar proveito, encima da desgraça de um povo sofrido como nós
Brasileiros, e quando aparece um Homem com H maiúsculo com Dr Luiz, que tem coragem
de vir 'a público e divulgar seu trabalho de toda uma vida digna e honesta em favor destsa
mesmas pessoas que o estado tem a obrigação de proteger e amparar, correm
covardemente e o sacrifícam.
Este é o meu tesmunho.

Em http://www.orientacoesmedicas.com.br/resultado_da_pesquisa_virtual_sobre_autohemoterapia.asp
A principio não sabia q tinha câncer , mas com uma cirurgia q precisei fazer , depois da
biópsia, apareceram céluas cancerígenas secundárias. Precisa encontrar a célula primária.
Estava sendo diagnosticada como CA Oculto. Operei em Fevereiro de 2007 e comecei a
fazer uso da auto-hemoterapia.
Continuei fazendo as aplicações e não encontrávamos a lesão. Em novembro de 2007
encontramos um CA naseo-faringe (base da lingua) e estou fazendo aplicações de
quimioterapia.
Estou me sentindo como se nada tivesse. Disposta, sem dor, não tive contra-indicações na
aplicação da quimio (1º ciclo) e estou indo para o segundo , sem problema nenhum.
Emagreci naturalmente mas sem exagero e estou me sentindo mto bem. Como se nada
tivesse acontecido.
Márcia Denise Maurício Corrêa

Data: 27/05/2007 21:33
De: claudia
IP: 200.150.32.28
Assunto: Auto Hemoterapia
oi pessoal!
resolvi dar meu depoimento em favor da AH, pois não posso deixar de fazê-lo, uma vez que li
tantos ataques sem razão alguma à uma pessoa que quer fazer o bem.
meu pai que faz AH ha 3 anos se curou de um tumor no cérebro, tendo desaparecido
totalmente este tumor. ele tem hj 73 anos, e depois de ter iniciado o tratamento nunca mais
teve gripe, nada, nem sequer dor de cabeça.
ele se sente muito mais disposto com mais energia. está vendendo saúde, como dizem.
eu, 43 anos, tinha uma alergia daquelas, a tudo o que se possa imaginar, estou fazendo a AH
pela primeira vez, e estou na 6a aplicação e nao tive mais nada. estou ótima.antes, eu só

http://www.orientacoesmedicas.com.br/resultado_da_pesquisa_virtual_sobre_autohemoterapia.asp


melhorava com cortisona.
portanto, eu gostaria de enfatizar que este procedimento não tem como fazer mal algum, e
sim o bem.
sou fã da bondade do dr.luiz moura, e de sua força para fazer o bem como tem feito.
tenho varias pessoas na familia que se curaram ou no mínimo melhoraram significativamente
de doenças incuráveis como “Lupus”!
um grande abraço a todos, e que Deus ilumine todos voces.

Orientações Médicas - Sexta-feira, 21 de novembro de 2008 - 00:37:35 
Estou na 6ª aplicação da Hemo e muito satisfeita , pois eu era vítma de uma infernal dor de cabeça que me consumia praticamente
todos os dias do mês, sem contar com o descontrole menstrua em que eu me encontrava,hoje não sei o que é dor de cabeça e
estou muito feliz, não sei se é a minha fé, só sei que stou muito feliz. Espero futuramente contar mais novidades desta maravilha em
minha vida a Hemoterapia. 
Maria do Socorro de lima Santiago 46 anos - Catende -PE

Inforum:
Data: 13/04/2007 19:47
De: Valéria (agencia.inovacao@hotmail.com)
IP: 201.40.176.211
Assunto: Eu faço Hemoterapia!!!!
Comecei a Hemoterapia a pouco tempo para acabar com minha incansável
Renite e dores de cabeça por esta causadas. No meio do tratamento já
senti melhoras. Nariz parou de "correr", as dores de cabeça fortíssimas
pararam, gripes e resfriados nunca mais peguei. Tinha muita dores nas
costas por causa do trabalho e estas também sumiram...

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 1 de outubro de 2008 - 11:11:54
depois que descobri a hemoterapia , não pretendo mai para de tomar , tinha uma forte dor de
cabeça sempre que menstruava , depois da hemoterapia passou e sempre estava gripada
que me deixava de cama , e fiquei boa também e agora descobrir que tenho mais energia e
eu estou adorando agradeço a deus por descobri esse método e estou super satisfeita e
indico para minhas amigas também.
maria das graças rodrigues 38 anos - recife - pe

Orientações Médicas:
Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 22:24:19
Há muitos anos indiquei e sugeri, ajudando a centenas de pessoas que se livraram de :
acne postulosa, alergia, rinite alergica, artrose, gota, osteoporose, reumatismo, cisto de
ovarios, furunculose, piodermatite generalizada, hepatite, micose de unha, micose de
pés e mãos, sicose da barba, peladas na cabeça. Parabens Dr. Luiz Moura pela sua luta
para o reconhecimento desta técnica.
Rene Gentil de Carvalho- Terapeuta/Holistico 69 anos - Cuiabá/MT

Orientações Médicas - http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1644&u=1583
Quinta-feira, 15 de janeiro de 2009 - 11:59:50 
Minha esposa a alguns anos teve um efeito colateral da anestesia em uma cirurgia feita para corrigir varises ( anestesia Raki).
Começou a ter dores de cabeça continuamente. Ao retornar ao hospital, o médico anestesista retirou sangue e reinjetou na região
aonde tinha sido administrada a anestesia ( na coluna). Quando ela chegou em casa as dores de cabeça desapareceram
completamente, e embora o local da aplicação do sangue tenha ficado dolorido, houve remissão total em poucos dias, e até hoje
não teve mais os problemas de dores de cabeça relacionado a anestesia. Conheço pessoas que tiveram problema com a anestesia
e até hoje sofrem de dores de cabeça crônicas. Fico muito grato, em primeiro lugar a Deus, e em segundo lugar a médicos que tem
responsabilidade com a saúde de seus pacientes, com a ética médica, e com a compaixão para com o semelhante. Fico bastante
irritado e indignado ao saber que instituições, tanto governamentais como de entidade de classe, que sob máscara de defensores da
saúde pública, ditam normas baseadas em critérios puramente econômicos, aonde os interesses das industrial famacêuticas e de
equipamentos médicos estão acima de qualquer senso de responsabilidade social, ameaçando com punição aqueles que querem
oferecer a população e principalmente aos mais carentes meios viaveis ( e principamente eficazes) de tratamento e alívio de suas
dores e doenças. Estes orgãos tem somente o papel passivo de proibição ( em particular a ANVISA ), sem nenhum compromisso
real com a saúde e bem estar da população, principalmente os mais carentes. Sinto-me a cada dia mais num regime estilo Stalinista,
em que o que valem são os interesses de uma cúpula que só esta interessada em seu próprio bem estar e conforto. Simplesmente
enojante. 
Helio Raymundo de Freitas Junior 50 anos - São Paulo SP

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 1 de outubro de 2008 - 10:44:45

http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1644&u=1583


Eu faço a auto hemo já faz um ano, era alérgico, gastava mais ou menos R$ 70,00 reais todo
mês só com anti alérgicos. Hoje estou curado, não sinto mais nenhum vestígio de renite,
sinusite ou qualquer outro sintoma do aprelho respiratório, sem olvidar que, agora convivo
com aos agentes nocivos que não me eram possíveis. Com o meu filho ocorreu o mesmo.
Minha mãe tinha vários problemas de circulação, hoje não tem mais nada, e ela ja tem 74
anos. O meu pai estava com sérios problemas relacionados às plaquetas, ao figado e aos
rins. Hoje está ótimo e cada dia melhor e já tem 71 anos. Portanto, diante de tantos
benefícios vivenciados na própria família, não tenho como questionar o contrário. Friso ainda
que, a qualidade de vida que se passa a ter é espantosa. Por exemplo, meu pai e minha mãe
- ela 74 e ele 71 anos, depois que iniciaram com a auto hemoterapia, nunca mais tiveram
gripe ou qualquer outra patologia.
Gilberto Rocha 49 anos - Guarulhos - São Paulo

Orientações Médicas:
Terça-feira, 2 de setembro de 2008 - 22:08:06
Encontro-me atualmente fazendo uso da auto-hemoterapia para vários problemas alérgicos
respiratórios que tenho e o resultado está sendo muito bom. Até o momento só fiz o
procedimento 4 vezes e os resultados são visíveis. Estou me sentindo muito bem, sem qualquer
crise de bronquite, rinite e sinusite, que me eram corriqueiras nessa época do ano. Estou muito
feliz com o tratamento, estou recomendando à vários amigos, inclusive a minha esposa que tanto
necessita mas ainda está avaliando para se submeter ao tratamento, mesmo reconhecendo que me
está sendo extremamente funcional. Um grande abraço a todos e muito obrigado pelas valiosas
informações no site. Fiquem com Deus. Prof. Jorge Mello.
Jorge Mello
56 anos - Rio de Janeiro - Campo Grande

Relato de Brenda: DEPRESSÃO, RINITE, SINUSITE, ASMA, ALERGIAS
...Tinha sérios problemas crônicos desde os 5 anos de idade. 
...Após 15 meses e sem pausa alguma, ...Realizei as tomografias dos 
seios da face constatou ( zero ) problema. 
Não sinto mais nada graças a Deus e a Auto-hemoterapia... 

Perfil de Brenda: 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=95785295704521411

Relato postado em: 
http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=31869178&tid=2530539304320144389&start=1

este relato foi postado no orkut por: 
Lina Costa <<< Ho'oponopono >>> 
profile: 
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358

Orientações Médicas:
http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1549&u=10

Sexta-feira, 19 de dezembro de 2008 - 14:51:34 
Um abraço a todos que utilizam esta técnica e o Dr. Luiz Moura merece o prêmio Nobel de Medicina. 

Já utilizo a Auto-Hemoterapia e fiquei curado de Rinite e Sinusite que tinha a muitos anos. Sou Patologista Clínico, Matemático,
Analista de Suporte, Pesquisador e Professor de Faculdade e de Universidade, tenho 2 especializações, trabalho com Informática a
quase 30 (trinta) anos. Meu Pai era médico homeopata autodidata e curou muita gente. 

O Problema se resume ao seguinte: 
1) Todas as entidades médicas oficiais; 
2) Médicos com baixa formação e/ou com pensamentos retrógrados e/ou preconceituosos; 
3) Grupos farmacêuticos e Laboratórios de fabricação e pesquisa de remédios; 
4) Planos de Saúde; 
5) Hospitais Particulares e Clínicas Médicas; 
6) Grupos de Médicos e Associações; 

TODOS NÃO TEM INTERESSE NA DIVULGAÇÃO POR UMA QUESTÃO MERAMENTE FINANCEIRA. 
POIS RESOLVERIA OS PROBLEMAS DE SAÚDE DE UMA NAÇÃO POBRE E QUE TEM UM POVO DOENTE. ESTA TÉCNICA
CURARIA DIVERSOS BRASILEIROS COM BAIXO CUSTO. 

TAMBÉM SOU A FAVOR DA URINOTERAPIA E JÁ TOMO CLORETO DE MAGNÉSIO A ANOS. FIQUEI CURADO DE UMA
HÉRNIA DE DISCO, ENTRE A L4/L5, MAIS 3 DISCOS NA CERVICAL QUE ESTAVAM DESIDRATADOS, MAIS UM BICO DE
PAPAGAIO QUE SUMIU. ESTAVA COM UMA CIRURGIA MARCADA NA MINHA COLUNA E GRAÇAS AO CLORETO DE
MAGNÉSIO, NÃO FOI FEITA. SÓ ANDAVA MANCANDO DEVIDO À PRESSÃO DA HÉRNIA NO NERVO CIÁTICO. NÃO DORMIA
EM CAMA DE MANEIRA NENHUMA. HOJE DURMO EM QUALQUER CAMA, TODO ENROLADO, SEM DORES, ANDO E CORRO
NORMALMENTE. 

http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=95785295704521411
http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=31869178&tid=2530539304320144389&start=1
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1549&u=10


O BRASIL É UM DOS POUCOS PAÍSES DO MUNDO ONDE EXISTEM MAIS FARMÁCIAS DO QUE BIBLIOTECAS. 

QUEM QUER FICAR POBRE DA NOITE PARA O DIA ? OS GRUPOS ACIMA CITADOS ? 

Deus abençõe a todos, inclusive àqueles que são contra.

André Pita - 48 anos - Salvador

Inforum:
Data: 15/04/2007 07:36
De: sandra vasseur
IP: 201.20.197.169
Assunto: AHT
TENHO FEITO A AUTO HEMOTERAPIA HA 3 MESES, GRAÇAS A ESTE TRATAMENTO
ESTOU OTIMA! SOU SOROPOSITIVA PARA HIV E HCV, E MELHOREI MUITO DESDE
ENTAO! ESTOU COM SINUSITE CRONICA { EFEITOS COLATERAIS DE ARVS TOMADOS
HA DEZ ANOS} NEUROPATIA , E OUTRAS PATOLOGIAS QUE FORAM SURGINDO AO
LONGO DESSA BATALHA PELA VIDA, SO TOMO OS ANTIVIRAIS , POIS HA 3 MESES
A AHT E QUE ME DA RESPALDO PARA UM BEM ESTAR NUNCA SENTIDO POR MIM ...

Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358 
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 

"Foi muito além do que eu esperava, fiz tratamento para psoríase, obtive também a cura de rinite e sinusite." 
Postado por: Humberto 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2586874377392557443

Postado no site da Revista Veja:
http://veja.abril.com.br/blog/genetica/137880_comentario.shtml
Augusto - A Dra. Mayana, como cientista que é, não poderia dizer outra coisa, uma vez que não existe nenhum trabalho "sério"
sobre o assunto. De minha parte, tive experiência prática na cura de diversos casos de mastite em vacas através da AH.Tal fato me
fez experimentar em mim o tratamento contra uma sinusite que me atormentava por mais de vinte anos, tendo conseguido um
resultado bastante positivo nas crises que tinha. Curei-me também (assim espero) de uma psoríase palmo-plantar que me
atormentou por cinco anos. Desde que comecei o tratamento os sintomas desapareceram totalmente. Isso faz dois anos. Não
entendo porque ainda nenhum trabalho mais sério tenha sido feito sobre o assunto.

Inforum:
Data: 18/04/2007 21:57
De: Ismael Oliveira Silva (netmacro@ig.com.br)
IP: 189.12.232.138
Assunto: CURA DE SINUSITE E LACRIMEJAMENTO DOS OLHOS
Assim que tomei conhecimento da HEMOTERAPIA, fiz uma aplicação de 10ml
e a sinusite e o lacrimejamento que tinha nos olhos desapareceram.
Agora, estou continuando as aplicações e já vou para a 4ª aplicação

FLÁVIA - perfil no Orkut 
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=14682793666443889428
Em 3-12-07 deixou este scrap na mesma comunidade do Orkut ASMA e AUTO-HEMOTERAPIA
http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21059630
quase 2 anos... meu marido e eu nos tratamos com a AH ja tem quase 2 anos. Meu marido retirou 3 tumores malignos do pescoço e
nao quiz sofrer com o procedimento padrao medico (radio e quimio) passamos os dois a fazer semanalmente AH 20ml.... 
Não apareceram novos tumores. 
hemorroidas sumiram. 
rinite e sinuzite nunca mais... 
gripe? oq eh gripe? 
valeuuu 
deixo ai meu depoimento e quem quizer mais alguma informação eh só me chamar no meu perfil...

Orientações Médicas:
Sexta-feira, 26 de dezembro de 2008 - 13:31:52 

http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2586874377392557443
http://veja.abril.com.br/blog/genetica/137880_comentario.shtml
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=14682793666443889428
http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21059630


RECENTEMENTE CONHEÇO UMA PESSOA QUE FAZ, E VEJO A MELHORA DELA DIA A DIA, ESTA PESSOA TOMAVA A 25
ANOS REMEDIO PARA OS NERVOS ENTRE OUTROS, A DROGA JA FAZIA PARTE DE SUA ROTINA E A MAIS DE UM MÊS
ESTA PESSOA ESTA FORTE E CALMA COM O USO DA AUTO-HEMOTERAPIA E EU ADOTEI TBEM E JA FAZ UMA SEMANA
QUE NÃO SINTO AQUELAS DORES DE CABEÇA QUE SE FAZIAM PRESENTES TODOS OS DIAS EM MINHA VIDA, PERDI 5
KG SEM FAZER NADA, E ACHO SINCERAMENTE QUE ANTES DE SER CONTRA AS PESSOAS DEVIAM FAZER EM SI
PRÓPRIAS E VER O QUANTO SE POUPA COM REMÉDIOS SEM RESULTADOS SIM PQ DE TANTO TOMAR NEOSALDINA
MEU ORGANISMO NEM REAGIA MAIS AO MEDICAMENTO...APOIADO DR LUIS MOURA 
GISA - CBO/RS

Orientações Médicas:

Sábado, 28 de novembro de 2009 - 21:29:18 200.203.115.69

Sou portador de uma doença inflamatória "retocolite ulcerativa" que segundo os médicos não tem cura, mas que também não mata,
porém a qualidade de vida é bastante afetada. 

Faço uso da Autohemoterapia á um ano e meio, antes disso usei quase todas as medicações disponiveis para tal, e sem sucesso. 

Com dois meses de uso cemecei a melhorar e no quarto mês ja não usava mais nenhum medicamento, também tinha muitas dores
de cabeça devido a enchaqueca que quando atacava provocava até vômito de tanta dor, também não tive mais essas crises graças
a Autohemoterapia. 

Hoje levo uma vida normal fazendo e comendo como uma pessoa normal, enfim voltei para a vida.

Carlos Alberto Mossi
46 anos - Farroupilha R.S.

Orientações Médicas:

Domingo, 18 de outubro de 2009 - 22:08:33 

Sou totalmente, completamente a favor da AHT, faço esta terapia,e tenho a oportunidade de acompanhar de perto mais ou menos 30
pessoas que executam esta terapia, onde todos encontraram resultados formidáveis e surpreendentes, pessoas sem esperança de
cura, em relação a problemas circulatórios, colesterol altíssimo a mais de 10 anos, diabetes, acnes, infecções, enxaqueca, sinosites,
entre várias outras patologias comprovadas, e com acompanhamentos terapêuticos, obtiveram respostas, e seus respectivos
médicos acompanhantes surpreenderam-se com resultados positivos!!!!!!!! 

Como não apoiar, praticar e divulgar a AHT, depois de tantos resultados? 

Agradeço a DEUS, por existirem pessoas maravilhosas que propagam o bem! 

Obrigado a todos que apoiam a AHT! 

Obrigado Dr. Luiz Moura! 

Elisandra M.
36 anos - São José dos Pinhais. Ctba. Paraná

Orientações Médicas:

Terça-feira, 6 de outubro de 2009 - 18:56:50 

Data: 06/10/2009 12:59 
De: Josias Mendes de Moraes (josiasmends@yahoo.com.br) 
IP: 201.86.21.121 
Assunto: Resposta Esclerose Multipla 

Prezado Joel, fico agradecido pela atenção e pelas informações prestadas. 

Também quero deixar aqui um relato de um ótimo resultado ao qual tive com a AH por estes dias. 

Tenho uma tia que sofre de Fibromialgia e sentia muita dor no corpo e na cabeça e acabei comentando com ela que iria fazer este
tratamento com minha esposa e ela pediu pra eu fazer nela, ja que tenho prática em coleta de sangue. 

Pra resumir, fiz a 1º aplicação com apenas 5ml por medida de segurança e logo no dia seguinte ela levantou completamente sem
dor e com uma disponibilidade incrível. 



Também fiz em minha esposa antes de ela usar o Interferon e também as dores da reação do beta-interferona foram praticamente
nulas, apenas algumas dores nas costas, mas nada insuportável. 

Estou feliz por existir este tratamento e se depender de mim irei divulgar pra maior número de pessoas possível e não aceito que
qualquer profissional da área de medicina venha falar contra pois sei que eles não pensam no sofrimento das pessoas e sim no
retorno financeiro que elas podem lhes trazer. 

Deixa aqui o meu muito obrigado e assim que tiver mais notícias com certeza postarei aqui no fórum 

Abraço a todos.

Orientações Médicas:

Domingo, 20 de setembro de 2009 - 23:06:29 

Faço, sentia fortes dores de cabeça e nunca mais sentir é incrivel nâo tenho mais dor nenhuma . minha familia toda faz.

Marcos Antonio
ROO-MT

Orientações Médicas:

Quinta-feira, 3 de setembro de 2009 - 19:36:51 

A favor: faço há mais de um ano como preventivo, não tomo nenhum remédio e estou vivíssima e saudável! 

Tive enxaquecas terríveis durante anos que sumiram após a 1ª aplicação. 

Quem tem olhos de ver, que veja... 

Tive um tio médico que serviu na 2ª Guerra Mundial,recebeu a maior condecoração de guerra do exército americano, só para ilustrar,
e usava este procedimento que salvava inúmeras vidas naquela época; inclusive aplicava na família também quando preciso... 

Como vivemos em um país livre, Graças a Deus, podemos fazer uso da terapia que acharmos mais conveniente. 

Aqueles que são contra, procurem estudar, pesquisar e encontrarão muitas coisas surpreendentes. 

Eu que sou uma leiga, já li alguns trabalhos científicos sobre o assunto e não acredito que profissionais competentes não tenham
acesso a eles. 

O Doutor, PHD, etc...Gonzales do México é enaltecido por lá por seu trabalho, seu preparo, suas curas, enquanto aqui, o Doutor
Moura foi aviltado e humilhado vergonhosamente por colegas e outros.. 

Somos um povo de qualidades únicas e seria conveniente que apreciássemos também aqueles nossos brasileiros que se destacam
por algum motivo, ao invés de desqualificá-los levianamete.

Jade
66 anos - rio de janeiro-rj

Relatos - Auto-Hemoterapia e Epilepsia

Inforum:
Data: 18/04/2007 17:25
De: TITO
IP: 201.47.240.237
Assunto: MELHORAS COM A HEMO
ESTOU NOTANDO MELHORAS PARA EPILEPSIA.OBRIDADO DR.MOURA.

Sobre epilepsia e pediatria
Transcrito do DVD do dr. Luiz Moura:
“Dois casos de disritmia e convulsões
Nesses casos, duas crianças tinham comprovadamente uma disritmia. Eram disrítmicas, o
eletroencefalograma delas era anormal e tinham convulsões que são chamadas convulsões
epiléticas. As doses de fenobarbital que estavam usando eram tão altas que as crianças já



não estavam tendo convulsões, mas praticamente estavam impossibilitadas de estudar e de
andar de bicicletas. Não tinham condições para mais nada. Usei a auto-hemoterapia nestas
duas crianças para eliminar esse excesso de barbitúricos que estava impregnando o cérebro
delas.
Acontece que - depois que houve a desimpregnação - as crianças passaram a ter uma
atividade normal, podendo brincar à vontade, andar de bicicleta. Deixaram de ter as crises
convulsivas, sendo que uma delas há seguramente 20 (vinte) e tantos anos. E a outra, aqui
de Mauá, há uns 3 (três) anos, mais ou menos.
Se eu tivesse depois pedido o eletroencefalograma dessas crianças e comparado com o
anterior - antes de elas começarem o uso dos barbitúricos - essa comparação é que poderia
provar se atua realmente corrigindo as ondas cerebrais, colocando em nível de normalidade.
Isso é uma coisa que futuramente pode se provar com a maior facilidade, é que eu apenas
pensei, como clínico, resolver o problema que havia. E depois o outro resultado foi
inesperado, nem era o objetivo da auto-hemoterapia....”

Data: 09/10/2007 16:04
De: Rosi Peres
IP: 189.30.53.223
Assunto: Sindrome de west, Esclerose tuberosa e epilepsia
Meu filho de 4 anos tinha muitas crises convulsivas e dificuldade de falar e caminhar em
função do diagnóstico acima. No primeiro mês de aplicações de autohemoterapia 5ml a cada
7 dias, no primeiro mês piorou muito as crises porém notava melhoras de equilíbrio ao
caminhar e tentando falar bastante ficou mais ativo e observava tudo, começou a fazer
muitas coisas que antes não fazia. Ontem ele fez a 5ª aplicação e as crises convulsivas já
diminuiram de quantidade e intensidade. Espero voltar em breve para relatar mais melhoras.
Abraços a todos.

Data: 17/12/2007 15:58
De: Rosi Peres
IP: 201.66.171.222
Assunto: Resposta para Sheila
Sheila sou Rosi e estou interessada em saber mais sobre seu caso e sua reação ao
tratamento pois como ja contei anteriormente tenho um filho com quase cinco anos que está
em tratamento com autohemoterapia pelos motivos que você já sabe por isto tentei enviar
resposta por este forun e não consegui, então te adicionei ao MSN para que possamos
conversar mais sobre o assunto. Aguardo contato seu. Um grande abraço tenha fé e nunca
desista do tratamento.

Data: 17/05/2007 23:32
De: tito
IP: 201.47.243.68
Assunto: Resultados
apliquei a AHT em meu filho que sofre de epilepsia desde que nasceu, tenho notado
melhoras e tem diminuido a frequencia.Tambem aparecia umas febres fracas 38 graus +ou-
sem motivos evidentes,agora depois da auto hemo não teve mais febres, não tranca mais
as narinas á noite.agradeço ao Dr. Moura por nos dar a oportunidade de conhecer esta
técnica milagrosa. há uma nova esperança.Admiro muito a sua coragem sabendo o que iria
enfrentar.Preferiu ajudar .Somente Deus pode recompensá-lo.Que Ele possa dar-lhe muitos
anos de vida.
Obrigado Dr.

grandes melhoras,para epilepcia consegui diminuir os medicamentos controlados.diminuiu os
caloroes da menopausa.
Maria Soleci Ferreira Varela

Relatos - Auto-Hemoterapia e Erisipela

RELATO NO ORKUT - EU FAÇO AUTO-HEMOTERAPIA 
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=8654085&tid=2535046754323222205&na=2&nst=52
Givaldo - http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=182197180791016272
estou zerado... 
ola queridos eu uso essa tecnica e estou bem melhor de minha perna,tive erizipela e estou a 2 meses fazendo ah e estou me
sentindo zerado,,,,rzrz
parabens pela tecnica abencoada

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=8654085&tid=2535046754323222205&na=2&nst=52
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=182197180791016272


benedito j de arruda - 53 anos - caraguatatuba sp: fórum Orientações Médicas
Quarta-feira, 31 de dezembro de 2008 - 00:07:02 
Faço uso desse tratamento a mais de um ano apos uma segunda crise de erizipela e apos o tratamento que é continuo nem gripe
tive mais

Relatos - Auto-Hemoterapia e Esclerodermia

13/02/2011 08:32 - Roberto 

Olá. Fico realmente feliz em saber que um procedimento tão simples pode ajudar tanto uma pessoa. Admiro sua força, Genaura, e
espero que suas vitórias não parem por aí. Sou profissional da saúde e fiz esse procedimento em muitas pessoas, algumas inclusive
com indicação médica, com no caso de uma jovem veterinária que era acometida de esclerodermia. A melhora foi visível e imediata.
Esse procedimento, apesar de parecer recente, na verdade foi muito usado ha muito tempo. Tempo em que a industria farmaceutica
não era tão forte e o uso de antibióticos não era tão disseminado como hoje. Hoje, nós profissionais , somos proibidos de realizar tal
procedimento por aqueles que dizem não reconhecer como eficaz um tratamento que já ajudou tanta gente. Porque não se habilitam
a fazer estudos sobre o caso, ou há interesse financeiro sobre o assunto, haja visto que como esse tratamento as farmacias
sentiram (e muito) no bolso a queda de sua vendas. Um abraço e que Deus te dê forças e coragem pra continuar sua luta!
Abraços.... 

http://recantodasletras.uol.com.br/artigos/387723

Terça-feira, 20 de abril de 2010 - 18:04:41

AHT e ESCLERODERMIA 

Email do Sr Jose Luiz Dutra 

CLAUDIA 

FIQUEI MUITO FELIZ AO LER SEU EMAIL DIZENDO QUE COM 2 MESES DE 

TRATAMENTO APENAS, VC. COMEÇA A SENTIR MELHORIA NO SEU PROBLEMA; 
EU ACHAVA QUE SÓ DEPOIS DE 6 MESES VC SENTIRIA RESULTADOS POSITIVOS 
POIS A ESCLERODERMIA BEM COMO TODAS AS DEMAIS DOENÇAS CHAMADAS 
AUTO IMUNES (A MINHA TAMBÉM ERA SÃO CONSIDERADAS "INCURAVEIS" PELA MEDICINA TRADICIONAL, 
QUE CHEGA AO ABSURDO DE RECOMENDAR MEDICAMENTOS TAIS COMO O 
HIMURA QUE É UM IMUNOSUPRESSOR, QUE DIMINUI A ATIVIDADE IMUNOLOGICA 
E EM "ALGUNS" CASOS PROPICIA UMA DIMINUIÇÃO DOS TECIDOS INFLAMADOS. 
ENTRETANTO, ESSES IMUNOSUPRESSORES TÊM COMO EFEITOS SECUNDARIOS 
EXPOR O CORPO A ENTRADA DE DOENÇAS TAIS COMO TUBERCULOSE, HEPATITE 
ALGUNS TIPOS DE CANCER E OUTRAS DOENÇAS INFECCIOSAS! 
ESSE É O TRATAMENTO QUE ALGUNS MÉDICOS DA MEDICINA TRADICIONAL , 
"CIENTIFICA" RECOMENDAM PARA MUITAS PESSOAS... 

Oi Dutra, 
Já fazem quase 2 meses que comecei o tratamento de autohemo, estou muito satisfeita, tenho notado que as manchas que tenho no
corpo estão começando a clarear. Acho que isso é um bom sinal! 
Por favor continue me enviando as reportagens e noticias sobre o tema. 
Abraços, 
Claudia

http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=3921&u=15

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

Glaide Carvalho: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=6283692185357786126
Esclerodermia, 
tinha crises com dores e inchaços... 
hoje não sinto mais nada e tb não tomo mais corticoides! 
tb faço acupuntura.

http://recantodasletras.uol.com.br/artigos/387723
http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=3921&u=15
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=6283692185357786126


Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=5200826802682404951

Glaide Carvalho - Portadora de esclerodermia: 
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=6283692185357786126

Eu tenho... 
Eu faço AH a 1 ano e meio e estou muito feliz com os resultados. 
não sentir mais dores nem inchaços, e não tomo mais corticoides! 
e faço acupuntura tb! 
em 29/10/08

17/09/2007 19:17:29 - a favor Liliana G. Zanella (60) de São Paulo
Porque é óbvio. Tem lógica. Faço e sempre farei a hemoterapia. Sou portadora de
esclerodermia sistêmica e melhorei muito com essa prática. A alopatia quase me matou com
todas as pesquisas científicas que os médicos tanto respeitam. Agora as coisas simples, com
custos baixíssimos são condenados. Dr. Luiz Moura merece todo o meu respeito. Sigo sim a
técnica dele sem nunca ter estado no seu consultório. Apenas pela confiança e lógica que ele
nos passa pelo DVD. Parabéns Dr. Luiz pela sua coragem e humildade. Divulgo esta técnica
a todos que passam pela minha vida e já temos um grande número de pessoas fazendo a
Hemotrapia comigo

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2009 - 18:41:06 
oi gostaria que todos soubessem que a auto-hemoterapia ajuda mesmo.Meu esposo teve esclerodermia recebeu um remedio so
para manter a vida isso tudo ocorreu na cidade de brasilia muito triste veio para cidade de ilheus -ba,onde ficou sabendo do
tratamento da auto-hemoterapia fez o tratamento por algum tempo e hj ele nao tem absolutamente nada ,tbm tenho outro caso em
minha familia minha mae ja estava com cirurgia marcada para retirada do rim pois o mesmo nao funcionava fez a aht e hj o rim dela
trabalha normalmente .gente vamos divulgar este tratamento para que outros fiquem curados. 
souza - 34 anos - ilheus

Relatos - Auto-Hemoterapia e Espondilite

Data: 04/02/2009 16:17
De: Eduardo 
IP: 152.92.123.113
Assunto: Espondilite anquilosante
Romualdo,
Eu tenho EA e deste que comecei a Auto hemoterapia a qual é a 21 aplicação já estou bem melhor. 
Encontrava me num ponto que não queria mais viver mas tb não queria morrer. Os remédios já não faziam mais efeito. A doença já
estava comprometendo meu olho direito o qual latejava de dor e a visão encontrara embasada devido a AE que ataca a visão e
outros órgões vitais do corpo. 
Meu email: jevg@zipmail.com.br

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 20/10/2008 13:24
De: Eduardo
IP: 200.96.175.94
Assunto: Espondilite anquilosanta
É a minha sexta aplicação da AH. Somente na quinta aplicação comecei a sentir melhoras.
Nem estou acreditando na minha melhoras, pois há 20 anos que essa enfernidade vem só
progredindo. Ainda administro os remédios(endometacina 50mg) alopáticos, pois ainda não
me sinto seguro de pará-los.
Afinal das contas tem 20 anos que bebô este remédio.

Orientações Médicas:

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=5200826802682404951
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=6283692185357786126
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/


Sábado, 31 de outubro de 2009 - 14:24:08 189.63.219.169
Data: 23/08/2007 08:38 
De: Fernando Roberto 
IP: 200.129.202.44, 200.129.202.130 
Assunto: Re: AH - dúvidas 

Caro Jefferson 

Tenho Artrite reumatóide ou Espondilite Anquilosante. No Passado minha doe~ça foi identificada como Sindrome de Reiter. Na
realidade todas essas doenças tem sintomas parecidos. Atacam as articulações e reduzem os movimentos e produzem uma dor
insuportável em locais como tornozelo, joelho, pescoço, coluna. Tenho 28 anos que sofro esses problemas e só com medicamentos
pesados é que melhora minha qualidade de vida. Esses medicamentos, no entanto, tem efeitos colaterais gravíssimos a longo prazo.
O figado, que é um orgão vital, pode não aguentar no processamento dessas drogas pesadas e parar de funcionar. Aí o problema se
torna maior ainda. Dai a necessidade periódica de controle junto à um médico especializado. Tenho feito auto hemoterapia nos
últimos 3 meses (10 ml dividido em 5ml cada músculo do braço). Senti uma melhora significativa e estou com esperança de diminuir
a dosagem dos remédios prescritos pelo meu reumatologista. Esta melhora veio depois de 2 meses pois os meus medicamentos
atuam em direção contrária a AH. 

Boa sorte e Deus abençoe a todos nós que precisamos de ajuda. 29/08/07 Joaquim Marçal 

ABAIXO MAIS ALGUNS RELATOS 

http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/espondilite.htm 
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/depressao.htm 
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/dores.htm 
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/problemas_de_vista.htm 

RELATOS separados POR DOENÇAS: 
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/doencas/links_completos.htm 

Boa sorte
Marcelo Fetha (fetha@ibest.com.br)

Relatos - Auto-Hemoterapia e Esteatose

Orientações Médicas:
Domingo, 5 de outubro de 2008 - 22:26:00
Amigos
Sr. luiz, meu amigo, 70 anos, teve derrame, PSA 24,2, pedras na visícula, etc. Está
fazendo hemoterapia e verifiquei que está bem. Tenho 59 anos e irei também começar
a fazer pois tenho esteatose hepática - leve. Daqui 6 meses informarei o resultado,
pois quero ver se os macrófagos conseguem comer as gorduras das células do fígado e
desaparecer êsse problema. Sou totalmente a favor pois também na RÚSSIA é
liberada a auto-hemoterapia.
Muito obrigado
Joel Martini de Campos - São Paulo

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 17 de setembro de 2008 - 17:54:59
por que acredito .e estou fazendo.
e me sentindo otima,
tenho pressao alta,hesteatose hepatica,diabete,depressao.
e acredito que este e o caminho.
so burro nao acredita,sempre que se e barato custo nao tem valor e para o comercio e viavel nao deixar que liberem.
tudo e a favor do alto custo.
ademas vc paga caro para os planos de saude, e hospitais exames etc..
sou a favor e defendo.
nos mandamos nas nossas vida e sabemos o que e melhor para nos mesmos.
divulguem,pois eu ja estou fazendo isto.
luci 51 anos - rj

Orientações Médicas:
Segunda-feira, 21 de dezembro de 2009 - 11:06:41 201.67.40.226

Há 5 meses faço auto hemoterapia , Mas eu tinha sintomas que só agora me dei conta que estou livre deles.Tinha arritimia cardiaca
e tambem doia e muitas x irradiava p/ o braço equerdo . Tinha manchas roxas no antebraço e coxas , nunca mais tive Sem contar
com as curas e melhoras de va´rias doenças que são: 

http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/espondilite.htm
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/depressao.htm
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/dores.htm
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/problemas_de_vista.htm
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/doencas/links_completos.htm


1- cura de bacteria h. pylori 
2-pangastrite 
3- esteatose hepatica 
4-prob. de urina 
5- melhora sig/ da artrose suspençao de remedio 
6- sinusite grande melhora 

Diva

Orientações Médicas:

Domingo, 16 de agosto de 2009 - 06:14:19 

Data: 15/08/2009 10:14 
De: amelia teresa (ame_te@hotmail.com) 
IP: 200.216.101.13 
Assunto: Re: Livro sobre auto hemoterapia 

estudei naturopatia, e conheço um pouco de cada coisa... aplicdas a pacientes agindo como terapeuta corporal. 

tambem medicina ayurveda, mas.... quando soube que tinha esteatoses hepatica.... fiquei sorprendida y apliquei meus
conhecimentos....Os cataplasmas... acuypuntura, etc, poderiam ter feito efeito e facem em muitas coisas(ja retirei miomas do meu
ovario e muitas coisas mais em diverss pessoas)... mais neste periodo da manha vida , o tempo num espaço de tranquilidade e
coisa que naõ tenho. 

Uma miga me empresto a video de AH e... sim espera comencei. 

Em dois meses, comprovado x ultrasom, aquilo que os medicos e inclusive em pezquizas do k a propia net publica; ESTEATOSES,
NÃO TEM CURA ... poi sé!!! em dois meses aquelas gorduras acumuladas no meu figado... SUMIRAM!!!!! 

Fiz tambem a dieta do limão e consumi alguns florais para ajudar o animico.... 

quero saber de este libro!!!! 

Por favor me comuniquem... 

tenho os ultrasons a disponibilidade.... 

Serei grata x publicar isto.. 

AH!!! e perdon pelo portunhol!!!!! 

abraços a tds os que ajudam aõs outros .... e minha gratidão para este medico que nos deixa isto como legado para a humanidade
futura e k muito necesita x que a raça humana esta cada vez mas enfraquecida com tanto consumismo de propagandas!!! e aqui vai
alimentos de lata etc!!! 

falei demais??? esse e um dos meus problemas 

abraços !!!!!! 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Estresse

Ilton 26, outubro, 2007 em 18:29 - http://danielbecher.com/auto-hemoterapia/?cp=all
Hemoterapia é nota 10!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
A 5 anos atrás eu operei de hemorróidas, já sofria a mais de 10 anos com essa terrível enfermidade, a um mês e pouco ela começou
a se manifestar novamente.
Fiquei com medo de ser preciso submeter-me a outra cirurgia, mas meu cunhado me dize que estava fazendo a hemoterapia a
alguns meses para estresse , depressão, ansiedade e juntamente com todas essas enfermidade acabou também sendo curado das
suas hemorróidas . Estou na 4ª aplicação e minhas hemorróidas desapareceram. E mais ainda estava com uma dermatite ou coisa
parecida que adquiri em uma pescaria por causa de picadas de carapatos provavelmente de capivara pois no local tinha muitas…
com a hemoterapia estou tendo uma grande melhora também nesta enfermidade estou maravilhado com essa tal de hemoterapia.
Fiquem com Deus , e muitas vitorias ate mais.

Orientações Médicas:

http://danielbecher.com/auto-hemoterapia/?cp=all


Domingo, 13 de dezembro de 2009 - 22:58:35 187.59.244.223

Eu não havia melhorado em nada com a medicação que andava tomando..essas dores insuportáveis não me abandonavam..meus
dias nunca mais haviam sido os mesmos..dores nas pernas e na cabeça, febre stress , fadiga...na primeira aplicação todas as dores
foram eliminadas. Resgatei o direito de viver meus dias com saúde..Acordo com um dia lindo para viver e com bastante ânimo..
Cheguei a querer morrer..pq não se vive alegre com dores....Mas estou viva e maravilhosamente bem..nunca mais precisei tomar
remedios para artrite dors de cabeça...entre outros males..como crise de fígado, rins..garganta e sinusite..e recuperei a visão pois
essa era minha maior tristeza, ja não podia enxergar detalhes nos rostos da pessoas e muitas vezes tive dificulade de identificá-
las..Estou ótima..Estou na 3ª aplicação..mas na 1ª ja surtiu efeito.. 

Josete Maria Monteiro
47 anos - Recife

Orientações Médicas:

Quinta-feira, 24 de setembro de 2009 - 18:46:08 
Data: 24/09/2009 00:56 
De: Renato Moniak (moniak7@itelefonica.com.br) 
IP: 200.100.87.247 
Assunto: Auto Hemoterapia 

Obtive excelentes resultados através da auto-hemoterapia para tratamento de artrose, dores na 
coluna, devido a problema congenito (listese), arritmia cardiaca (problema congenito, segundo o 
médico pode-se levar uma vida normal), dores no joelho esquerdo por causa da artrose.Com a auto 
hemo não tenho mais nenhum problema de dores. As dores desapareceram já nas primeiras aplicações. 
Já fiz sete aplicações 5mls em mim mesmo, e tenho divulgado com entusiasmo o tratamento. Em meu 
corpo, além destes resultados, notei uma melhora extraordinária na disposição, melhor oxigenação, 
melhra na pele, e, até, acreditem, na libido, insonia e stress. Sou vegetariano há 25 anos, e, 
com certeza, a alimentação, é claro, é de extrema importância. Recomendo e, aos que desejarem, 
faço as aplicações. 

Em breve farei um vídeo dando meu testemunho e colocarei no youtube, para que muitos possam ser 
beneficiados. É meu desejo que, assim como no México, esta terapia possa ser liberada no Brasil, 
também. Perdi minha mãesinha, a semana passada, por infecção hospitalar no Hospital Edmundo 
Vasconcelos, depois de 4 meses de sofrimento. Ela foi operada. Deu tudo certo, mas pegou infecção 
hospitalar. Tudo que os médicos sabiam dizer é que o sistema imunológico dela estava muito 
debilitado, porisso pegou a infecção. Estou pensando seriamente em processar o hospital. Por que 
não fortaleceram o seu sistema imonológico de alguma forma? A AUTO HEMOTERAPIA, juntamente com 
outros procedimentos médicos, poderiam ter, com certeza, se aplicados corretamente, mudar o 
triste final desta história. 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Feridas

RELATO NO ORKUT - EU FAÇO AUTO-HEMOTERAPIA 
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=8654085&tid=2535046754323222205&na=2&nst=52
Mente Milionária - http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=2949539673015769340 
OI ESTOU APLICANDO A AUTO HEMOTERAPIA 
AKI NA MINHA CIDADE APLICO A AH. 
SOU FARMACEUTICO E JÁ TIVE UM MONTE DE RESULTADOS 
COM 10 APLICAÇÕES DE 10 ML FECHOU UMA FERIDA COM MAIS DE 3 ANOS NA PERNA DE UMA SENHORA DE 79 ANOS
DE IDADE 
GAROTA COM ACNE COM 5 APLICAÇÕES DE 5 ML MEHOROU MAIS DE 80 % AINDA FALTA MAIS 5 
FAÇO SESÃO DE 10 APLICAÇÕES COM DESCANSO DE 4 SEMANAS E REPITO MAIS 10 APLICAÇÕES 
HOJE ESTOU COM MAIS DE 30 PESSOAS FAZENDO APLICAÇÕES 
ESTOU SUPER CONTENTE COM OS RESULTADOS 
UM SENHOR COM DIAGNOSTICO DE CANCER DE PELE JÁ FIZ 8 APLICAÇÕES DE 10 ML 
MELHOROU UNS 60% MAS AINDA FALTA, O PACIENTE ESTÁ SUPER CONTENTE 
E FAZ A MAIOR PROPAGANDA 
SÓ O RESULTADO DELE JÁ ME DERAM MAIS 9 CLIENTES 
TEM MUITO MAIS 
VOLTO A POSTAR MAIS A SEMANA QUE VEM 
ABRAÇOS Á TODOS

Data: 22/02/2008 12:58 
Nome: JOSE LIBERIO PIMENTEL 

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=8654085&tid=2535046754323222205&na=2&nst=52
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=2949539673015769340


Email: liberio7@yahoo.com.br 
Profissão: PROFESSOR 
Localidade: BRASÍLIA/DF 
SOU DIABÉTICO E ESTAVA JÁ HÁ QUATRO MESES COM UMA FERIDA QUE NÃO CICATRIZAVA. FIZ DUAS APLICAÇÕES DE
AH E A FERIDA JÁ CICATRIZOU. É MUITO INCOERENTE OS CONSELHOS DE MEDICINA FALAREM EM FALTA DE
COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA PARA A AH. SE NÃO HÁ COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA É PORQUE ELES NUNCA QUISERAM
PESQUISAR O ASSUNTO EM MAIS DE UM SÉCULO. OBRIGADO AO DR. LUIZ MOURA QUE, DÁ PRA VER EM SEU VÍDEO,
NÃO ESTÁ A SOLDO DE NENHUM INTERESSE MERCENÁRIO. 
LIBÉRIO - http://www.diariodecuiaba.com.br/comenta_det.php?cod=50252

Orientações Médicas
Domingo, 25 de janeiro de 2009 - 15:38:06 
comecei a fazer a 3 dias mas conheço uma mulher que tinha feridas nas pernas e os medicos nao davam jeito com apnas tres vezes
que ela fes começarao a sicatrisar. 
marccelo lanziliero 26 anos - dois vizinhos pr

Orientações Médicas:
Quinta-feira, 4 de dezembro de 2008 - 21:49:30 
Dois parentes meus estão fazendo a AH há 5 semanas. 
Um para reverter complicações de derrame que deixaram seus movimentos mais lentos, um braço sempre curvado para frente, em
angulo, e sua fala está ligeiramente comprometida... 
E o outro para curar trombrose nas pernas assim como uma séria ferida no couro cabeludo que não cicatriza há muito temp. Deve
ser alguma alergia ou dermatose. 
Essas sequelas estão em remissão. A ferida está cicatrizada, as dores da trombrose não mais incomoda. 
Já no outro parente, o braço está mais flexível, seus reflexos estão mais ágeis, assim como sua fala e sua disposição... 
Olivares Rocha - 43 anos - RJ 

Inforum:
Data: 18/04/2007 23:39
De: Walkyria (rato.lilas@gmail.com)
IP: 200.100.176.134
Assunto: Pênfigo
Meu amigo tem uma doença chamada Pênfigo e estava com o rosto e as
costas cheias de feridas... nem podia mais levantar os braços para
vestir camisa.... começou a fazer AH e na quarta aplicação já não tinha
mais feridas nas costas.... hoje no segundo mês de aplicação ele está
super feliz...

Orientações Médicas:
Terça-feira, 21 de outubro de 2008 - 12:19:38
Faço o tratamento depois de ter assistido o video de Dr Luis, a um ano commecei a
fazer em mim no meu marido e em meu filho.
Eu tive uma ferida no colo do utero e nao sabia, fazendo o tratamento de hemoterapia
por oito meses e quando fui ao medico, estava em fase de cicratização e ele se
admirou, por que é um local que vç nao lava, nao passou medicamento e como estava
em fase de cicratização.
Pois com certeza foi Deus que me currou e o tratamento da hemoterapia
adelaide Virginia 33 anos - Catende Pernambuco

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

Anônimo : 
cura o que? 
sou farmaceutica e tenho feito varias aplicaçoes e tenho obtido resultados otimos: pele com acne,problemas alergicos,renites,dores
nas pernas,cicatrizaçao de feridas; falta de equilibrio,sangue no esperma...façam e vejam os resultados

Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358 
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 

Prometi que após 2 meses de aplicação eu faria novo exame de sangue. As melhorias foram as seguintes: abaixaram as taxas de
glicose, ácido úrico, colesterol ruim. Aumentaram as taxas de colesterol bom e triglicérides. 
Além de outras melhorias: acabaram as feridas da testa provocadas pelo sol, vermilhidão nas pálpebras, abaixou a pressão
sanguínea, melhorou a disposição geral e aumentou a tesão e até agora não gripei , mesmo com o tempo seco aqui em Goiás." 
Postado por: Vimar 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2664839272190366233

http://www.diariodecuiaba.com.br/comenta_det.php?cod=50252
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2664839272190366233


Data: 22/12/2007 19:54 
De: Nina ( ) 
IP: 201.90.43.181 
Assunto: Agradecimento pelo livreto 
... 
Acompanho pessolamente casos de AVC com melhora de mobilidade do lado paralizado, caso de quase gangrena q está revertendo
incrivelmente, feridas q não se fechavam e inclusive sangravam, com cura total, rinite, depressão, todos com a pele rejuvenescida,
eu msm, grávida e mais disposta, acnes sumiram e qdo aparece alguma, não infecciona mais e ainda involui no dia seguinte ao
aparecimento, uma amiga sarou a infecção urinária já na 1ª aplicação, coisa q os remédios q tinha tomado não tinham feito até
então! 

Hepatite C já na 1ª aplicação com melhora do sono, mais disposto e na 2ª, já observou melhora da barriga, e esse caso ainda é
acompanhado de HIV positivo... 

Efeito placebo???? impossível!!!! 

Orientações Médicas:

Segunda-feira, 31 de agosto de 2009 - 13:23:01 

As evidências me convenceram da eficácia da auto-hemoterapia. 

Em mim regularizou a pressão arterial, libertando-me de medicamentos e dietas, mas faço principalmente em caráter preventivo,
considerando o fortalecimento do sistema imunológico contra todas as doenças. 

Um amigo estava com uma ferida na perna, que a quatro meses piorava, apesar do tratamento. Com duas 

aplicações a ferida sarou. Hoje ele também faz preventivamente. 

Eu até respeito o fato de alguém ter medo de fazer (medo de injeção). Só não consigo entender como alguém pode ser contra. Será
que a auto-hemoterapia fere algum interesse?. 

JOAO RICARDO
61 anos - BRSILIA/DF

Relatos - Auto-Hemoterapia e Fibromialgia

Orientações Médicas - Terça-feira, 27 de janeiro de 2009 - 16:13:07 
Olha, Claudiana, sobre o sucesso da AHT em casos de LER eu posso falar com propriedade, pois sou portadora da Síndrome do
Túnel do Carpo, LER, DORT, como queiram. Também fibromialgia! Tomava uma porção de medicamentos que nada resolveram (a
não ser me deixarem quase dependente deles), fiz fisioterapia, hidroginástica e nada foi totalmente eficaz quanto a auto-
hemoterapia. Eu me sentia realmente muito mal, fiquei afastada do emprego por quase um ano, não conseguia segurar peso algum
nos braços... Enfim! Hoje estou na sexta aplicação e já posso afirmar categoricamente que estou ótima! Sem falar na energia vital,
nada mais me dói no corpo. Não tomo nenhum medicamento a não ser o CLORETO DE MAGNÉSIO em jejum, apenas um cálice.
Voltei a ter qualidade de vida!
Indico a AHT e que vc procure alguém com experiência para aplicar em você. Garanto que jamais se arrependerá!
Um abraço! 
Marlene - 34 anos - Goiania 

Inforum:
Data: 19/04/2007 00:14
De: rose
IP: 201.27.102.25
Assunto: Auto-hemoterapia+fibromialgia
...,foi ha seis meses atras que ele me falou da auto-hemoterapia, na
hora fiquei sem saber o que fazer, mas eu precisava tentar tudo, nao
aguentava mais. Nas primeiras aplicaçoes, ja vi algum resultado aos
poucos nem eu acreditava na melhora,ja estava levando uma vida
70%,melhor,ja consegua cuidar da minha casa,fazer comida,era
maravilhosa a sensaçao de quase nao ter dor. Estava levando uma vida
quase normal,quando o CONSELHO REGIONAL DA SAUDE cancelou o tratamento,
por nao ter sido comprovada a eficaçia do mesmo, meu medico me
comunicou que teriamos que parar o tratamento,acho que antes do
conselho cancelar ele devia nos ouvir primeiro,agora estou ha 1 mes sem



fazer a hemo, estou com dores por todo o corpo de novo e cada dia
aumentam, isso é muito triste, sei que o cancelamento do tratamento nao
vai atingir so a mim, ha no mundo milhares de pessoas se beneficiando
com ele,o que devemos fazer? pedir socorro pra quem? entao peço ao
grande CONSELHO,que comprovem a eficacia
NOS OUVINDO,POIS SOMOS A PROVA VIVA DELA

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 22 de outubro de 2008 - 19:12:30
Conheço a técnica há 15 anos quando meus filhos a utilizaram para acne quando eram
adolescentes e ficaram com a pele ótima.. É uma verdadeira benção . Tenho
fibromialgia e estava fazendo um tratamento há sete anos que me resultou em efeitos
colaterais graves como lesão da retina, pela cloroquina, todo o sistema gastrico e
aumento de peso pelos medicamentos que melhoravam a dor e a fraqueza muscular.
Comecei a fazer a autohemoterapia há um ano e me sinto muitíssimo bem, da mesma
maneira que os remédios atuavam com o benefício de não haver efeitos colaterais.
Sou defensora da autohemotapia
Suely Mariano Itumbiara Goiás

Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 

"eu tenho fibromialgia e uso a auto-hemoterapia já há mais de 1 ano, nunca mais 
precisei dos remédios, e olhe que eu tomava 4 bem fortes todos os dias. 
qualquer dúvida entra em contato comigo." 
Postado por: Mayara 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=11284961188356831676

Orientações Médicas:

Terça-feira, 6 de outubro de 2009 - 18:56:50 

Data: 06/10/2009 12:59 
De: Josias Mendes de Moraes (josiasmends@yahoo.com.br) 
IP: 201.86.21.121 
Assunto: Resposta Esclerose Multipla 

Prezado Joel, fico agradecido pela atenção e pelas informações prestadas. 

Também quero deixar aqui um relato de um ótimo resultado ao qual tive com a AH por estes dias. 

Tenho uma tia que sofre de Fibromialgia e sentia muita dor no corpo e na cabeça e acabei comentando com ela que iria fazer este
tratamento com minha esposa e ela pediu pra eu fazer nela, ja que tenho prática em coleta de sangue. 

Pra resumir, fiz a 1º aplicação com apenas 5ml por medida de segurança e logo no dia seguinte ela levantou completamente sem
dor e com uma disponibilidade incrível. 

Também fiz em minha esposa antes de ela usar o Interferon e também as dores da reação do beta-interferona foram praticamente
nulas, apenas algumas dores nas costas, mas nada insuportável. 

Estou feliz por existir este tratamento e se depender de mim irei divulgar pra maior número de pessoas possível e não aceito que
qualquer profissional da área de medicina venha falar contra pois sei que eles não pensam no sofrimento das pessoas e sim no
retorno financeiro que elas podem lhes trazer. 

Deixa aqui o meu muito obrigado e assim que tiver mais notícias com certeza postarei aqui no fórum 

Abraço a todos.

Orientações Médicas:

Segunda-feira, 28 de setembro de 2009 - 00:43:48 

Estou iniciando o meu tratamento. 

Minha mãe está tratando há quatro meses, e foi curada de diversas doenças, entre elas a Fibromialgia. 

Tomava diversos remédios, pra tudo, pressão alta etc, e agora não toma mais nenhum. 

http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=11284961188356831676


O meu avô, pai da minha mãe, quando era enfermeiro fazia essa aplicação para que as moças melhorassem a viçosidade da pele. 

Joel Barbosa Júnior
35 anos - São Paulo/SP

Relatos - Auto-Hemoterapia e Fibroses

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 8 de outubro de 2008 - 11:33:00
Tenho fibrose pulmonar idiopática e comecei a fazer a hemoterapia a 2 semanas já me
sentindo melhor na primeira semana. Acho que vou renascer ou melhor sobreviver e
ficar sem esta doença pois tenho apenas 30% dos meus pulmões. Quem viver , verá.
Abraços e que Deus nos proteja.
Julio Henrique Korbes 44 anos - Lajeado RS

Relatos - Auto-Hemoterapia e Fungos

Sexta-feira, 19 de dezembro de 2008 - 15:04:43 
Me auxilou bastante em um tratamento contra fungo ( praticamente me curou) e contra uma inflação na garganta foi tiro e queda!!!!! 
Robson Vieira 46 anos - Sete lagoas: fórum Orientações Médicas

Orientações Médicas:
Quinta-feira, 29 de janeiro de 2009 - 07:02:52 

Scraps na Comunidade- Auto- hemoterapia Relatos: 
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=5204383692779159283

ATAQUE DO FUNGO FURFUR: 

25/05/08 
hermes carlos bitencourt: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=2668152626022465720
Ataque do fungo furfur 
Gostaria de que alguém me informasse se a autohemoterapia tem resultados positivos no controle do fungo furfur que ataca a pele,
causando intensa coceira e endurecimento do local atacado. 

26/05/08 
Ida Zaslavsky - http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=9821264216056869436
Olá Hermes! 
Tenho experiência com fungo, não sei esse que voce fala qual é a diferença. 
Como a autohemoterapia fortalece o organismo, não tem contra-indicação. 
Caso queira descrever mais esse fungo podemos ver mais informações. 
Voce já fez alguma aplicação? Sugiro que faça com alguém experiente para fazer o acompanhamento. 

29/05/08 
hermes carlos 
Fungo furfur 
Olá Ida!!! 
Obrigado pela resposta. Foi feita a hemoterapia e na primeira aplicação feita sábado último, a melhora foi simplesmente
impressionante, diminuíram em muito as áreas afetadas pela coceira terrível e nos locais onde a pele estava como que cheia de
escamas, está se recompondo. Acredito que com as aplicações seguintes, a cura será completa. 

29/05/08 
Ida 
Que boa notícia, Hermes!!! 
Aumentou a força de defesa e diminuiu a reção do fungo. 
O que pode vir a acontecer é expulsar o fungo daqui algumas aplicações, observa. 

13/06/08 
hermes carlos 
fungo fur fur. 
Olá Ida!!!! 
Obrigado pela força. Aconteceu exatamente do modo que você previu. Estamos na quarta aplicação (5 ml a cada 5 dias) e a textura

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=5204383692779159283
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=2668152626022465720
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=9821264216056869436


da pele não só voltou ao normal, como também está adquiirindo uma grande suavidade sentida ao toque. 
Pena que não documentamos com fotos.

* * *

Relatos - Auto-Hemoterapia e Furunculose

Orientações Médicas:
Quinta-feira, 4 de março de 2010 - 01:01:45 - 201.29.235.254 
Fiquei curado aos 19 anos de uma série incontàvel de furunculos que surgiam nos mais diversos lugares, graças ao tratamento de
auto-hemoterapia aplicado pelo então, já falecido Coronel Médico Diretor do HCE, Dr Antonino Dutra Neves.

Victor Guilherme Treidler Franco
64 anos - Rio de Janeiro, RJ, Rua Jaime Rodrigues, 80, Taqua

Orientações Médicas
Domingo, 14 de setembro de 2008 - 00:54:19 
Porque eu uso, meu marido, minha filha que tem uma doença rara auto-imune e a minha mãe que tem diabetes, pesquisei muito
antes e tenho um amigo que a irmã tb tem uma doença auto-imune e me indicou esse tratamento estamos na 10 aplicação mais já
estou sentindo melhoras em alguns sitomas que eu tinha a cada mês aparecia um furúnculo e que demorava quase duas semanas
para desaparecer e eu ainda tinha que tomar antibióticos e analgésicos depois que comecei o tratamento com a AH não apareceu
mais. Estou muito esperançosa com a minha filha espero que ela tb tenha melhoras tenho divulgado essa técnica para muitas
pessoas que precisam.
GISELE LETIERI - 42 anos - RIO DE JANEIRO

Terça-feira, 13 de janeiro de 2009 - 17:23:02 
Sérgio- Respondendo a sua pergunta sobre a doença da minha filha, o nome é Arterite de Takayasu uma doença auto-imune que
ataca as principais artérias como rins e coração. se quizer melhores informações sobre essa doença vc pode encontrar uma
comunidade no Orkut - Arterite de takayasu. Qualquer dúvida estarei ao seu dispor no que eu puder ajudar. Um abraço. Gisele 
GISELE LETIERI - 42 anos - RIO DE JANEIRO 

Inforum
Data: 21/04/2007 22:57
De: Roselly
IP: 201.26.159.235
Assunto: A medicina moderna não reconhece o valor da AH
Passei por duas séries de AH já tem muito tempo (por volta de 1980).
Foi por indicação médica para acabar com "crises" de furunculose... e
os furúnculos acabaram mesmo! Por isso, fiquei fã do tratamento,
embora nunca mais tenha precisado dele. Na época, minha prima contou-me
que também tinha tratado problemas de acne juvenil com AH (e, notem,
ela foi adolescente por volta de 1955.

Orientações Médicas:
Terça-feira, 26 de agosto de 2008 - 20:30:52
1- Em 1982 minha esposa foi curada com uma unica aplicação de 10 ml de sangue de inumeros
Furunculos que apareciam sucessivamente e que não eram combatidos com nenhum
medicamento testado. Foi prescrita e realizada pelo médico da familia que na época se limitou a
dizer que era uma auto-vacina. A partir da aplicação os furunculos existentes foram
desaparecendo e nunca mais retornaram.
2- A um ano eu passei a fazer a auto-hemoterapia com o objetivo de evitar as frequentes gripes e
hoje todos da minha familia ficam gripados, com febre e eu não tomo nenhum remédio e não pego gripe.
Luiz Gasparim
51 anos - Jundiaí - SP

Orientações Médicas:
Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 22:24:19
Há muitos anos indiquei e sugeri, ajudando a centenas de pessoas que se livraram de :



acne postulosa, alergia, rinite alergica, artrose, gota, osteoporose, reumatismo, cisto de
ovarios, furunculose, piodermatite generalizada, hepatite, micose de unha, micose de
pés e mãos, sicose da barba, peladas na cabeça. Parabens Dr. Luiz Moura pela sua luta
para o reconhecimento desta técnica.
Rene Gentil de Carvalho- Terapeuta/Holistico 69 anos - Cuiabá/MT

Orientações Médicas:
Sábado, 28 de novembro de 2009 - 11:49:12 200.100.80.51
Eu tive furunculos (tumores) por vinte anos, uma media de dois tumores por mes, tentei de tudo, até cirurgias e na resolveu, fiz doze
aplicaçoes de auto hemoterapia a tres anos. Até hoje nao tive mais nenhum tumor. É claro que antes disso, eu procurei informaçoes
na internet e com outas pessoas que já haviam feio. Acredito que a pratica é proibida por ser de custo baixissimo. Mas para mim foi
maravilhoso.

Celia Regina Silveira
43 anos - Paraguaçu Paulista-SP

VAMOS VER SE COM A AHT VAI TER RECIDIVAS - ja se passaram 45 anos!

http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=3601

Segunda-feira, 5 de abril de 2010 - 00:07:40 189.24.17.191 

Quando tinha 18 anos, trabalhava em Angola, numa companhia de Caminhos de Ferro Transcontinental. Inglesa/Portuguesa -
Companhia dos Caminhos de Ferro de Benguela. Nessa época, houve um surto de furuncolose, bastante contagioso, no qual os
furúncolos ficavam de um tamanho maior que o normal, e eram bastantes dolorosos. Comecei uma maratona por uma série de
tratamentos e uma boa variedade de medicamentos, sem qualquer resultado. Fui, então a um posto médico da companhia, onde um
médico português me mandoun fazer meia dúzia de " auto-sangue", nome pelo qual era conhecido na época. Confesso que não fiz
fé, pois ninguém tinha houvido falar antes, sobre este tipo de tratamento. Foi apenas isso, um por semana, não passou nenhum
remédio. Comecei o tratamento e antes de uma semana, as dores diminuiram muito. Ao fazer a quarta aplicação, os furúnculos
estavam secos e, graças a Deus e a esse médico que me atendeu, até hoje nunca mais tive problemas com furunculos. 

Rogério Manuel Nogueira 
63 anos - São Gonçalo <> RJ 

Segunda-feira, 5 de abril de 2010 - 00:20:58 201.67.40.226 

Sr Rogerio 

O sr não disse quantos anos faz que fez essas aplicações. 
d . g 

Segunda-feira, 5 de abril de 2010 - 01:27:03 189.24.17.191 

Sr d.g. 

Como disse no meu comentário, fiz a aplicação quando tinha 18 anos. apenas numa única prescrição médica e tive a felicidade de
uma rápida melhora. Meu caso não era tão grave como muitos outros onde a cura é mais demorada. A partir daí nunca mais tive
problemas com qualquer tipo de furunculos, e já lá vão 45 anos. Até então nunca mais tinha houvido falar neste tipo de tratamento,
até ontem, quando recebi um e-mail de pessoa amiga, que me falou sobre o assunto, o que foi muito bom para mim, pois vou fazer
de novo, agora para tratamento de hipertensão e diabetes, surgidos a alguns anos atrás. Se o nosso sangue ajuda outras pessoas a
viver, quando necessitam de uma transfusão, muito melhor em nós, já que é nosso e não há risco de incompatibilidade. Um
complemento para qualquer tipo de cura, é a Fé, pois se mandarmos uma mensagem para o Universo, que vamos ficar curados,
pode ter a certeza que isso acontecerá. 

Rogério Manuel Nogueira 
63 anos - São Gonçalo <> RJ 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Hemorróidas

Ilton 26, outubro, 2007 em 18:29 - - http://danielbecher.com/auto-hemoterapia/?cp=all
Hemoterapia é nota 10!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
A 5 anos atrás eu operei de hemorróidas, já sofria a mais de 10 anos com essa terrível enfermidade, a um mês e pouco ela começou

http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=3601
http://danielbecher.com/auto-hemoterapia/?cp=all


a se manifestar novamente.
Fiquei com medo de ser preciso submeter-me a outra cirurgia, mas meu cunhado me dize que estava fazendo a hemoterapia a
alguns meses para estresse , depressão, ansiedade e juntamente com todas essas enfermidade acabou também sendo curado das
suas hemorróidas . Estou na 4ª aplicação e minhas hemorróidas desapareceram. E mais ainda estava com uma dermatite ou coisa
parecida que adquiri em uma pescaria por causa de picadas de carapatos provavelmente de capivara pois no local tinha muitas…
com a hemoterapia estou tendo uma grande melhora também nesta enfermidade estou maravilhado com essa tal de hemoterapia.
Fiquem com Deus , e muitas vitorias ate mais.

FLÁVIA - perfil no Orkut 
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=14682793666443889428
Em 3-12-07 deixou este scrap na mesma comunidade do Orkut ASMA e AUTO-HEMOTERAPIA
http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21059630
quase 2 anos... meu marido e eu nos tratamos com a AH ja tem quase 2 anos. Meu marido retirou 3 tumores malignos do pescoço e
nao quiz sofrer com o procedimento padrao medico (radio e quimio) passamos os dois a fazer semanalmente AH 20ml.... 
Não apareceram novos tumores. 
hemorroidas sumiram. 
rinite e sinuzite nunca mais... 
gripe? oq eh gripe? 
valeuuu 
deixo ai meu depoimento e quem quizer mais alguma informação eh só me chamar no meu perfil...

Inforum

Data: 15/12/2009 22:02
De: ilidio
IP: 187.25.173.80
Assunto: Re: Re: Re: Re: Cirurgia de hemorróidas
Prezado Marcos,
Também eu, tinha problemas com hemorróidas. Quase faço cirurgia. Com as aplicações de AHT, só
não foi preciso, como me curei definitivamente, sem qualquer medicamento.
saudações
ilidio 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Hepatite

Orientações Médicas:
Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 22:24:19
Há muitos anos indiquei e sugeri, ajudando a centenas de pessoas que se livraram de : acne postulosa, alergia, rinite alergica,
artrose, gota, osteoporose, reumatismo, cisto de ovarios, furunculose, piodermatite generalizada, hepatite, micose de unha, micose
de pés e mãos, sicose da barba, peladas na cabeça. Parabens Dr. Luiz Moura pela sua luta para o reconhecimento desta técnica.
Rene Gentil de Carvalho- Terapeuta/Holistico 69 anos - Cuiabá/MT

Lina Costa <<< Ho'oponopono >>> 
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358

Precedente aberto, aproveite quem quiser:

Direito à Vida
Justiça garante tratamento alternativo a paciente com hepatite C
07/05/2007

Sempre que houver risco iminente de morte, o paciente poderá se socorrer de terapêutica alternativa. O entendimento é da 6ª Turma
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (DF), que manteve a continuidade de tratamento médico-hospitalar não-convencional,
aquele sem comprovação de eficácia, a um portador de hepatite C. O recurso é da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia
do Pará, que é contra o tratamento.

O portador de hepatite C crônica, com cirrose hepática e sinais de insuficiência hepática, pediu autorização para realizar transfusões
de leucócitos e plasma a fim de infundir células produtoras de anticorpos neutralizadores do vírus da hepatite C.

Ao contrário do método tradicional que não surtia efeito, o alternativo, segundo o paciente, estaria trazendo melhora significativa. Por
três vezes, o doente teria feito uso dessa terapia, após concessão de liminar, com conseqüente benefício no quadro clínico.

http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=14682793666443889428
http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21059630
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358


Para o relator, juiz federal convocado pelo TRF-1, Carlos Augusto Pires Brandão, o paciente deve continuar o tratamento pelo
método alternativo não-consagrado, embora reconhecido internacionalmente, mas que lhe trouxe bem-estar.

“O direito à vida se configura como uma das mais importantes garantias constitucionais”, sustentou.

Revista Consultor Jurídico, 4 de maio de 2007
Fonte: http://conjur.estadao.com.br/static/text/55292,1

Processo: REOMS 2002.39.00.003067-7/PA
Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
Convocado: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
Órgão Julgador: SEXTA TURMA
Publicação: 30/04/2007 DJ p.80
Data da Decisão: 19/03/2007

O processo pode ser pesquisado no site, inclusive com download do relatório com quatro páginas do JUIZ FEDERAL CARLOS
AUGUSTO PIRES BRANDÃO: http://www.trf1.gov.br/

Data: 22/12/2007 19:54 
De: Nina ( ) 
IP: 201.90.43.181 
Assunto: Agradecimento pelo livreto 
... 
Acompanho pessolamente casos de AVC com melhora de mobilidade do lado paralizado, caso de quase gangrena q está revertendo
incrivelmente, feridas q não se fechavam e inclusive sangravam, com cura total, rinite, depressão, todos com a pele rejuvenescida,
eu msm, grávida e mais disposta, acnes sumiram e qdo aparece alguma, não infecciona mais e ainda involui no dia seguinte ao
aparecimento, uma amiga sarou a infecção urinária já na 1ª aplicação, coisa q os remédios q tinha tomado não tinham feito até
então! 

Hepatite C já na 1ª aplicação com melhora do sono, mais disposto e na 2ª, já observou melhora da barriga, e esse caso ainda é
acompanhado de HIV positivo... 

Efeito placebo???? impossível!!!! 

Orientações Médicas:

Sábado, 31 de outubro de 2009 - 22:15:14 201.29.245.232

Meu primo fui curado de Hepatite C, apos o uso dessa tecnica por 1 ano.

MARCIA ROSAS
48 anos - RIO DE JANEIRO

Orientações Médicas:

Quinta-feira, 10 de dezembro de 2009 - 18:18:22 201.19.21.108

Faço auto-hemoterapia há um mês apenas. Faço pelo incentivo que tive quando meu primo após 8 meses de tratamento ter
negativado seu exame de hepatite C. Pode até ser que o exame anterior que ele fez quando foi doar sangue para um amigo
hospitalizado estivesse errado. Na época ele não quis refazer o exame. Porém tudo indica que tenha sido o tratamento com a auto-
hemoterapia, o qual ele fez certinho durante esses 8 meses sem intervalo. Agora ele está dando um tempo e diz que logo voltará ao
tratamento. Acredito que a cura de todos os nossos males esteja dentro de nós mesmos. Temos poderes desconhecidos por nós. A
auto-hemoterapia é apenas uma ínfima parte disso. A ciência tem nos mostrado alguns outros como as células tronco. Somos pura
energia. Precisamos nos descobrir.

MARCIA ROSAS
48 anos - RIO DE JANEIRO

Orientações Médicas:

Domingo, 1 de novembro de 2009 - 11:28:56 189.105.93.31

Bom dia Marcia Rosas 

http://conjur.estadao.com.br/static/text/55292,1
http://www.trf1.gov.br/


Que bom. 

Esse é um excelente depoimento. 

Temos que trabalhar bastante para podermos liberar a Auto-hemoterapia no Brasil. 

Eu Faço a 3 anos para controlar a pressão alta como excelente resultados, eu tomava dois remédios e hoje tomo somente metade
de um comprimido. Pressão: 11 por 7, 12 por 7. Antes da auto-hemoterapia, mesmo tomando os dois remédios ela ficava entre 12
por 8, 14 por 9 e 15 por 10. 

Distribuo vários DVDs do Dr. Luiz Moura de graça. 

Paulo Magalhães
52 anos - Salvador - Bahia

Orientações Médicas:

Quarta-feira, 30 de setembro de 2009 - 06:00:08 

Data: 29/09/2009 22:02 
De: Rose Mary Campos Dias (rosecampos.benedetti@yahoo.com.br) 
IP: 200.195.64.138 
Assunto: Re: Re: Re: Re: Sobre os beneficios da auto-hemoterapia 

Olá! Meu esposo utiliza a auto-hemoterapia, com excelente sucesso, nas chamadas"figueiras" do gado.As verrugas (papilomas) se
soltam rápidamente. Um jovem( amigo) utiliza a auto-hemoterapia já há uns 2 anos para acne. Sempre que a acne reaparece ele faz
umas 3 ou 4 aplicações e a pele melhora rápidamente. Ouvi falar de uma senhora humilde, já idosa, que mora na zona rural das
proximidades que, gratuitamente, faz uso da auto-hemoterapia para ajudar as pessoas que a procuram.Dizem que ela tem "feito
milagres". 

Espero que este processo "Divino", pois,tenho certeza, surgiu por inspiração Divina, seja reconhecido e permitido para uso da
populaçao. Tenho hepatite auto-imune,já há 11 anos. Comecei a fazer as aplicações mas, parei após o estardalhaço feito com o Dr.
Luiz. Fiquei indecisa e receosa. AGora, depois de ler e ver os depoimentos de médicos e pacientes vou recomeçar o tratamento com
minha filha,enfermeira, que parou de fazer as aplicações por medo das consequências legais. 

Cordialmente, 

Rose Mary Campos Dias. 
Paraguaçu, Mg.

Orientações Médicas:

Quarta-feira, 19 de agosto de 2009 - 00:55:03 

Data: 18/08/2009 17:16 
De: Marcia Mathias 
IP: 201.83.163.199 
Assunto: Re: Re: Hepatite auto-imune e autohemoterapia 

Rosane 

Voce deve ter lido meu relato 

Eu só parei de tomar corticoides através do tratamento da auto hemo que Deus me deu. 

Há um ano que não faço auto hemo pois os exames normalizaram. 

O médico que me receitava foi proibido de receitar. 

O problema está em arrumar alguém que faça a aplicação. 

Para mim foi uma benção. 

Sou parente de médicos e tenho a comprovação da eficacia através de exames. 

Infelizmente a ganancia da industria farmaceutica não se importa com a saúde das pessoas A Anvisa é cumplice, pois desvaloriza
tantos testemunhos da eficiencia deste tratamento. 

O tratamento é muito coerente . Voce tem uma doença auto imune. O sangue tirado da veia e injetado no musculo desvia a atenção
dos anticorpos que pervertidos atacam o seu figado . Com a aplicação eles se armam para atacar o sangue aplicado no musculo .
Por uma razão que naõ se sabe e não querem pesquizar estes anti corpos deixam de atacar seus orgãos saudaveis. 



Assista o DVD sobre o assunto do Dr Luis Moura 

Abraços 

Marcia

Relatos - Auto-Hemoterapia e Hérnia de disco

Data: 26/03/2007 07:26 
Nome: Joaquim Marçal de souza 
Email: marcaljoaquim@hotmail.com 
Profissão: Representante comercial 
Localidade: Cuiabá/MT 
Funciona,Tratei hérnia de disco inflamada L4, L5,tentei quase todos tratamentos,nem resfriado tenho tido mais,isso não quer dizer
que devemos abandonar os médicos.
http://www.diariodecuiaba.com.br/comenta_det.php?cod=39791

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 3 de dezembro de 2008 - 18:35:14 
o melhor remedio para ernia de disco e gripe, melhorou minha imunidade! 
jose cardoso barbosa - 54 anos - Goiania 

Orientações Médicas:
http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1549&u=10

Sexta-feira, 19 de dezembro de 2008 - 14:51:34 
Um abraço a todos que utilizam esta técnica e o Dr. Luiz Moura merece o prêmio Nobel de Medicina. 

Já utilizo a Auto-Hemoterapia e fiquei curado de Rinite e Sinusite que tinha a muitos anos. Sou Patologista Clínico, Matemático,
Analista de Suporte, Pesquisador e Professor de Faculdade e de Universidade, tenho 2 especializações, trabalho com Informática a
quase 30 (trinta) anos. Meu Pai era médico homeopata autodidata e curou muita gente. 

O Problema se resume ao seguinte: 
1) Todas as entidades médicas oficiais; 
2) Médicos com baixa formação e/ou com pensamentos retrógrados e/ou preconceituosos; 
3) Grupos farmacêuticos e Laboratórios de fabricação e pesquisa de remédios; 
4) Planos de Saúde; 
5) Hospitais Particulares e Clínicas Médicas; 
6) Grupos de Médicos e Associações; 

TODOS NÃO TEM INTERESSE NA DIVULGAÇÃO POR UMA QUESTÃO MERAMENTE FINANCEIRA. 
POIS RESOLVERIA OS PROBLEMAS DE SAÚDE DE UMA NAÇÃO POBRE E QUE TEM UM POVO DOENTE. ESTA TÉCNICA
CURARIA DIVERSOS BRASILEIROS COM BAIXO CUSTO. 

TAMBÉM SOU A FAVOR DA URINOTERAPIA E JÁ TOMO CLORETO DE MAGNÉSIO A ANOS. FIQUEI CURADO DE UMA
HÉRNIA DE DISCO, ENTRE A L4/L5, MAIS 3 DISCOS NA CERVICAL QUE ESTAVAM DESIDRATADOS, MAIS UM BICO DE
PAPAGAIO QUE SUMIU. ESTAVA COM UMA CIRURGIA MARCADA NA MINHA COLUNA E GRAÇAS AO CLORETO DE
MAGNÉSIO, NÃO FOI FEITA. SÓ ANDAVA MANCANDO DEVIDO À PRESSÃO DA HÉRNIA NO NERVO CIÁTICO. NÃO DORMIA
EM CAMA DE MANEIRA NENHUMA. HOJE DURMO EM QUALQUER CAMA, TODO ENROLADO, SEM DORES, ANDO E CORRO
NORMALMENTE. 

O BRASIL É UM DOS POUCOS PAÍSES DO MUNDO ONDE EXISTEM MAIS FARMÁCIAS DO QUE BIBLIOTECAS. 

QUEM QUER FICAR POBRE DA NOITE PARA O DIA ? OS GRUPOS ACIMA CITADOS ? 

Deus abençõe a todos, inclusive àqueles que são contra.

André Pita - 48 anos - Salvador 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Herpes

http://www.diariodecuiaba.com.br/comenta_det.php?cod=39791
http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1549&u=10


Herpes na córnea: http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1564&u=1507
Gente, sempre tem alguém me perguntando sobre a Autohemo, porque todos já sabem da minha peleja contra a Herpes que invadiu
minha córnea e fez aquele estrago todo. Pois bem , vou explicar o que houve. Depois de peregrinar por tudo que é tipo de
consultório oftalmológico, consultar os melhores especialistas, finalmnete encontrei o Dr Guilherme Kfouri que imediatamente
detectou meu problema: herpes ocular, mas já era tarde, pois a córnea já tinha entrado no processo de "derretimento". Foi feito o
primeiro transplante entramos com a medicação para combater a herpes. Infelizmente a doença voltou com força total e afetou a
córnea tranplantada, a esta altura eu já estava usando um tubo de pomada Aciclovir por semana (uma bagatela de R$ 78,00 ) e
mais 800mg de Aciclovir oral e mesmo assim com pouquíssimo resultado, a herpes apenas melhorava um pouco. Foi aí que me
deram um cd sobre Autohemoterapia, assisti atentamnete,pesquisei sobre o assunto, criei coragem e fiz a primeira aplicação por
conta própria, sem receita ou acompanhamento médico, fiz por absoluto desespero. Oito horas depois da primeira aplicação eu já
não sentia mais dores e no outro dia a herpes simplesmente sumiu. Foi a primeira vez neste tempo todo que fiquei bem desta
herpes. e a partir daí nunca mais tive a doença.Passei a fazer as aplicações semanalmente e hoje faço mensalmente, volto a repetir
que fiz por conta própria e não estou aqui recomendando nada para nínguém. Resolvi passar o arquivo sobre a Autohemo, pois
pode ser útil para outras pessoas como foi para mim. 
Na Luz,
Vanêssa
fonte: http://salavioleta.blogspot.com/2007/05/autohemoterapia.html

Orientações Médicas:
Sábado, 1 de novembro de 2008 - 16:35:41
J Altern Complement Med. J Med Altern complementar. ;3 (2):155-8 9395705 ( P , S
, G , E , B ) ; 3 (2) :155-8 9395705 (P, S, G, E, B)
[My paper] JH Olwin , HV Ratajczak , RV House, JH Olwin, HV Ratajczak, RV
House
Rush Presbyterian St. Luke's Medical Center, Chicago, IL, USA. Rush Presbyterian
St. Luke's Medical Center, Chicago, IL, E.U.A..
Successful treatment of herpetic infections by autohemotherapy.
Sucesso no tratamento de infecções herpéticas por auto-hemoterapia.
Herpes zoster afeta um número significativo de indivíduos com mais de 50 anos. Até
a presente data, não se tem tratamentos satisfatórios disponíveis. O médico autor
(JHO) assistiu a uma dramática resposta de um paciente tratado de herpes com autohemoterapia:
a dor e a lesão desapareçam completamente dentro de 5 dias, sem
qualquer repetição de uma delas. Iniciou-se em seguida, com auto-hemoterapia, o
tratamento de outros doentes herpéticos . Em vinte e cinco pacientes com herpes foi
feita uma transferência sanguínea autóloga de 10 mL da veia ante-cubital para o
glúteo e monitorados os sinais clínicos.
Uma resposta 100% favorável ocorreu em 20 pacientes que receberam autohemoterapia
dentro de 7 semanas do início dos sinais clínicos e em 1 (um) outro que
recebeu auto-hemoterapia em um intervalo de 9 semanas. Nenhum inesperado sinal
ou sintomas ocorreram por causa do tratamento. A auto-hemoterapia tem
demonstrado ser eficaz na eliminação das seqüelas clínicas nestes casos de infecções
por herpes e estes resultados justificam ainda mais rigorosas investigações clínicas.
Link da fonte: http://lib.bioinfo.pl/pmid:9395705
Garcia 60 anos - São Paulo

Orientações Médicas:
Quinta-feira, 16 de outubro de 2008 - 12:52:54
Não estava doente, mas comecei a observar e notei que depois que inicei as 10
aplicaçõs 5 mg de 7 em 7 dias e com intervalo de 60 dias, mais resistencia a doenças
brandas tipo gripe nunca mais tive herpes labial.
Vicente Alberto Passos Dornelas
48 anos - Belo Horizonte- MG

Sábado, 11 de outubro de 2008 - 13:59:01
Meu filho tinha herpes do tipo cobreiro na face, usou varios remedios mas sem bons
resultados, um medico de medicina alternativa, indicou para ele autohemoterapia
sangue+ozonio, ja faz dois anos, e o herpes não voltou mais
Odair Henriques Banhos
54 anos - Terra Boa - Pr

Data: 20/02/2009 22:43
De: EDICLEIDE DE OLIVEIRA (rafaela.costa22@hotmail.com)
IP: 201.65.16.131
Assunto: AUTO-HEMO
Ha 4 anos tinha herpes os medicos falavam que não tinha cura pois ouvi falar sobre a auto-hemo e ha 5 meses comecei a fazer a A-
H com 10 ml e graças a Deus e ao Dr. Moura estou bem, nunca mais tive problemas de herpes em minha vida , não vou parar de
fazer a A-H , que as pessoas que tiverem o mesma doença FAÇA. 
20/02/09 EDICLEIDE,PB

http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1564&u=1507
http://salavioleta.blogspot.com/2007/05/autohemoterapia.html
http://lib.bioinfo.pl/pmid:9395705


Relatos - Auto-Hemoterapia e Hipertensão

Orientações Médicas - Quarta-feira, 17 de setembro de 2008 - 11:58:51
Sou usuário da auto-hemoterapia a mais de ano, e atribuo a este procedimento a cura da minha asma, a qual me acompanhava
desde meu nascimento, atribuo tambem ao controle da minha pressão e diabete. - Continuo controlando estes dois ultimos
problemas, que tambem desapareceram com a AUTO-HEMOTERAPIA
Joao Carlos Hirdes Pelotas / Rs

Orientações Médicas - Terça-feira, 18 de novembro de 2008 - 16:16:26 
Faço a auto hemoterapia desde junho de 2007 ininterruptamente, sou diabetico,hipertenso cardiopata com revascularização do
miocardio (safena,mamaria) revascularização popliteo tibial( mid ) ,com a auto hemoterapia passei a ter mais disposição para a vida
(tinha depressão constante) problemas circulatorios melhoraram na perna onde foi efetuada a revascularização...comecei com 10 ml
em duas aplicações, hoje mantenho uma aplicação a cada seis dias de 5 ml. 
antonio carlos lopes - 62 anos - Maua- São Paulo

Inforum:
Data: 20/04/2007 15:48
De: Ivana
IP: 201.8.246.176
Assunto: Resposta para Maria Aparecida Velasco
... comecei a fazer a AH quarta-feira passada (estou me sentindo ótima,
sem as dores que me acompanhavam há alguns meses), mas, minha irmã
conheceu uma senhora de 83 anos que faz a AH há 40 anos. O caso dela
foi uma doença cujo tratamento não podia ser feito em Fortaleza e ela
foi para o Rio de Janeiro. Não sei quem foi o médico que a atendeu no
Rio, mas ele prescreveu a AH e ela ficou completamente curada. Desde
então, ela faz regularmente uma aplicação por mês, apenas como
prevenção. Com a idade que ela está hoje, não tem nenhuma das doenças
comuns as pessoas idosas, tipo: pressão alta, colesterol, diabetes,
etc... Ela também relatou que um dos filhos, com 18 anos na época,
estava com o rosto deformado por acne e que ela mandou ele fazer as
aplicações e nem marca ficou da acne...

Inforum:
Data: 20/04/2007 15:36
De: MARCOS
IP: 201.10.161.122
Assunto: PARA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA (NOVA)
... EU VOU CONTINUAR USANDO A TÉCNICA DA AUTO-HEMOTERAPIA...INFORMO QUE
ESTOU NA 10ª APLICAÇÃO DE 10 ML E OBTIVE OS SEGUINTES RESULTADOS:
1) PRESSÃO ALTA QUE PASSOU PARA 120-80;
2) GANHO DE MASSA MUSCULAR COM OS MESMOS EXERCÍCIOS QUE FAZIA ANTES;
3) ACABOU COM AS ENXAQUECAS CONSTANTES;
4) ACABOU COM A ARRITIA CARDÍACA;
5) ACABOU COM ALERGIA DE PELE DO MEU FILHO QUE TAMBÉM FAZ AH;
6) PAREI DE TOMAR UM MONTE DE REMÉDIOS;
7) ACABOU COM A GASTRITE E ENJÔOS....

Orientações Médicas:
Sexta-feira, 26 de setembro de 2008 - 23:56:14
Sou totalmente a favor da AH,estou na 15ª aplicação e muita coisa mudou...Pressão arterial
controlada sem medicamento, gripes e rinites fazem parte do passado,muita disposição.Já
que não existe estudo comprovado da eficácia,segundo a Anvisa, tá na hora de começar ou
não há interesse.. ou melhor muito interesse contra.
nilo dionizio rodrigues 46 anos - santana do livramento rs

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 17 de setembro de 2008 - 17:54:59
por que acredito .e estou fazendo.
e me sentindo otima,
tenho pressao alta,hesteatose hepatica,diabete,depressao.
e acredito que este e o caminho.
so burro nao acredita,sempre que se e barato custo nao tem valor e para o comercio e viavel nao deixar que liberem.
tudo e a favor do alto custo.
ademas vc paga caro para os planos de saude, e hospitais exames etc..
sou a favor e defendo.
nos mandamos nas nossas vida e sabemos o que e melhor para nos mesmos.
divulguem,pois eu ja estou fazendo isto.



luci 51 anos - rj

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

Renan : http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=5301939306764584011
minha prima ja não toma mais remédios pra pressão coisa q era impossivel pos ela tinha pressão 
intracraniana . eu me sinto bem mais forte mais leve bem mais ranquilo .. minha visão melhorou 
muito e com 20 ml melhoraa mais ainda todos os sintomas de tudo . o ruim e q as vezes falta 
coragem mas 10 ja ta ótimo . só q com 20 me sinto até o clark kent . meu avo tinha perna inchada 
e com ma sirculação e veia intupida . pow verruga caiu demoro mas caiu . tonteira de labinritite 
tbm sumiu e com 20 é melhor ainda.

Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358 
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 

Prometi que após 2 meses de aplicação eu faria novo exame de sangue. As melhorias foram as seguintes: abaixaram as taxas de
glicose, ácido úrico, colesterol ruim. Aumentaram as taxas de colesterol bom e triglicérides. 
Além de outras melhorias: acabaram as feridas da testa provocadas pelo sol, vermilhidão nas pálpebras, abaixou a pressão
sanguínea, melhorou a disposição geral e aumentou a tesão e até agora não gripei , mesmo com o tempo seco aqui em Goiás." 
Postado por: Vimar 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2664839272190366233

Orientações Médicas:

Domingo, 13 de dezembro de 2009 - 10:22:53 189.105.63.74

Bom dia José Gonçalves dos Reis 

Eu também faço auto-hemoterapia a mais de 3 anos sem problemas e o meu sangue não coagulou nas veias. 

Será que 3 anos é pouco tempo? 

Temos depoimentos de pessoas que fazem muito mais tempo, sem problemas. 

Essa técnica é usada na veterinária mais de 70 anos. 

Desde 1898 ela é usada nos seres humanos na França, México, Alemanha, Russia e entre outros países. 

Foi usada nas grandes guerras. 

O que precisa mais para o nosso Brasil liberar o uso desta técnica? 

Paulo Magalhães
52 anos - Salvador - Bahia

Paulo Magalhães usa a Autohemoterapia no controle da pressão arterial. (hipertensão).

http://www.youtube.com/watch?v=SnMKH0slbGk
canal Auto-hemoterapia uma imunização com nosso próprio sangue:
http://www.youtube.com/worldautohemotherapy

E a auto-hemoterapia na hipertensão?
(Dr. Luiz Moura):

http://www.youtube.com/watch?v=RxvRMkdirJ4
canal: http://www.youtube.com/AHTespanol
E na hipertensão Arterial?
Não, aí não há..., a hipertensão não é por entupimento, é por espasmo arterial, aí o que vale a AH é porque a hipertensão é mais de
origem psicossomática, 95% dos casos de hipertensão, são hipertensões chamadas essenciais, é o nome que a medicina dá quando
não existe uma causa definida, não se sabe o que é, sabe-se que tem muita relação com o lado emocional, muito, é a hipertensão

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=5301939306764584011
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2664839272190366233
http://www.youtube.com/watch?v=SnMKH0slbGk
http://www.youtube.com/watch?v=SnMKH0slbGk
http://www.youtube.com/worldautohemotherapy
http://www.youtube.com/watch?v=RxvRMkdirJ4
http://www.youtube.com/watch?v=RxvRMkdirJ4
http://www.youtube.com/AHTespanol


essencial, e que é a grande maioria. Existe um número muito pequeno, parcela pequena, que é hipertensão renal, uma substância
que produz a hipertensão que chama ‘renina’ (?), e existe outro número de hipertensos que é devido ao sangue circular mal, por
estar com excesso com gordura, colesterol, HDL, LDL o ruim né, colesterol e triglicerídeos muito altos, então há uma hipertensão
porque o sangue circula com menor velocidade, mas de qualquer maneira a AH funciona muito bem, porque vai atuar no caso,
mesmo da essencial, essa que representa mais de 90% dos casos, vai atuar no sistema neurovegetativo, reequilibrando o vago
simpático, e na hipertensão é uma dominância do sistema simpático que contrai os vasos sobre o sistema vago que dilata os vasos,
e reequilibrando, ajuda no tratamento da hipertensão.
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-dvd.htm#E%20na%20hipertens%C3%A3o%20Arterial
AUTO-HEMOTERAPIA, Contribuição para saúde.
transcrição do DVD sobre a AHT:
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-dvd.htm

Orientações Médicas:

Domingo, 1 de novembro de 2009 - 11:28:56 189.105.93.31

Bom dia Marcia Rosas 

Que bom. 

Esse é um excelente depoimento. 

Temos que trabalhar bastante para podermos liberar a Auto-hemoterapia no Brasil. 

Eu Faço a 3 anos para controlar a pressão alta como excelente resultados, eu tomava dois remédios e hoje tomo somente metade
de um comprimido. Pressão: 11 por 7, 12 por 7. Antes da auto-hemoterapia, mesmo tomando os dois remédios ela ficava entre 12
por 8, 14 por 9 e 15 por 10. 

Distribuo vários DVDs do Dr. Luiz Moura de graça. 

Paulo Magalhães
52 anos - Salvador - Bahia

VEJA: em Hepatite C:
MARCIA ROSAS
48 anos - RIO DE JANEIRO

Orientações Médicas:

Sexta-feira, 23 de outubro de 2009 - 12:43:44 

o procedimento mudou a vida da minha familia inteira,marido hipertenso,diabético,edema de fuxes tudo isso foi curado com a
técnica,ele acabou de fazer duas cirurgias: 

1 implamtes dentarios na parte superior inteira,recuperação fantastica e cicatrização idem,antecipando as fases do tratamento. 

2 operação de desvio de septo,adenoide recuperação também incrivel,o dreno que deveria ser retirado com uma semana,foi
removido com 4 dias,a quantidade de secreção foi minima,nem uma pinta roxa apareceu por conta do nariz ter sido quebrado para
procedimento estético. 

digo isto pois minha filha que não faz a auto-hemoterapia fez a mesma cirurgia no mês anterior. 

também vejo atuação dela quanto a problemas circulatorios. 

são muitas as areas de atuação,eu recomendo a todos.

marcia da silva
38 anos - nova iguaçu

Orientações Médicas:

Sábado, 17 de outubro de 2009 - 10:10:39 

Eu e toda minha familia fazemos aht.a mais de 5 anos. Nunca tivemos qualquer problema,adverso, 

somente beneficios eu mesma nunca mais fiiquei gripada e até o momento me sinto ótima. 

Conheço um senhor com idade bem avançada que estava ja pra amputar a perna por falta de circulação,após as primeiras
aplicações de 10ml,ele ja começou a sentir a perna pois ela estava sem sensibilidade.Tudo mudou pra ele, melhorou a pressão

http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-dvd.htm#E na hipertens%C3%A3o Arterial
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-dvd.htm


sanguinia. e seu estado geral. 

Tenho muitos depoimentos de pessoas amigas principalmente que tinham problema de pele e gastavam uma quantia de 600.00 por
mes com tratamento e não tinham resultados.Com a aht em 4 aplicações 

a pele melhorou.Eu falo muito da aht pra quem eu axo que vai dar um bom resultado e até agora nunca ficaram 

descontentes ao contrario a corrente de pessoas esta cada vez maior.

Daisy Terezinha Philippi
São José dos Pinhais PR.

Orientações Médicas:

Segunda-feira, 31 de agosto de 2009 - 13:23:01 

As evidências me convenceram da eficácia da auto-hemoterapia. 

Em mim regularizou a pressão arterial, libertando-me de medicamentos e dietas, mas faço principalmente em caráter preventivo,
considerando o fortalecimento do sistema imunológico contra todas as doenças. 

Um amigo estava com uma ferida na perna, que a quatro meses piorava, apesar do tratamento. Com duas 

aplicações a ferida sarou. Hoje ele também faz preventivamente. 

Eu até respeito o fato de alguém ter medo de fazer (medo de injeção). Só não consigo entender como alguém pode ser contra. Será
que a auto-hemoterapia fere algum interesse?. 

JOAO RICARDO
61 anos - BRSILIA/DF

Orientações Médicas:

Sábado, 22 de agosto de 2009 - 18:14:34 

Eu tinha renite alergica, vivia tomando Coristina D todos os dias para controlar a respiração, depois dos 40 anos descobri que sou
ipertenço e tomava 2 comprimidos de propanolol por dia e não estava conseguindo controlar a minha presão. Ouvi falar da auto-
hemoterapia atraves de amigos, passei a fazer a hemoterapia 

no dia 21 de maio deste ano e nestes 3 meses ja estou me sentindo otimo, controlei os meus problemas de alergias, a minha
pressão esta normal, sem tomar mais nenhum remedio. 

Eu sou motorista de caminhão tenho uma vida muito agitada trabalho 18 horas por dia, mas depois que passei a fazer a
hemoterapia me sinto muito feliz com muita disposição e tranquilidade para o trabalho, sentir agora que tenho saude e muito bom. 

Inaldo Carlos Beserra
51 anos - Varzea Grande MT

Orientações Médicas:

Quarta-feira, 19 de agosto de 2009 - 00:54:15 

Data: 18/08/2009 17:41 
De: ribeiro 
IP: 201.81.89.213 
Assunto: Auto hemoterapia 

em 1995 aos 49 anos de idade,apresentou-me um quadro de leve hipertensão,fui ao Médico,e foi solicitado eletro-
cardiograma,posteriormente o eco-cardiograma,foi constatado prolapso na mitral,fui orientado a evitar exercicios fortes,não
fumar,evitar gorduras e fazer apenas caminhada.depois de 14 anos fiquei conhecendo a auto-hemoterapia,a qual faço a
aproximadamente 02 anos,e por surpresa,a pedido de um cardiologista, a questão de 02 meses atrás,foi feito novo eco,e não
constou mais o prolapso,e naquele exato momento, qdo.a cardiologista falou que não havia mais a estenose,a reação tomou conta
de meu coração,simplesmente chorei,dizem que homem não chora,isso não e verdade.obrigado ao Médico luiz de Moura.Obs.não
quero dar endereço e nem e-mail,sou técnico de Farmácia e faço esse tratamento em diversas pessoas,só tem tido bons resutados. 



Orientações Médicas:

Sábado, 8 de agosto de 2009 - 22:34:00 

Data: 08/08/2009 18:42 
De: verapassaglia 
IP: 189.30.254.246 
Assunto: Aht 

Já fazem tres anos que estamos fazendo AHT, meus pais e eu.O resultado realmente é fantástico.Meu pai que está com 88 anos
não quer parar de fazer.Ele é asmático,hipertenso,tem arritmia cardíaca e quando ele faz a aplicação,sente-se muito melhor.Só que
os exames médicos são efetuados sempre que agendados e a medicação alopática é respeitada.Acredito que a AHT seja um
complemento porque como nossa alimentação já não é orgânica, a poluição está no ar e não caminhamos como antigamente(não
permitindo que nosso organismo processe toda a alimentação que ingerimos, gastando as energias), nosso organismo já não
consegue se manter sem disfunções.Agradeço ao dr.Moura pela coragem de nos colocar a par deste método tão antigo que muitos
o usavam para acne e "limpeza do sangue".Até hoje não vi nenhum senão para aplicação:cancer,miomas,problemas
respiratórios,picadas de cobras, alergias, problemas circulatórios.Tudo funciona muito melhor. 

Orientações Médicas:

Data: 07/08/2009 14:07 
De: Miguel barbosa gomes 
IP: 189.105.22.215 
Assunto: Auto hemoterapia 

ja estou fazendo aplicações ha alguns meses . tinha presão alta que não controlava com nada , e usava tres medicamento
diferente,agora só uso um medicamento e a presão está sempre baixa . Tinha acido urico alto , agora está baixo , tinha trigricerisdes
alto agora esta baixo, a cada dia estou melhorando . e tenho certeza que serei completamente curado da hipertensão . 

Orientações Médicas:

Segunda-feira, 27 de julho de 2009 - 08:58:49 

sou hipertenso,após a terceira aplicação caio para 15/9

jorge luiz n.da rocha
55 anos - são paulo

Relatos - Auto-Hemoterapia e Histoplasmose

Inforum:
Data: 14/04/2007 15:00
De: AUGUSTO
IP: 201.27.136.182
Assunto: MEU RELATO!!!
HISTOPLASMOSE PULMONAR
...Pois bem, a hipertemia, a hipotensão, as dores musculares e a
cefaléia intensa, todo quadro clínico enfim foi tratado com AHT. Fui
também medicado com itraconazol, porém logo surgiram alguns efeitos
adversos, o que me levou diminuir a dose do mesmo e em seguida deixei
de tomar. Na verdade o tratamento ficou quase totalmente limitado ao
uso da AHT. Hoje me encontro completamente restabelecido, com raios X
dos campos pulmonares normal e fisicamente bem para as minhas
atividades habituais.Diante desta experência pessoal, quando fiz
questão de ser tratado com AHT, num quadro patológico realmente grave,
posso afimar o quanto foi importante para o meu restabelecimento. O Meu
pulmão estava completamente tomado por processo inflamatório exsudativo
invasivo, segundo a radiografia solicitada, que ao menor esforço me
sentia dispnéico, e aos poucos percebia que a melhora estava vindo e
não tem como negar que a terapia recebida e o esforço e a convicção do
médico que me assitiu foi de grande valia para a recuperação de minha



saúde.

Relatos - Auto-Hemoterapia e HIV

Inforum:
Data: 15/04/2007 07:36
De: sandra vasseur
IP: 201.20.197.169
Assunto: AHT
TENHO FEITO A AUTO HEMOTERAPIA HA 3 MESES, GRAÇAS A ESTE TRATAMENTO
ESTOU OTIMA! SOU SOROPOSITIVA PARA HIV E HCV, E MELHOREI MUITO DESDE
ENTAO! ESTOU COM SINUSITE CRONICA { EFEITOS COLATERAIS DE ARVS TOMADOS
HA DEZ ANOS} NEUROPATIA , E OUTRAS PATOLOGIAS QUE FORAM SURGINDO AO
LONGO DESSA BATALHA PELA VIDA, SO TOMO OS ANTIVIRAIS , POIS HA 3 MESES
A AHT E QUE ME DA RESPALDO PARA UM BEM ESTAR NUNCA SENTIDO POR MIM ...

Inforum:
Data: 13/04/2007 16:40
De: AUGUSTO
IP: 201.42.189.14
Assunto: Resposta para RONALDO
... sou hiv positivo há 4 anos.
pneumonias, perdi aconta
gripes uma atrás da outra
anemia várias transfusões
herpes labial também já tive.
Meus Leucócitos e CD4 eram sempre abaixo da metade do mínimo.
Faço auto-hemo há 4 meses. Desde então nem gripei.
Não tenho mais anemia.
Meus leucócitos estão 1,5 vezes maior que o mínimo.
Meu CD4 voltou ao normal no último controle.
Meu infectologista está boquiaberto. Meu caso era mais ou menos
perdido. Nunca deixei de tomar o coquequel...

Orientações Médicas:
http://www.orientacoesmedicas.com.br/ver_opiniao.htm

Terça-feira, 13 de janeiro de 2009 - 00:33:10 
http://ahvhemoterapia.blogspot.com/ 

BOM MEU NOME É DUVIDA,EU NÃO TIVE UMA ORIEMTAÇAO SOBRE O SEXO FUI APREDENDO SÓ SEM PAI SEM MÃE
PARA ORIENTA E NA FALTA DE UM PAIS .... 

SERTO 

É MINHSA ESPERIENCIA FOI INICIADA DE UMA FORMA MEIO SEM GRAÇA EU PERSEBIA QUE AS MULHERS ME OLHAVAR
E OS HOMES TAMBEM COM OLHARES MALDOZOS E FAMINTOS POR SEXO LIVRE FUI EMBORA DE CASA ESPOULSO POR
MOTIVO QUE EU AINDA NÃO SEI ,EU MORAVA NO INTERIO E FUI PARA CIDADE GRANDE LÁ ENCONTRI MUITAS PESSOAS
BOAS E MAS,E OUTRAS MAIS MALDOZAS AINDA UM DIA FUI A UM BANHEIRO E LÁ EU VI ALGUNS HOMENS FAZENDO
SEXO E AI VEIO O INTERSE .TIVE ALGUMAS TRANZA COM UM HOMEN CASADO FIZ SEXO SEM PROTESÃO DEPOIS COM
ELE PERSEBI QUE ELE TINHA OUTRAS TRANZAS ELE E DISSE QUE SÓ TRANZAVA COMIGO SEM PROTESÃO .BOM
APARTIR DA LI EU PASSEI A USAR O PRESERVATIVO, PERSEBI QUE MINHA VIDA NÃO SERIA AMESMA 

É 5 ANOS SE PASSARÃO EU COMESSEI A VER E SENTIR EM EU CORPO ALGO ESTRANHO COMO ESPIMHAS QUE NUMCA
ACABAVO COMO TUMORES OU 

FOLIOCULITE . 

ME TRATEI COM .... 
TRETACICLINA 24 CAPISULAS DE 500 MILIGRAMAS NUM PERILDO DE 6 MESES 

O REMEDIO FAZIA EFEITO MAS LOGO VOLTAVA FIZ EXAMES PARA HIV E OUTRO NADA 

ERA DOADOR DE SANGUE PARA CONTROLAR TAMBEM ALGUMA DOENÇA QUE APARECESE E NADA EU PERSEBIA QUE
EU ESTAVA FICANDO FADIGADO QUANDO CORRIA OU ME ESFORSAVA POR DEMAIS .... 

COM MAIS 2 ANSO DE ALERTA NO TOTAL DE 7 ANO FUI FAZER DOAÇAO DE SANGUE AI VEIO A RESPOSTA SORO
POSITIVO,NOSSA FOI TERRIVEL..... 

http://www.orientacoesmedicas.com.br/ver_opiniao.htm
http://ahvhemoterapia.blogspot.com/


TENHO HOJE 28 ANOS AOS 27 TIVE MINHA CONFIRMAÇAO EU TINHA 90 QUILOS QUANDO EU TINHA 24 ANO AOS 27
ESTAVA COM 60 KG MAS EU PEQUI AQUELES PAPEL PEDIR A PARA FAZER A SEGUNADA COLETA E CONFIRMOU MAS A
CONFIRMAÇÃO .JA ESTAVA EM MIM POR QUE EU SENTIA TUDO FRAGUEZAS CONTURA ANSIAS DE VOMITO SENTER
NADA NA BARRIGA,FALTAVA ME AS FORÇAS DESMAIVA OLHAVA PARA MINHA VEIAS ELAS AVIA DEZAPARECIDO DE MEU
CORPO. 

OLHEI PARA MINHA SITUACÃO FUI PARA INTERNETE PESQUISAR LITERALMENTE SOBRE TUDO DE HIV E ENCONTRI ..... 

CHIMARRÃO ... 

CHA DE ALHO.... 

E HEMOTERAPIA....... 

TA O CHIMARRÃO TOMEI POR 2 MESES COMO AGUA AQUELA AGUA VERDE EU ESMAGRACI UM 1KG MAS ME DEU FOME
POR QUE O APETITE EU NÃO TINHA MAIS .TA VOLTOU MEU APETITE COMESEIA COMER COMO UMA LIMA NOVO,MEU
SANQUE PARESE QUE SE LINPOU DE ALGUAMS IMPUREZAR MINHA PELE FICOU COMO PELE DE BEBE ANTES ESTAVA
ESCURA ,,,,,, 

DEPOIS DE MAIS FORTIFICADO N0 3 HÁ 4 MES COMESEI A FAZER CHA DE ALHO POR CAUSA DA GRIPE FORTE QUE
ESTVA ME ATACANDO MUITO FORTE MESMO EU PENSEI MINHA MÃE ME DAVA CHAR DE LIMÃO MEL GANDO EU ERA
GAROTO COM MAS RESULTADO DE ESPERIENCIA DE PESSOAS COM ALHO SOMETE OU MEL E OUTRA COISA FUI
JUNTANDO TUDO BOM EM MIM EU SABIA QUE O CHA DE MEL E LIMÃO FUNCIONAVA AGORA ERA MISTURA O TRES
JUNTOS ... 

DEU EM MIM MUITAS PALPITAÇÃO FICOU EM MIM 10 DIAS E PASSOU . 

AI COMESEI TAMBEM A FAZER A HEMO TERAPIA JUNTO CHA DE ALHO LIMÁO E MEL ......AI QUE EU VI E SENTI A VIDA EM
RETORNOU NOVAMENTE ....... COMESEI A ENGORADA MINHA DIAREI ACABARÃO E EU FIZ UM OUTRO TESTE PARA
SABER SE REALMETE ERA VERDADE OU COISA DE MINHA CABEÇA E FIQUE SEM TOMA O CHA POR UMA SEMANA E
COMESIA A SENTI TUDO NOVA METE BOM ... 

NÃO E FACIL MEI AMIGO OU AMIGA EU TROQUEI MINHA AGUA POR ESE CHA TENHO UMA GARAFA DE 2 LITRO PARA
TOMAS DE CHA DURANTE O DIA POR CALTELA AGORA EU POSSOA ANDA JUNTO DAS PESSOAS VEIVENDO UMA VIDA
NORMAL É VIDA NORMAL GRIPE NÃO TIVE MAIS HOJE ESTOU COM 89 KILOS ..... 

BOM ATE CHORO .... MAS EU PUDE CHEGAR ATE AGUI ACREDITO QUE VC QUE ESTA LENDO ESSE ARTIVO TAMBEM
PODE .........EU AINDA NÃO FUI FAZER MESES HÁ EU ESTU FAZENDO NATAÇÃO....... AGUANDO EU COMPLETAR 1 ANO DE
TRATAMENTO VOU FAZER O EXAMES .....JA ESTOU TENDO A SERTEZA PORTE QUE EU VI E SENTI A MORTE EM MIM
HOJE EU DOU UM SORRIZO PARA ELA ..... 

POR HOJE É SÓ ...... 

BOM MEU NOME É DUVIDA
28 anos - FLORIPA 

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 23/10/2008 10:46
De: paschoal (paschoal42@hotmail.com)
IP: 189.20.216.220
Assunto: Preciso de indicações
Sou soropositivo e faço a auto-hemoterapia há 6 meses. Os resultados são excelentes até o
momento. Comecei o tratamento assim que fui diagnosticado. Depois de alguns meses, fiz o
exame carga viral e estava zerado. Não que não haja virus, é que o sistema imunológico está
bem e o volume de virus é tão baixo que não pegou no exame. Não tenho outra explicação
para isso, porque comecei a fazer a uto-hemoterapia logo no início do diagnóstico. Agora
estou com um problema. O local onde fazia em São Paulo não faz mais. A farmácia foi
vendida. Gostaria que as pessoas me mandassem e-mail indicando alguns locais em São
Paulo. Por favor, me ajudem a identificar alguns locais para que eu continue a terapia. Grato

Data: 22/12/2007 19:54 
De: Nina ( ) 
IP: 201.90.43.181 
Assunto: Agradecimento pelo livreto 
... 
Acompanho pessolamente casos de AVC com melhora de mobilidade do lado paralizado, caso de quase gangrena q está revertendo
incrivelmente, feridas q não se fechavam e inclusive sangravam, com cura total, rinite, depressão, todos com a pele rejuvenescida,
eu msm, grávida e mais disposta, acnes sumiram e qdo aparece alguma, não infecciona mais e ainda involui no dia seguinte ao
aparecimento, uma amiga sarou a infecção urinária já na 1ª aplicação, coisa q os remédios q tinha tomado não tinham feito até
então! 

http://inforum.insite.com.br/39550/.html/


Hepatite C já na 1ª aplicação com melhora do sono, mais disposto e na 2ª, já observou melhora da barriga, e esse caso ainda é
acompanhado de HIV positivo... 

Efeito placebo???? impossível!!!! 

HIV 

Terça-feira, 13 de janeiro de 2009 - 00:33:10 

http://ahvhemoterapia.blogspot.com/ 

... COM MAIS 2 ANSO DE ALERTA NO TOTAL DE 7 ANO FUI FAZER DOAÇAO DE SANGUE AI VEIO A RESPOSTA 
SORO POSITIVO,NOSSA FOI TERRIVEL..... 

TENHO HOJE 28 ANOS AOS 27 TIVE MINHA CONFIRMAÇAO EU TINHA 90 QUILOS QUANDO EU TINHA 24 ANO AOS 27 
ESTAVA COM 60 KG MAS EU PEQUI AQUELES PAPEL PEDIR A PARA FAZER A SEGUNADA COLETA E CONFIRMOU MAS 
A CONFIRMAÇÃO .JA ESTAVA EM MIM POR QUE EU SENTIA TUDO FRAGUEZAS CONTURA ANSIAS DE VOMITO SENTER 
NADA NA BARRIGA,FALTAVA ME AS FORÇAS DESMAIVA OLHAVA PARA MINHA VEIAS ELAS AVIA DEZAPARECIDO DE 
MEU CORPO. 

OLHEI PARA MINHA SITUACÃO FUI PARA INTERNETE PESQUISAR LITERALMENTE SOBRE TUDO DE HIV E ENCONTRI 
..... 

...AI COMESEI TAMBEM A FAZER A HEMO TERAPIA JUNTO CHA DE ALHO LIMÁO E MEL ......AI QUE EU VI E 
SENTI A VIDA EM RETORNOU NOVAMENTE ....... COMESEI A ENGORADA MINHA DIAREI ACABARÃO E EU FIZ UM 
OUTRO TESTE PARA SABER SE REALMETE ERA VERDADE OU COISA DE MINHA CABEÇA E FIQUE SEM TOMA O CHA 
POR UMA SEMANA E COMESIA A SENTI TUDO NOVA METE BOM ... 

NÃO E FACIL MEI AMIGO OU AMIGA EU TROQUEI MINHA AGUA POR ESE CHA TENHO UMA GARAFA DE 2 LITRO PARA 
TOMAS DE CHA DURANTE O DIA POR CALTELA AGORA EU POSSOA ANDA JUNTO DAS PESSOAS VEIVENDO UMA VIDA 
NORMAL É VIDA NORMAL GRIPE NÃO TIVE MAIS HOJE ESTOU COM 89 KILOS ..... 

BOM ATE CHORO .... MAS EU PUDE CHEGAR ATE AGUI ACREDITO QUE VC QUE ESTA LENDO ESSE ARTIVO TAMBEM 
PODE .........EU AINDA NÃO FUI FAZER MESES HÁ EU ESTU FAZENDO NATAÇÃO....... AGUANDO EU COMPLETAR 
1 ANO DE TRATAMENTO VOU FAZER O EXAMES .....JA ESTOU TENDO A SERTEZA PORTE QUE EU VI E SENTI A 
MORTE EM MIM HOJE EU DOU UM SORRIZO PARA ELA ..... 

POR HOJE É SÓ ...... 

BOM MEU NOME É DUVIDA 
28 anos - FLORIPA 

HIV 

Data: 21/10/2008 12:25 
De: Paschoal (paschoal42@hotmail.com) 
IP: 189.20.216.220 
Assunto: Locais que fazem a terapia 

Sou soropositivo e faço a auto-hemoterapia há 6 meses. Os resultados são excelentes até o 
momento. Comecei o tratamento assim que fui diagnosticado. Depois de alguns meses, fiz o exame 
carga viral e estava zerado. Não que não haja virus, é que o sistema imunológico está bem e o 
volume de virus é tão baixo que não pegou no exame. Não tenho outra explicação para isso, porque 
comecei a fazer a uto-hemoterapia logo no início do diagnóstico. Agora estou com um problema. O 
local onde fazia em São Paulo não faz mais. A farmácia foi vendida. Gostaria que as pessoas me 
mandassem e-mail indicando alguns locais em São Paulo. Por favor, me ajudem a identificar alguns 
locais para que eu continue a terapia. Grato 

HIV 

Meu irmão e meu tio, ambos tem HIV e antes de fazerem a auto-hemoterapia estavam com CD4 
baixíssimo, após a auto-hemoterapia, estão com o vírus indetectável e o CD4 normalizados. 

Andréa Silveira 

http://ahvhemoterapia.blogspot.com/


Terça-feira, 2 de setembro de 2008 - 12:30:24 Whellika. 

Como havia prometido a você, em depoimento anterior, logo que tivesse o resultado do meu exame de 
sangue iria relatar o resultado aqui, pois bem, tive a grata satisfação ao verificar que apos 5 
aplicações de AH, minha imunidade aumentou significativamente, ou seja + de 50%, além de outros 
resultados que ficaram dentro dos paramêtros. Estou confiante na AH e vou continuar fazendo e 
acompanhando o resultado atravez de exames de laboratório. 

Só tenho a agradecer a Deus por ter permitido que essa experiencia chegasse ao meu conhecimento. 

Ever 
Brazil 

Terça-feira, 19 de agosto de 2008 Whéllika 

Não sei o que é esclerodermia, não posso nem tenho autoridade para lhe receitar a AH, mais fiquei 
sensibilizado com seu problema e quero lhe dizer o seguinte. 

Sou portador de HIV-AIDS, faço o tratamento convencional a 2 anos, me sinto bem mais não consegui 
ainda uma evolução em relação a minha imunidade, por esse motivo,resolvi fazer uma pesquisa entre 
alguns medicos conhecidos para saber a opinião sobre o uso da AH. O que posso te dizer é que 
nenhum foi claramente a favor, mais quando perguntava porque, a unica resposta que tive foi dos 
riscos na aplicação, nada mais consegui acrescentar no meu levantamento. 

Por meu total livre arbitrio, resolvi iniciar o tratamento com AH e hoje estarei fazendo a minha 
quarta aplicação, faço 5 ml de cada vez e estou fazendo em intervalos de 5 dias. É muito cedo 
para fazer qualquer comentário sobre melhora, apesar de algumas evidências, afinal nesse meu caso 
o que mostra o resultado mesmo são os exames de sangue, prefiro esperar, pois daqui a uma semana 
estarei realizando-os e ai sim poderei comprovar se já houve algum avanço na minha imunidade. 

O que posso te prometer é que, tão logo eu tenha os resultados, com melhora ou não, pretendo 
voltar aqui e relatar o acontecido. Não acredito em milagres, acho que o tempo do meu tratamento 
é ainda muito curto, mais de qualquer maneira vou estendé-lo até o final do ano e ai sim concluir 
o resultado de mais esta esperança. Abraços prá você e calma.

Ever Brazil 

30/09/2007 22h12 - Sophia Vitória 
http://recantodasletras.uol.com.br/comentarios.php?ref=texto&cod=387723&id_autor=3052&pag=1

Também está nesse link. 
http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2528568092520453421

Realmente deve haver algo extraordinário na Auto-Hemoterapia. Comecei a fazer o processo, por 
causa do HIV. Não tomo coquetel, apesar da carga viral está em 95.000, e meu médico recomendar a 
medicação(coquetel). Passei um tempo relutando, pois não quero tomar esse vêneno. Neste período 
descobrir a Auto-Hemoterapia. Nessa hora a pessoa fica aberto para inumeras possibilidades, as 
quais não estejam relacionadas as drogas do coquetel. Realizei o procedimento,e incrivelmente, o 
CD4 que era 284 foi para 360 e o CD8 que era 556 foi para 989. A carga viral, antes 95.000 foi 
para 32.000. O Doutor ****** não acreditou. Para ele só o medicamento baixa a carga viral. 
Recomendo a quem, momentaneamente, "possui" uma doença infectocontagiosa ou qualquer outra, 
porque, se baixa carga viral, imaginem o resto. Ter fé na vida e acreditar que vai se curar é 
fundamental. Vale a pena tentar! 

HIV 

Data: 18/07/2008 01:02 
De: MEU NOME É JESUS 
IP: 189.12.91.45 
Assunto: Re: Deputado apoia a Auto Hemoterapia 

OLA GENTE,EU TENHO HIV HA 2 ANOS E A 1VEZ Q EU FAÇO O MEU CD4 ERA 532 ,AE EU FIZ A 
AUTOHEMOTERAPIA, FIZ DURANTE 5 MESES COM 10 ML DE SANGUE EM CADA NADEGA , AE FUI NO MEDICOEFIZ + 
UMA VEZ O CD4 E ELE FOI PARA CD4 1062, NOSSA ATE A MEDICA FICOU ASSUSTADA, FOI BOM D+,AGORA EU 
CONTINUO E DIGO+, VOU SER CURADO PELA GLORIA DO SENHOR JESUS CRISTO,N SOU EVANGELICO, MAS TENHO 
DEUS 100% NO MEU CORAÇAÕ, SEMPRE TIVE ATE ANTES MESMO DA DOENÇA, P/ MIM ESSA DOENÇA SÓ VEIO P/ EU 
ALCANÇAR +UM DESAFIO EM MINHA VIDA,E É P/ MOSTRAR Q DEUS PODE TUDO, POIS O MEU DEUS É O DEUS DO 
MILAGRE, DO IMPOSSIVEL 

http://recantodasletras.uol.com.br/comentarios.php?ref=texto&cod=387723&id_autor=3052&pag=1
http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2528568092520453421


HIV / Depressão 

Terça-feira, 5 de agosto de 2008 

Boa tarde! 

Não tem um prazo específico de quanto tempo vc deva fazer uso da AH. Se vc me permitir gostaria 
de deixar aqui meu depoimento em relação a AH. 

Comecei a fazer uso da técnica em abril, quando eu apresentava uma depressão severa, onde tomava 
seis tipos diferentes de medicação, sofria de síndrome do pânico, não trabalhava mais e nem me 
socializava. Minha vida não existia mais. Sou portadora de herpes genital, e apartir da aplicação 
da AH, comecei a ver melhora em todos os aspectos. Hoje estou curada da depressão e da síndrome 
do pânico e minha herpes muito controlada, em virtude da minha imunidade que hoje é muito 
elevada. Sou uma nova pessoa e sei que só houve benefícios na minha vida depois que decidi 
estudar, compreender, avaliar, entender e fazer uso da AH. 

E te digo meu amigo, não faço uso de nenhum outro tipo de medicação depois que comecei este 
tratamento. E pretendo não parar mais de fazer a AH. 

Obs: Na minha família tenho 2 casos de HIV que se tratam com AH e hoje estão com uma qualidade de 
vida muito melhor, claro que fazendo uso dos coquetéis. Minha mãe tem Hepatite C e hoje em dia 
com o uso da AH não toma medicação. Fora esses familiares, tenho mais 3 pessoas na família que se 
beneficiam com este maravilhoso tratamento. 

Bjos e obrigada! 

Por favor me add no msn para que possamos trocar experiencias: rosecarlasevero@hotmail.com 

Rosecarla Severo 
29 anos - Canoas/RS 

Orientações Médicas:

Domingo, 13 de dezembro de 2009 - 01:54:15 189.33.66.24

Soropositivo há 2 anos, pratico a autohemoterapia semanalmente desde que foi comprovada a contaminação. Minhas taxas e
imunidade são iguais a de qualquer pessoa sadia. Não tomo nenhum tipo de medicamento e faço acompanhamento a cada 3 meses
em médico de minha confiança. Nem o médico sabe que faço isso, mas há dois anos ele têm me dito que estou excelente! O
aumento da imunidade pela AH não só impede a multiplicação da quantidade de virus como reduz o número de virus gradualmente.
Tenho comprovado isso em meus exames regulares. Um amigo meu estava com CD4 próximo a 250, começou a tomar os
retrovirais e ao mesmo tempo ( há 1,5 ano) começou a AH semanalmente por indicação minha. O último exame que fez não
consegui pegar nenhum volume de virus, apesar de ser portador ainda ( a carga é tão baixa que o exame não identifica). A
imunidade dele tem aumentando mês a mês. Obviamente ele não parou os retrovirais, mas acreditamos piamente que a AH está
melhorando a resistência e reduzindo os virus.

Carlos Andrade
45 anos - São Paulo - SP

Inforum:

Data: 11/12/2009 16:12
De: Edu
IP: 189.73.195.43
Assunto: Re: Aht no tratamento contra Aids
que legal.. parabens, eu tb sou hiv+ e estudei muito sobre aht antes de comecar a utilizar, conversei com varios medicos que me
deram parecer contra ( obviamente ne ¬¬ ) mas meu pior pesadelo seria comecar a utilizar os antiretrovirais, pois sem que alem dos
efeitos colaterais mega fortes e incomodos, é sempre um inicio de um novo cliclo da nossa vida, do virus e da doença, um cliclo em
que as coisas ficam mais sérias e pra alguns ate outro destino.. como sabemos que esse metodo é proibido em relação a permissão
dos Conselhos de Medicina do nosso país, so nos resta divulgar isso de maneira informal. Eu por exemplo, nao hesito em dizer para
qualquer pessoa que me pergunta o que faço pra ter a pele bonita, cabelos lisos e sedosos, vigor, apetite e alegria.. eu digo mesmo,
sou usuario assisduo da aht e nao me arrependo, nunca irei parar de usar é a cura mundial para todo tipo de doenca, nao existiria
ANVISA ou qualquer outro orgao economico regulador se essa tecnica fosse aprovada. Mas infelizmente o mundo hoje gira em
torno de dinheiro, nunca vao estudar afundo isso.. enfim. Eu faço minha parte.Um abraço.. espero que muita gente leia isso. 



Sexta-feira, 24 de julho de 2009 - 21:24:03 

Meus Informes de exames 

antes da AHT 
CD4 = 409 
CD8 = 925 
CV = 170.000 cp 

Depois da AHT 
Resultados de Exames do dia 24/07/2009 via internet 
CD4 = 506 
CD8 = 1708 
CV= 48.000 cp 

Muita diferença 

Apenas 3 aplicações

Anonimo
Santos -SP

Quinta-feira, 23 de julho de 2009 - 22:28:42 

Sexta-feira, 19 de junho de 2009 - 15:52:48 

06/16/2009 15:51:01 Dr. Eduardo Fortoul - Acne y demás enfermedades autoinmunes 

Hola Carlos. 

La vacuna de la autohemoterapia trata todo tipo de acne y las enfermedades autoinmunes. Nosotros, 
tomamos la información directa de su propia sangre por lo que cualquier toxina o autoanticuerpo 
circulante lo transformamos dentro de la vacuna en antigeno y con esto le damos la información 
directa al aparato inmune asi cualquier enfermedad autoinmune como las que mencionamos en la 
página incluyendo el sida(***), lo curamos con nuestra técnica. Asi que su problema ya puede 
considerarlo curado. 

Dr. Eduardo Fortoul. 

http://www.autohemoterapia.net/libro.html

(***) SIDA = AIDS 

Quinta-feira, 23 de julho de 2009 - 22:28:23 

Dr Luiz Moura/Auto-Hemoterapia 

http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=20840309

TOPICO> HIV-AUTO-HEMO MELHORANDO: 

Kris 

HIV e AUTO-HEMO MELHORANDO 

Em maio de 2007 meu CD 4 estava em 222 mc/l e carga viral de 60335 copias/ml. Vejam agora em 
agosto, apos 3 meses com auto-hemoterapia CD4 está em 281 e carga viral 46878 copias/ml. Nao uso 
ARV, apenas auto-hemo.Digam por favor o que acham? 

Cida 

http://www.autohemoterapia.net/libro.html
http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=20840309


excelente!!! Continue assim e saúde pra vc . 

Quinta-feira, 23 de julho de 2009 - 22:28:01 

AUTHEMOTERAPIA < RELATOS 

http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=7739092

Sou HIV+ e faço Auto-Hemo 

Joaquim Marçal 

groups.yahoo.com/group/auto-hemoterapia/ 

RE: [auto-hemoterapia] HIV http://br.groups.yahoo.com/group/auto-hemoterapia/message/1938

PUBLICIDADE 

Boa noite pessoal !!! 
Gostaria de informar ao grupo, fui na minha médica pegar os resultados dos 
examos e para minha surpresa o meu CD4 subiu de 470 para 693 até a médica 
ficou pasma com a subida tão rapida e perguntou o que eu estava fazendo e eu 
disse ela pediu os cDs para dar uma olhada e só pediu para eu continuar com 
os remedios e, tambem falei para ela que os meus pés pararam de inchar e 
tambem não tenho mais problemas de gases. Acho que deveria de informar ao 
grupo pois to super feliz com isso e queria compartilhar com vcs. 
Um grande abraço

Quinta-feira, 23 de julho de 2009 - 22:27:42 

AUTHEMOTERAPIA < RELATOS 

http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=7739092

Sou HIV+ e faço Auto-Hemo 

vida nova 

Soropositivo 

Olá pessoal. Sou soropositivo (acredito que a 3anos) e descobri tem 1 ano, agora dia 22 fev. 

--- 

Meses após saber ter o vírus, tive que começar com os medicamentos. Minha saúde melhorou muito 
com o começo das Arvs, mas meu cd4 não subia muito... O Numero de virus sim caiu muito, mas a 
medica me disse q em 2...3 meses de remédio eu poderia estar ja indetectvel, mas não ocorreu 
isso. Foi então que eu conheci a Hemoterapia...Comecei tem 1 mes, e semana passada fiz novo 
exame: resultado.... 

- 

- 

Estou indetectável, e cd4 em 504 (sendo q antes estava em 350) 

http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=7739092
http://br.groups.yahoo.com/group/auto-hemoterapia/message/1938
http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=7739092


---- 

Fiz apenas 4 seçoes da hemoterapia e tive essa boa melhora. Claro que os remédios ajudam MUITO, 
mas percebi como faz bem esse tratamento simples e barato com a Auto-Hemoterapia. 

--- 

Um abraço a todos

Quinta-feira, 23 de julho de 2009 - 22:27:25 

AUTHEMOTERAPIA < RELATOS 

http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=7739092 

Sou HIV+ e faço Auto-Hemo 

SEM: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=2373438941459584201

Minha imunidade. 

Hoje fui na minha médica...saber o resultado da minha segunda coleta de acompanhamento de Cd4 
após contagio por HIV...meu primeiro exame de Hiv acusou Cd4 em 470, Nesse 2° teve aumento foi 
para 570...lembrando que eu fiz 10 aplicações antes de coletar sangue para o 2° exame e fiz 
outros recursos para aumentar minha imunidade como chás ,alimentação e afins. 

Em outubro faço outra coleta...e assim que tiver o resultado passo pra todos aqui,só lembrando 
que eu ainda não tomo rémedios pra hiv/aids estou apenas nas terapias auternativas. Abraço a 
todos e até lá!

Quinta-feira, 23 de julho de 2009 - 22:27:06 

AUTHEMOTERAPIA < RELATOS 

http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=7739092

SOu HIV+ e faço Auto-Hemo 

Sxiing 

Sou HIV+ e faço Auto-Hemo 

Faço Auto-Hemoterapia a + 2 meses. 

No último controle meus leucócitos saíram da faixa de 2000 para 6000. Meu CD4 de 250 para mais de 
600. 

Nunca parei de tomar o coquetel. 

Minha qualidade de vida melhorou muito desde então. 

Recomendo a todos que vivem a mesma angústia e sofrimento

Quinta-feira, 23 de julho de 2009 - 22:26:48 

http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=7739092
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=2373438941459584201
http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=7739092


HÁ MAIS RELATOS NA COMUNIDADE 

HIV - BR (5.591 membros): 

http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=95537

Quinta-feira, 23 de julho de 2009 - 22:25:56 

Kris 

http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4871648468857965490

Membro = SXIING 

Estou vivo e passando bem. Muito bem. 

Passe aqui para dar notícias e dar um alô. 

Não esperava que meu caso rendesse tanto. 

Tomara que seja bom. Bom para outras pessoas também. 

Estou muito bem. Minhas taxas de Leucócitos e CD4 estão estabilizadas em valores maiores do que a 
maioria das pessoas que não são HIV+ (disse meu infecto). 

Queria ressaltar para o Dr. Luiz Fernando que disse não ser possível afirmar isto ser graças a 
Auto-Hemoterapia, porque não parei de tomar os coqueteis. 

Falarei brevemente de 03 etapas de minha vida. 

1) Antes do HIV 

Minhas taxas de leocócitos e plaquetas sempre estiveram ligeiramente abaixo da referência. Não 
fazia CD4 e não sabia o que era isso. 

2)depois do HIV, antes da Auto-HemoTerapia 

Meus Leucótos raramente ultrapassaram 1500. 

Meus CD4 pra baixo (o normal é 500 pra cima). 

Plaquetas lá embaixo. 

Tive 3 infecções oportunísticas sérias. 

No último ano antes da Auto-Hemoterapia tinha 1 pneumonia a cada 2 meses. 

3) depois do HIV, depois da Auto-Hemoterapia 

Pouco depois, minhas taxas de Leucócitos, CD4, plaquetas estão em média de 20% do valor de 
referência. 

Estou muito bem, não tive mais infecções oportunistas, não tiva mais pneumonia, nem gripei 
mais... nem febre tive. 

Estou retomando minha vida como era antes... desculpem, muito melhor do que antes!!!!!!!!! 

Nunca gostei tando de viver! 

Agradeço a todos que nunca desistiram de mim. 

Meu infecto estendeu o tratamento para outros pacientes seus voluntários. Está muito animado com 
os resultados, embora acho que ele está tendo resistência lá no hospital de outros médicos. 

Mas ele me deixa bem claro, e estou consciente de não deixar de tomar o coquetel. Ele (e eu) 
acredita na possibilidade de algo associando o coquetel com Auto-Hemoterapia para HIV+. 

Vi o video do Dr. Luiz Moura, e ele fala algo em radioterapia enfraquecer o câncer e os 

http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=95537
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4871648468857965490


macrógagos acabarem com ele. 

Pessoalmente tenho esperança que o HIV se enfraquecer tanto que meu organismo com a 
Auto-Hemoterapia vão detoná-lo. 

http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=2195

Fernando 

http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=17518347212937432444

A primeira vez que ouvi falar da auto-hemo foi por um professor de imunologia na faculdade. Nesse 
período foi muito discutido os efeitos e possíveis danos à saúde, mas a conclusão foi que os 
riscos são os mesmos de qualquer outra aplicação por via parenteral. Decidi iniciar a 
auto-hemoterapia e posso dizer, que no meu caso observei uma melhora significativa das minhas 
crises de rinite que eram semanais ou seja, efeito placebo ou não os resultados existem. Quanto a 
melhora do CD4 ainda não posso tirar nenhuma conclusão, de qualquer forma pretendo continuar com 
a auto-hemo lembrando os cuidados necesários em assepsia e quero pedir aos amigos que vejam 
matérias da imprensa com o cuidado de analisar o que é dito. Essa, como várias outras técnicas de 
terapia alternativa está sendo reprovada, mas a fúria com que têm acontecido as reportagens 
indica que algo importante tem incomodado interesses industriais. 

Joaquim Marçal 

[Mendsagem removida do inforum] 

http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2571225752805482129&kw=aids&na=3&nid=7739092-
2571225752805482129-2571906369822136478&nst=9

Data: 04/12/2007 22:50 
De: Carlos 
IP: 201.87.140.143 
Assunto: Aht no tratamento contra Aids 

Eu ainda utilizo a AHT como único tratamento no combate a Aids. Na verdade, eu nunca tive a 
doença totalmente desenvolvida, Graças a Deus, mas tive simtomas horriveis de fraqueza, nauseas, 
dores de cabeça, tonturas, enfim ... Desde quando comessei com a AHT tudo cessou, as vezes quando 
exagero nas baladas, excesso de alcohol, refeiçoes fora de hora, deitar tarde, sinto fraquezas o 
que é muito natural. Semanalmente, eu aplico 10 ml em apenas uma nadega, pois é muito dificil 
para mim aplicar na nádega direita uma vez qaue eu mesmo faço as aplicaçoes. Ainda não tive tempo 
para ir ao médico para medir meu CD4 e CD8, que são exames especificos que medem a imunidade e 
desde agosto que não faço um. Meu imunologista ficou apavorado com meu ultimo exame que estava em 
200 - o nivel de uma pessoa normal é 500! Medsmo assim, eu me recusei em iniciar o tratamento com 
os Anti Retro Virais preferindo um tratamento alternativo. Na epoca tinha apenas duas opções, um 
xá chinês um tanto complicado e os Anti Retro Virais, contudo quando estava pronto para solicitar 
o tal chá, encontrei um certo relato na internet de uma pessoa que havia feito uso da AHT e tinha 
tido muito sucesso tendo tido seu HIV invertido. Fiquei impressionado com isso acreditando e 
tomando providencias imediatas para iniciar o tal tratamento. 

Nesta epoca, meu estado geral de saude já estava se agravando e os médicos me advertiam que eu 
iria piorar em um futuro imediato como havia ocorrido com minha esposa. Contudo acreditei na AHT 
tendo melhoras obvias e imediatas. Ainda continuo com o tratamengto sem prazo de suspensão. 
Pretendo considerar uma parada quando meu CD4 (exame que mede a imunidade) tiver superado o 
numero de 800. Quando do meu ultimo exame estava em 200, mas agora acredito que já tenha superado 
os 500 - isso 

Quinta-feira, 23 de julho de 2009 - 22:22:17 
Data: 03/12/2007 18:15 
De: Carlos (vicchar@ig.com.br) 
IP: 201.87.140.143 
Assunto: Aht no tratamento contra Aids 

Dia 07 de julho ultimo, fiz o primeiro contato neste forum sobre a condição da minha saude que se 

http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=2195
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=17518347212937432444


encontrava bastante precaria e quando estava iniciando as aplicações de AHT. O que tenho a dizer 
é que tenho estado cada vez melhor e com uma disposição triplicada. O motivo de não ter voltado a 
este forum conforme inicialmente prometido foi que fiz uma longa viagem ao redor do mundo, não 
deixando a AHT de lado. Eu tenho que voltar ao médico para verificar meu estado apenas para me 
certificar. Sinto como se estivesse totalmente curado, por isso não poderia deixar de relatar 
minha experiencia. Em breve estarei refazendo meus exames e relatarei aqui neste forum. Fiquem 
com Deus e muito boa sorte com este tratamento milagroso! 

Quinta-feira, 23 de julho de 2009 - 22:21:30 
Data: 22/05/2007 08:36:12 
De: Henrique 
IP: 200.198.144.34 
Assunto: Re: Auto-hemoterapia em paciente com aids e manifestação de encefalopatia 

Olá, Ines Russo, 

para te ajudar aconselho a fazer sim, e rápido a AHT, tenho parente com HIV e que teve 
histoplasmose, fez o tratamento convencional e há dois meses começou com AHT, teve uma melhora 
significativa, ou melhor, está com vida normal. É claro que teu irmão deve continuar com as 
medicações convencionais e do coquetel. Se não for possível dar alta pra ele, leva alguém que 
saiba coletar sangue até o hospital e, sem que percebam, pede pra retirar 20ml da veia e injeta 
10 ml em cada nádega, verás a diferença em 48h. É a vida dele que está em jogo, é um direito de 
vocês lutar por ele, não faz polêmica com ninguém, não tem contra-indicação nenhuma, só pode 
melhorar. 

Quarta-feira, 22 de julho de 2009 - 20:14:32 

Ever, boa noite !!! 
Se o seu CD4 está estável 400/600 e sua carga viral está indetectável, provavelmente ainda não 
está usando 
o coquetel, portanto ainda é HIV, soro positivo. Mantenha seu regime alimentar, não faça 
estravagâncias e - 
poderá ainda por muitos anos ficar sem o uso do coquetel. Assim é feito por uma amiga minha 
também soro- 
positiva à uns 6 anos. Não houve ainda necessidade do uso do coquetel. Abraços, Joel

Joel Martini de Campos
60 anos - São Paulo - SP

Data: 18/04/2010 21:49
De: Ailton (ficticio)
IP: 200.207.57.69
Assunto: Re: Re: Esclarecimentos sobre o Dr. Luiz Moura
Ilidio,

Tenho hiv e hpv, ja estou na 7. aplicação da hemo, mas ainda nao fiz outro exame de carga 
viral, estou fazendo 10ml 5 em 5 dias, mas faço 5ml no deltoide e 5ml no gluteo (alternando-os) a 
cada aplicação. Tenho me sentindo super bem com muita disposição e vigor, pele tambem mudou, , 
veias mais dilatadas entre outras que estavam um pouco escuras..hoje estao verdinhas super 
nutridas rsrsr !!!! durmo muito bem...detalhe importante tambem....nao tenho mais gripes nem 
irritaçoes na garganta !!! estou impressionado com isso ja que tinha varias vezes amigdalite !!!

*HPV...bom eu esperei até a 6. aplicação para ver se as verrugas sumiriam, mas elas nao 
sumiam, ficavam por la, pode ser que depois de meses elas sumiriam, mas resolvi nao esperar e 
comprei a pomada recomendada por meu infecto WARTEC 1,5mg que por sinal eu recomendo MUITO 
(Melhor que a IXIUM Até) !!! passei em 3 dias e ja sumiu diria que 80%....entao eu acredito que a 
AHT apenas mata o virus para nao voltar a nascer (como ja li varios depoimentos) mas nao sei 
exatamente se fara sumi-las....Lembrando que esse é meu caso...somos individuais !!!

Bom só lembrar que ja li e falei (mesmo por msn) com pessoas que tem hiv mas fazem seus 
exames de carga e estao zerados com virus indetectavel (só fazendo AHT sem medicação), tudo bem 
que o virus possa estar la incubado e os macrofagos lutando por isso !!! mas prefiro mesmo assim 
do que ficar sofrendo os malditos efeitos colaterais que todos nos sabemos que os "retrovirais" 
(nao sei se escreve assim) podem causam !!!!

*Mas vale lembrar tambem que nao estou aqui afirmando que AHT substitui os AZT's da 
vida.....mas um dia poderei confirmar e assinar em baixo, afinal de contas se um dia pegar um 
exame meu e ver que os exames nao detectam mais o virus ja estarei feliz!! :D



AUTO-HEMO ---- EU RECOMENDO !!!!!!!!!!!!!!!

* Gostaria que mais pessoas que tem o virus e estao fazendo a AHT publicassem aqui seus 
comentarios ja que voce vai andando pela internet e acaba encontrando os mesmo comentarios, nem 
sempre mas a maioria sim sao os mesmos !!!! Obrigado

Quarta-feira, 5 de agosto de 2009 - 17:42:32 

A quem interessar. Depois de várias consultas nesse site, decidi voltar com a AH. Para encurtar conversa, ao proucurar alguem para
aplicar, me deparei com um farmacêutico, cujo pai já falecido ( também farmacêutico) ,ele me disse o seguite: "Meu pai já fazia
aplicações de AH desde os anos 40 e em nossa farmácia formava-se filas enormes, com pessoas com enfermidades de varios tipos,
inclusive com câncer" Segundo ainda seu relato, hoje devido a proibição dos orgãos que se dizem competentes, não faz mais as
aplicações e terminou afirmando que em todo esse tempo mais de 50 anos de experiência com a AH, ele e seu pai só podem dizer
do bem da Autohemoterapia. 

Quanto a matéria do Mequinho, achei muito válida e serviu para fotalecer minha convicçao de que Deus esta colocando esta técnica
que CURA em minha vida e na vida de muitas pessoas. OBRIGADO SENHOR!

Ever

A IMPORTÂNCIA DA REGULARIDADE NAS APLICAÇÕES DE AUTO-HEMOTERAPIA.

Muitas pessoas procuram fazer a AHT, somente quando estão com seus quadros de doenças muito avançados. E querem
"milagres" em pouco tempo.

Nós sabemos que nas aplicações de Auto-hemoterapia, o ciclo de seus efeitos benéficos dura até uma semana. Por isso as
aplicações devem ser repetidas semanalmente, a fim de manter a imunidade elevada.

Como a AHT é uma terapia, assim como o hipertenso que depende de medicação para manter controlada a sua pressão arterial,
bem como quem faz uso de medicamentos para emagrecer, é IMPORTANTE ressaltar que os medicamentos agem enquanto o
paciente fizer uso deles. Em outras palavras, o remédio faz efeito durante período que você tomar. Pois se suspender a medicação,
parando de tomar remédios, fatalmente a pressão arterial vai subir, e ou você irá engordar. O MESMO se dá com a Auto-
hemoterapia, se você parar de fazer as aplicações, os beneficios que ela proporciona também vão parar de acontecer.

Então quem for portador de patologias deverá manter as aplicações regularmente. Assim antes de ACHAR que a AHT não funciona,
lembre-se desta observação. O remédio só faz efeito enquanto você fizer uso dele, pois se parar de toma-lo, é óbvio que os efeitos
deixarão de ser observados. O mesmo é válido para a AHT.

Até aqui postado também em:
http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=3912&u=15

Relatos - Auto-Hemoterapia e Infecções

Orientações Médicas:
Domingo, 24 de agosto de 2008 - 19:16:59
Porque faço a um bom tempo e tenho certeza da eficiência deste método eficaz. Passei por
diversar cirurgia .tratamento pra tirar verrugas do pescoço no corpo. Fiz cirurgias a Laser. Nada
adiantou acabou retornando.
Depois que comecei a fazer este tratamento por incrível que pareça as minhas verrugas começaram
a cair e secarem. Vão esfarelando. Muito incrível. Tenho algumas ainda. Mas estão todas
desaparecendo.
Minha esposa tem uma infecção na vista que nada descobri, ela tem que manter medicamentos
caros e pra sempre a base de cortizona. Mas nenhum medico tem solução para os problemas dela. e
também co referencia a uma alergia. Depois que começou a fazer este tratamento melhorou muito as
infecções na vista, melhoraram também suas alergias isto é publico e notório.
Espero que algum dia t.....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ver na íntegra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fernando Luiz Ferreira
Juiz de Fora-MG

http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=3912&u=15


Data: 22/12/2007 19:54 
De: Nina ( ) 
IP: 201.90.43.181 
Assunto: Agradecimento pelo livreto 
... 
Acompanho pessolamente casos de AVC com melhora de mobilidade do lado paralizado, caso de quase gangrena q está revertendo
incrivelmente, feridas q não se fechavam e inclusive sangravam, com cura total, rinite, depressão, todos com a pele rejuvenescida,
eu msm, grávida e mais disposta, acnes sumiram e qdo aparece alguma, não infecciona mais e ainda involui no dia seguinte ao
aparecimento, uma amiga sarou a infecção urinária já na 1ª aplicação, coisa q os remédios q tinha tomado não tinham feito até
então! 

Hepatite C já na 1ª aplicação com melhora do sono, mais disposto e na 2ª, já observou melhora da barriga, e esse caso ainda é
acompanhado de HIV positivo... 

Efeito placebo???? impossível!!!! 

http://inforum.insite.com.br/39550/8042780.html
Data: 30/12/2008 22:05:33
IP: 189.63.211.157
Assunto: Mais um apoio ao recurso do Ubervalter
Acabo de enviar um email para Sra. Gilda Pereira Carvalho da subprocuradoria geral da republica declarando o meu apoio ao
recurso apresentado pelo Sr. Ubervaldo Coimbra. 
A minha primeira experiencia com AH foi em julho deste ano quando eu e minha esposa tomamos duas aplicacoes de AH durante
ferias no Brasil. Ficamos impressionados com a eficacia do tratamento pois ja no dia seguinte à primera aplicaçao as minhas aftas
que nao se curavam nem com remedios prescritos pela minha medica alopata, foram sanadas por completo. A insonia da minha
esposa foi eliminada e uma infeccao no lobo auricular foi eliminado, ambos os casos no dia seguinte à primeira sessao. Desde entao
venho comentando sobre AH aos meus amigos e familiares e varios deles já aderiram à pratica e estao muito satisfeitos. 
O problema é que moro nos EUA e por aqui só encontro clinicas de AH ozonizada e todas estao no estado do Arizona. Eu acho que
ozonio nao é a resposta ja que o sangue reinjetado é que causa efeitos beneficos. Creio que ozonio só serve para que os clinicos
ganhem algum dinheiro por isso nao quero ir a essas clinicas. Voce ou outros deste forum poderiam de dar ideia de como encontrar
alguem no meu estado de New Jersey que possa fazer aplicaçoes de AH tradicional em nós? Fiz mil e uma pesquisas no google e
só encontro as tais clinicas. Obrigado.
Arsenio 57 anos - Newark - NJ USA 

Orientações Médicas:

Segunda-feira, 21 de dezembro de 2009 - 10:53:26 189.99.171.134

SOU A FAVOR E JÁ ESTOU USANDO A AUTO HEMOTERAPIA. ESTOU SATISFEITO COM OS SEUS EFEITOS NO MEU
ORGANISMIO, PRINCIPALMENTE CONTRA AS INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS QUE EU TINHA CONSTANTIMENTE.

JOSE CLAUDIO CARDOSO DE OLIVEIRA
58 anos - FORTALEZA/CEARÁ

Inforum

Data: 22/12/2009 11:25
De: JOSE CLAUDIO CARDOSO DE OLIVEIRA
IP: 187.90.172.200
Assunto: Re: Operaçao de joelho
Meu caro Alexandre Costa, a melhor maneira de saber se a AHT resolverá seus problemas de dores no joelho será tentando pelos
menos umas quatro aplicações semanais. já sabemos que a AHT não apresenta efeito colateral e que até o momento não foi
relatado nehum óbito. Coloque na cabeça que se não melhorara suas dores no joelho, garanto que ficara mais protegido contras as
infecções virais e bacterianas. Sega o meu exemplo, sou Cardiopata Grave, tenho duas pontes de safena e uma mamária e prótese
mitral metálica. Sou também diabético insulínico dependente e estou praticando a AHT e continuo vivo e mais disposto. 

* EM OUTRO RELATO (abaixo) ele corrigiu o erro de digitação, de 4 aplciações semanais por 1 aplicação:

Data: 23/12/2009 07:33
De: JOSE CLAUDIO CARDOSO DE OLIVEIRA
IP: 189.99.189.192
Assunto: Re: Auto hemoterapia
Infelizmente a minha colocação foi um erro de expressão na digitação. Peço desculpas se eu induzí as pessoas fazerem 4 vezes por

http://inforum.insite.com.br/39550/8042780.html


semana. Flizmente você corrigiu a tempo. Obrigado! 

Orientações Médicas:

Segunda-feira, 30 de novembro de 2009 - 17:58:21 189.12.37.123

Prezados: 

Antes de utilizar regularmente a auto-hemoterapia, o que efetivamente ocorreu em abril de 2007, eu padecia de infecções urinárias
recorrentes. Um amigo deu-me um dvd e eu após assisti-lo, prontamente, quis experimentar o método, em virtude de considerar que
não tinha nada a perder. Ademais, a figura do Dr. Luiz Moura, apesar do que se diz sobre julgar pelas aparências, passou-me uma
segurança que nenhum outro médico, mesmo em consultório, conseguira passar antes. os resultados foram tais que, até hoje,
procuro manter-me em dia com o procedimento. Houve sensível melhora em minha qualidade de vida, com certeza
absoluta.Percvebo alguma má-fé por parte de algumas pessoas, espcialmente jurídicas do ramoo de medicamentos, que difamam a
pessoa do Dr. Luiz Moura. É necessário conhecer antes de fazer críticas destrutivas, como certos âncoras e repórteres do rádio e da
televisão, influenciáveis por serem humanos, mas que que têm microfones e câmeras sob a égide do poder econômico. 

Abraços.

Edson Luiz
48 anos - Betim

Orientações Médicas:

Domingo, 18 de outubro de 2009 - 22:08:33 

Sou totalmente, completamente a favor da AHT, faço esta terapia,e tenho a oportunidade de acompanhar de perto mais ou menos
30 pessoas que executam esta terapia, onde todos encontraram resultados formidáveis e surpreendentes, pessoas sem esperança
de cura, em relação a problemas circulatórios, colesterol altíssimo a mais de 10 anos, diabetes, acnes, infecções, enxaqueca,
sinosites, entre várias outras patologias comprovadas, e com acompanhamentos terapêuticos, obtiveram respostas, e seus
respectivos médicos acompanhantes surpreenderam-se com resultados positivos!!!!!!!! 

Como não apoiar, praticar e divulgar a AHT, depois de tantos resultados? 

Agradeço a DEUS, por existirem pessoas maravilhosas que propagam o bem! 

Obrigado a todos que apoiam a AHT! 

Obrigado Dr. Luiz Moura! 

Elisandra M.
36 anos - São José dos Pinhais. Ctba. Paraná

ORIENTAÇÔES MEDICAS

Domingo, 27 de dezembro de 2009 - 23:51:18 201.33.235.197

boa noite! 

eu estou fazendo auto-hemotrapia. E estou cada vez melhor de uma infeçao muito forte no intestimo, nos rins, e bexiga. E tenho
exames pra provar! 

E apos terminar as aplicaçao vou fazer todos os exames pra fazer a prova.

Eloá Isoppo
47 anos - Clevelandia PR

Relatos - Auto-Hemoterapia e Insônia

Domingo, 21 de dezembro de 2008 - 20:01:20 
Eu tinha um problema de insônia há 20 anos e desde que comecei a fazer a auto - hemoterapia não sofro mais deste problema, e



conheço muitas pessoas que estão fazendo este tratamento e estão tendo excelentes resultados.
Sandra 48 anos - Campinas/SP: fórum Orientações Médicas

Orientações Médicas:
Terça-feira, 9 de dezembro de 2008 - 15:28:53 
faço hemoterapia e so senti medo o primeiro dia depois vi o resultado e é muito bom principalmente para dormir feito um bebê e
continuo fazendo hoje foi a quarta aplicaçao nossa voltei a ter uma disposiçao muito boa que nem um tratamento conseguiu ate hoje
gosto mesmo 
eroni toledo 

Orientações Médicas:
Sábado, 4 de outubro de 2008 - 02:35:50
Agora mais que nunca posso participar desse fórum, com a opinião firme não só pelos
textos que tinha e tenho lido a respeito da auto-hemoterapia, pois após 3 sessões posso
declarar firmemente que sou a favor e a indico, sem titubear.
Sinto uma maior disposição, a insônia de mais de uma década, já está contornada,
durmo o "sono dos anjos", pois sempre invejei quem deita na cama e dorme sem
acordar no meio da noite. Minha tensão pré_mestrual, que mais parece um "ritual para
o parto" amenisou, juntamente com todo aquele inchaço (chego a aumentar de 3 a 4
quilos, nesse período - sinto-me "leve".
Meu pai já está expelindo catarro (por causa de uma tosse que não passava). E sua
respiração está menos sofrida. Depois de umas duas A.V.Cs, sua perna era toda
dolorida, cuja a dor não passava com .....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ver na íntegra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sílvia David
42 anos - Piracicaba

Relato de Isolde: 
..."EU ESTOU FAZENDO AH. E ESTOU NA 12 APLICAÇÃO, AKI EM CASA FAÇO EU MEU MARIDO E MEU FILHO. MAIS PARA
PREVENÇÃO. EU SEMPRE TINHA DORES, PARECIA A MARIA DAS DORES. DOR NAS PERNAS, DOR DE CABEÇA, DOR NAS
COSTA. ETC... AGORA ESTOU BEM MELHOR AS DORES QUASE NÃO EXISTEM MAIS E O HUMOR E O SONO MUITO
MELHOR. QUASE SEM ANSIEDADE. MEU MARIDO MELHOROU DAS DORES NAS COSTA E MEU FILHO COM AS ESPINHAS.
FICO TÃO ENTUSIASMADA EM FALAR DA AH"... 

Perfil de Isolde: http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2476950460326071068

este relato foi postado no orkut por: 
Lina Costa <<< Ho'oponopono >>> 
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358

Data: 22/12/2007 19:54 
De: Nina ( ) 
IP: 201.90.43.181 
Assunto: Agradecimento pelo livreto 
... 
Acompanho pessolamente casos de AVC com melhora de mobilidade do lado paralizado, caso de quase gangrena q está revertendo
incrivelmente, feridas q não se fechavam e inclusive sangravam, com cura total, rinite, depressão, todos com a pele rejuvenescida,
eu msm, grávida e mais disposta, acnes sumiram e qdo aparece alguma, não infecciona mais e ainda involui no dia seguinte ao
aparecimento, uma amiga sarou a infecção urinária já na 1ª aplicação, coisa q os remédios q tinha tomado não tinham feito até
então! 

Hepatite C já na 1ª aplicação com melhora do sono, mais disposto e na 2ª, já observou melhora da barriga, e esse caso ainda é
acompanhado de HIV positivo... 

Efeito placebo???? impossível!!!! 

Orientações Médicas:

Sexta-feira, 4 de dezembro de 2009 - 16:17:26 201.11.154.114

http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2476950460326071068
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358


Sou com a mais absoluta certeza a favor dessa pratica, comecei as aplicações a 3 semanas e estou me sentindo com uma
disposição incrivel, e dormindo bem a noite, coisa que eu não fazia a meses. Tenho doença de crhon, uma infecção generelizada
em estagio avançado, tive melhoras significantes sem tomar os corticoides e sulfasalazina, pelo que venho notando minhas dores
musculares e nos ossos que eu tinha em decorrencia dos medicamentos passaram. me sinto ótimo e vou continuar com o
tratamento... abraço

Anderson Andrei
Juara

Orientações Médicas:

Quinta-feira, 24 de setembro de 2009 - 18:46:08 
Data: 24/09/2009 00:56 
De: Renato Moniak (moniak7@itelefonica.com.br) 
IP: 200.100.87.247 
Assunto: Auto Hemoterapia 

Obtive excelentes resultados através da auto-hemoterapia para tratamento de artrose, dores na 
coluna, devido a problema congenito (listese), arritmia cardiaca (problema congenito, segundo o 
médico pode-se levar uma vida normal), dores no joelho esquerdo por causa da artrose.Com a auto 
hemo não tenho mais nenhum problema de dores. As dores desapareceram já nas primeiras aplicações. 
Já fiz sete aplicações 5mls em mim mesmo, e tenho divulgado com entusiasmo o tratamento. Em meu 
corpo, além destes resultados, notei uma melhora extraordinária na disposição, melhor oxigenação, 
melhra na pele, e, até, acreditem, na libido, insonia e stress. Sou vegetariano há 25 anos, e, 
com certeza, a alimentação, é claro, é de extrema importância. Recomendo e, aos que desejarem, 
faço as aplicações. 

Em breve farei um vídeo dando meu testemunho e colocarei no youtube, para que muitos possam ser 
beneficiados. É meu desejo que, assim como no México, esta terapia possa ser liberada no Brasil, 
também. Perdi minha mãesinha, a semana passada, por infecção hospitalar no Hospital Edmundo 
Vasconcelos, depois de 4 meses de sofrimento. Ela foi operada. Deu tudo certo, mas pegou infecção 
hospitalar. Tudo que os médicos sabiam dizer é que o sistema imunológico dela estava muito 
debilitado, porisso pegou a infecção. Estou pensando seriamente em processar o hospital. Por que 
não fortaleceram o seu sistema imonológico de alguma forma? A AUTO HEMOTERAPIA, juntamente com 
outros procedimentos médicos, poderiam ter, com certeza, se aplicados corretamente, mudar o 
triste final desta história. 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Labirintite

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

Renan : http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=5301939306764584011
minha prima ja não toma mais remédios pra pressão coisa q era impossivel pos ela tinha pressão 
intracraniana . eu me sinto bem mais forte mais leve bem mais ranquilo .. minha visão melhorou 
muito e com 20 ml melhoraa mais ainda todos os sintomas de tudo . o ruim e q as vezes falta 
coragem mas 10 ja ta ótimo . só q com 20 me sinto até o clark kent . meu avo tinha perna inchada 
e com ma sirculação e veia intupida . pow verruga caiu demoro mas caiu . tonteira de labinritite 
tbm sumiu e com 20 é melhor ainda.

Relatos - Auto-Hemoterapia e Leucemia
veja também câncer

Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 

"Tenho Leucemia, estou na décima sexta aplicação, minhas taxas cairam muito, estou feliz da vida, 
vou continuar fazendo. Gostaria de gritar aos quatro cantos que estou MARAVILHOSAMENTE BEM!!!" 
Postado por: Zélia Zelina 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=16769890885069914694

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=5301939306764584011
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=16769890885069914694


Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/

Data: 27/10/2008 07:55
De: AHT
IP: 201.78.37.139
Assunto: Re: Re: Re: Pedido de esclarecimento
Mônica,
há relatos de pessoas que curaram leucemia com auto-hemoterapia.

Veja algumas dezenas de relatos sobre auto-hemoterapia e câncer no endereço
http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416

Não esqueça de mostrar publicamente os resultados do caso a que você se refere, na
hipótese de tratar a pessoa com auto-hemoterapia. E não nos esqueçamos que o que
sabemos sobre auto-hemoterapia no Brasil devemos ao dr. Luiz Moura, cuja entrevista lhe
custou o diploma, até onde sabemos.

DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS
RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416
Sexta-feira, 24 de outubro de 2008 - 10:11:27
Caro sr.,
os depoimentos abaixo foram transcritos de fóruns de discussão, como este. Alguns podem
estar repetidos.
Proveito,
Valter.

Data: 16/10/2007 22:48
De: Marçal
IP: 201.29.190.15
Assunto: Re: Leucemia
São relatos, qualquer informação entrar em contato com a pessoa.
http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=7739092&q=leucemia
Zélia Zelina
Sou portadora de leucemia, fiz 13 aplicações, hoje recebi o resultado dos meus exames,
minha taxas "todas" cairam.Meus leucócitos estavam em 23000 cairam para 19000.Estou
encantada com AH e muito feliz.

Assunto: SOS - LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA
Cara Regina, talvez estes esclarecimentos e relato possa te ajudar !!!!
DIAGNÓSTICO - R.C.D., hoje com 41 anos, descobriu aos 29 que tinha Leucemia Mielóide
Crônica. Tinha uma vida normal e conta que adorava passear no Parque o Ibirapuera, na
capital paulista, pelo menos três vezes por semana. Numa das caminhadas sentiu muito
cansaço, depois tontura. O mesmo ocorreu no fim de semana seguinte, após uma semana
inteira de muita vontade de dormir. Pensou que fosse a rotina de trabalho associada aos
estudos e às "saídas noturnas com o pessoal da faculdade".
Ele cortou as noitadas, mas não adiantou. A insistência da sonolência inexplicada, as
vertigens e uma dor do lado esquerdo fizeram com que procurasse um médico e tivesse o
diagnóstico. Um dos irmãos era compatível e ele fez o Transplante de Medula Óssea (TMO).
Já se sentia curado. Seis anos depois os sintomas voltaram. Uma recidiva da doença. Por
indicação de amigos passou a fazer AH semanal pois o transplante convencional é muito
sofrida. Apesar de ter confiança que desta vez não precisar fazer a TMO, ficou feliz pelo
resultado até o momento, pois se passaram 6 meses e os sintomas melhoraram e consegue
levar a vida particular e profissional dentro da normalidade.

Relatos - Auto-Hemoterapia e Leucopenia

Segunda-feira, 15 de dezembro de 2008 - 14:37:18 
Sou totalmente a favor, já iniciei o tratamento. Sou leucopênica e fiz quimioterapia até agosto desse ano de 2008. Estou muito
esperançosa em me curar da leucopenia, pois precisei tomar 7 injeções de Granulokine cada vez de fazer a quimio. Imagine se meu
plano não cubrisse? Cada ampola custa 456,86! 
Obrigada doutor!
Marilena Chierighini de Camargo - 66 anos - Itu, SP: fórum Orientações Médicas

http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416
http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416


Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 

"Estou fazendo auto-hemoterapia há 4 meses, tinha leucopenia e minhas taxas de leucócitos 
normalizaram,não tive mais rinite,gripe, estou muito bem graças a AHT." 
Postado por: Sabrina 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=15029036723130216480

Relatos - Auto-Hemoterapia e Lúpus

inforum
Data: 23/01/2009 03:15
De: Suely 
IP: 189.69.65.237
Assunto: TENHO LUPUS E FAÇO AH
Tenho LUPUS e ano passado fiz AH de Fev. a Set, sendo que o resultado foi 10, melhorei muito das minhas dores e devido a uma
internação por cálculo renal acabei deixando de fazer. Me arrependi e a 15 dias recomecei e estou me sentindo ótima. Recomendo a
prática,pois o resultado é rápido e impressionantecomoa melhora é rápida.Não quero interromper mais o tratamento.

Inforum:
Data: 20/04/2007 20:27
De: Adriana Pereira (adri_dade@yahoo.com.br)
IP: 201.86.241.111
Assunto: Re: PARA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA (NOVA)
Tenho um problema auto imune - LUPUS melhorei 80% posso dizer que
obtive essa melhora após começar a fazer AHT, já fiz 11 aplicações,
faço com uma profissional qualificada.

Inforum:
Data: 14/04/2007 21:38
De: Adriana Pereira (adri_dade@yahoo.com.br)
IP: 201.86.197.249
Assunto: Sou de Porto Algre otimo resultado para Lupus
... passei a aplicar a técnica por uma enfermeira, tenho Lupus e obtive
ótimo resultado, acabou o cansaso as dores no corpo e a cicatrização da
minha pele foi consideravelmente. Estu muito bem, já fiz dez aplicações
parei 3 meses e estou retornando agora com um médico homeopata que foi
indicado pela minha dermato...

Inforum:
Data: 14/04/2007 21:16
De: Adriana Pereira (adri_dade@yahoo.com.br)
IP: 201.86.197.249
Assunto: AUTO HEMOTERAPIA
... pra mim a Auto hemo terapia tive um ótimo resultado. Tenho lupus
heritromatoso sistemico de discoide, na pele. Com a auto hemo não tive
mais dores no corpo, cansaso e a cicatrização da minha pele melhorou
muito, a anemina estacionou. Fiz dez aplicações e parei 3 meses. Estou
retornando minhas aplicações...

Orientações Médicas:
Terça-feira, 9 de setembro de 2008 - 10:11:54
Indiscutível para quem já experimentou e observou muitos resultados. Eu mesmo fiquei sabendo
pessoalmete de muitíssimos casos de melhoras em muitas doenças diferentes. Principalmente
reumatismos, todas as pessoas que usaram melhoraram inclusive gente com Lúpus, uma doença
grave, que tinha que usar Morfina e corticóides em altas doses na quarta aplicação semanal não
precisou mais seguir tomando estes medicamentos fortes. Resultado espetacular
Jorge
62 anos - Novo Hamburgo, RS

Orientações Médicas:
Terça-feira, 23 de setembro de 2008 - 18:40:17
Em outra parte deste saite eu conto como me curei do lupus com hemoterapia. Não sei se a

http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=15029036723130216480


mensagem foi transmitida.Isso foi aproximadamente a 30 anos atrás.Se voce sofre com o
lupus,experimente. Se para mim deu certo, porque não dará com outras pessôas?
albio souza da silva porto alegre rgs

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 05/11/2008 16:26
De: DAIZE MAGALI (daize_01@yahoo.com.br)
IP: 189.70.145.134
Assunto: RE. LUPUS HERITEMATOSO SISTEMICO.
TENHO LUPUS A 12 ANOS, FIZ ESSE TRATAMENTO,E ACREDITE HOUVE UMA
MELHORA BASTANTE NA DEFESA DO MEU ORGÂNISMO,TANTO EU COMO MINHA
FILHA DE 20 ANOS , QUE TB TEM LUPUS DE PELE PROFUNDA, ATÉ AS COLICAS
MESTRUAIS DELAS MELHORARAM, MO MONENTO NÃO ESTOU FAZENDO MAS,POIS
MIN MUDEI DE PERTO DO ENFERMEIRO. MAS ACREDITE TENHO FALANDO PARA
MUITA PESSOA PORTADORA DE LUPUS , ELAS DIZEM QUE MELHORARAM
BASTANTE, EN TODO OS ASPECTO, COMO NA DOENÇA COMO NA DEPRESSÃO QU É
CAUSADA PELA DOENÇA. GOSTARIA DE CONTINUA MAS NÃO SEI COMO.AQUI EM
RECIFE OS PROFISSIONAIS TEM MEDO DE PRATICA ESSE TIPO DE TRATAMENTO.

Orientações Médicas:

Domingo, 11 de outubro de 2009 - 18:09:55 

faço AH a quase 3 anos ,toda semana sertinho . 
meu quadro melhorou e stou sem remédios a mais de um ano 
meu problema é lupus .quer dizer era pois estou muito bem. 
eu aconselho todos que tenha alguma enfermidade deste tipo fazer a AH tranquilo porque funciona mesmo

marcia
monte aprazivel

Orientações Médicas:

Segunda-feira, 17 de agosto de 2009 - 17:42:41 

nos meus 62 anos de vida ja vi muita coisa, mas como a AH não vi nada parecido, faço a 2 anos e posso dizer com todas as letras
TINHA LUPULUS at´descobrir a AH dei um rim para as doses cavalares de corticoides que era obrigado a tomar, apesar de ser uma
das doenças mais antigas do mundo o único tramento é ainda na base de corticoide que tem muitos efeitos colaterais e quase
nenhum sobre a doença em si.portanto a AH me trouxe de volta ao mundo dos vivos, porque ja estava sem nenhuma esperança ou
pior estava era enloquecendo de vez. bendito DVD que parou em minhas mãos por puro acaso. hoje gravo em torno de 30 DVD por
para doar e vou continuar a fazer isso pra sempre.

ANTONIO CARLOS DE ARAUJO
62 anos - CACHOEIRINHA - RS

Relatos - Auto-Hemoterapia e Mal de Parkinson

postado por PAULA VIANA em 3 abril 2010 às 1:35

TENHO PARKINSON DESDE 2004, HÁ 5 MESES ESTOU FAZENDO AUTOHEMOTERAPIA.....NUNCA ME SENTI TÃO BEM,
MAIS MOBILIDADE, MUITO MENOS TREMORES.
APLICO 15 ML POR SEMANA.
PAULA

http://amigosdacura.ning.com/profile/PAULAVIANA

Orientações Médicas:
Quinta-feira, 28 de agosto de 2008 - 19:59:10

http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
http://amigosdacura.ning.com/profile/PAULAVIANA


O pai de um amigo meu que tem um mal de parkinson, e está tendo bons resultados
ROGERIO BASILIO DA SILVA
29 anos - JAPOMIRIM - BAHIA

Data: 05/02/2009 19:25
De: Flávia Rodrigues (flavinhaxyz@yahoo.com.br)
IP: 200.101.119.219
Assunto: PARA MARIA ZELI SUTILI SOBRE PARKINSON E AUTO-HEMOTERAPIAi (zelisutili@via-rs.net)
Olá Maria Zeli - Minha mãe(84anos) tem mal de Parkinson há uns 10 anos já e um tio(73anos) também. 
Eles tomam os medicamentos para o Parkinson, mas depois da AUTO-HEMOTERAPIA(tem um ano +-)eles tem se sentido muito
melhor, menos endurecidos e os tremores são quase imperceptíveis. A disposição - que não tinham - é uma constante. Existem os
altos e baixos como em qualquer outra doença, claro, mas eu afirmo que existiram duas mães: a de antes e a de depois da AUTO-
HEMOTERAPIA. Eles fazem 20ml de 7 em 7 dias, mas se a pessoa não estiver bem, seria bom fazer de 5 em 5 dias. 
Maria Zeli, vc é que depois de pesquisar, deve seguir ou não o que decidir. Eu fico aqui dando opinião porque vejo o bem estar da
minha mãe e do meu tio, mas desconsidere qualquer conselho meu. Repito, é vc quem deve decidir. Mais informações, estamos
aqui ou no e-mail acima ou qualquer outra pessoa abalizada a lhe dar orientações. 
Fique com Deus - um abraço
Flávia 

Tem mais alguns relatos nesse link. 
http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=8697443&tid=2530025984805050526

Parkinson 

Data: 27/01/2008 00:06 
De: Marçal 
IP: 201.29.177.191 
Assunto: Re: Re: Re: Re: Mal de Parkinson e a AH. Solicito Relatos 

[Mensagem removida da comunidade no orkut, AH x doenças rara e 
degenerativas:
http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=8697443&tid=2530532309909641374&start=1

Parkinson . e AH 
De: "parklelo" Adicionar endereço 
Data: Sat, 05 May 2007 13:02:10 -0000 
Assunto: [auto-hemoterapia] Mal de Parkinson 

Olá amigos: 

Tenho 64 anos e a 4 tenho mal de Parkinson . 
Tomei conhecimentoda AH a um mês e meio e a partir daí 
resolvi iniciar a terapia. 
Como essa doença é progressiva , eu já estava com começo 
de paralisia na perna e braço direito, mandíbula inferior e outras consequências da doença. 
Atualmente tomo 10ml de sangue na região glútea e já constatei a regresão de toda a paralisia. Os 
tremores característicos da doença regrediram consideravelmente, a resistência nas pernas tb. e a 
propria pessoa que me faz as aplicações me disse que nem parece que tenho parkinson. 
Gostaria que alguém do grupo me informasse de conhecem algum médico adepto dessa terapia na 
cidade de São Paulo ou Santos ,pois , preciso saber mais detalhes sobre êsse assunto. 
muito grato 

Leonardo 

http://br.groups.yahoo.com/group/auto-hemoterapia/message/2289

(Sem assunto) --- 

DEUS TE ABENÇOI AMIGO ! 
JA CONSEGUI TOMAR 2 APLICAÇOES DE 10 ML E JA MELHOREI DO 
PARKINSONISMO UNS 60% GRAÇS A DEUS JA ESTOU ESCREVEND Q A MAIS 
DE 20 ANOS Q NAO ESCREVIA MEU NOME E JA ESTOU COMENDO COM 
MINHAS MAOS ESTOU MUITO FELIZ COM O RESULTADO FNTASTICO DE DUAS 
A PLICAÇOES ....FIQUE COM DEUS 

http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=8697443&tid=2530025984805050526
http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=8697443&tid=2530532309909641374&start=1
http://br.groups.yahoo.com/group/auto-hemoterapia/message/2289


Em auto-hemoterapia@..., Jose Alves 
<revejosemedeiros@...> escreveu 
> 

Parkinson
Data: 15/08/2008 08:44 
De: socorro araujo 
IP: 189.71.59.58 
Assunto: Auto-hemoterapia 

Na minha casa eu e minha mãe fazemos a 8 meses e vimos midanças radicais pois minha mãe estava 
com inicio de parkson (Parkinson) e a taxa da tireóide lá em cima e estáo todas controladas 
achavamos que ela não entraria o ano viva daí ela superou, eu tenho um nódulo no seio e confiando 
em Deus primeiramente estarei curada com esse tratamento irei repetir em dezembro novos exames e 
sinto-me muito bem nunca aconteceu de efeitos negativos 

Data: 24/01/2008 14:02 
De: karlak 
IP: 201.3.196.59 
Assunto: Células tronco 
Só lembrando, 
que o Dr. Moura mexeu no bolso de alguns que vem desenvolvendo os tratamentos com células tronco 
e os pesquisadores sabem que o sangue está repleto de células tronco a um custo zero (só que na 
fase embrionária) 
e que a AH não só cura como "refaz as células" doentes, 
provenientes das células tronco naturais do sistema imunológico. 
Isso é "bárbaro", não? 

Distrofia muscular 

14/11/2007 11:50:33

a favor (oObs: da auto-hemoterapia) 
Eryck Teixeira Dos Santos (18) de Canaã Dos Carajás 

Tenho Distrofia Muscular Progressiva Ireversivel, com as aplicações da AH tenho tido um resultado 
maravilhoso. Não so em mim como nos meus irmãos que também tem Distrofia Muscular Progressiva 
Ireversivel. 

No endereço http://www.orientacoesmedicas.com.br/ver_opiniao.asp 

Data: 14/01/2008 13:05 
De: JOSE DANTE DE SP CAP (jose.dante@terra.com.br) 
IP: 201.42.221.252 
Assunto: A MARAVILHA DA A.H.T 

Hoje fiz minha 34ª aplicação de A.H.T. e cada vez mais maravilhado. tinha a Distrofia muscular 
como principal doença dentre outras, todas sanadas e a distrofia melhorei uns 30 %, agradeço 1º a 
DEUS, segundo ao dr LUIZ MOURA, que diga-se de passagem, um médico que visa a cura e não 
enriquecer às custas do doente e 3º ao MARÇAL, que mesmo morando no Rio, me encaminhou quem me 
fizesse a auto-hemo aquí em São Paulo. aos que duvidam da A.H.T. queria q me explicassem uma 
coisa simples: pq quem faz auto-hemo não pega gripe, dor de garganta, ouvido ou outras doenças 
que os otorrinolaringologistas tratam? isso sem efeitos colaterais algum. Quero ver se uma pessoa 
imunizada pela auto-hemoterapia pega dengue ou febre amarela ou outras doenças transmitidas por 
picadas de insetos? Duvideodó. Com o organismo alerta, não tem doença que se instale. Um primo 
que se mudou para o Mato Grosso me disse que essa simpatia era comum por lá para não pegar 
doenças transmitidas por picadas de inseto. (eles chamam a a.h.t. de simpatia). 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Menopausa

mary ruth - Sofri uma trombose profunda ha 4 anos com sequelas e usando a AH por 5 meses fiz o mapeamento nao encontrando
nenhum resíduo de trombo, isso sem contar a substancial melhora nos efeitos da menopausa, uma vez que nao posso usr
hormonios. Viva a Auto-Hemoterapia.
Postado no site da Revista Veja: http://veja.abril.com.br/blog/genetica/137880_comentario.shtml

http://www.orientacoesmedicas.com.br/ver_opiniao.asp
http://veja.abril.com.br/blog/genetica/137880_comentario.shtml


Orientações Médicas:
Sábado, 1 de novembro de 2008 - 20:47:36
Estou na quinta aplicação, todos sintomas da menopausa desapareceram, ansiedade,,
humor, enfim estou ótima!!!!!!!!!!!!!!
raquel nacles 50 anos - Curitiba/Natal

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

RAQUEL : http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=7026225831451311374
Sintomas da menopausa.

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 11/10/2008 20:14
De: rosalda thuller (rosaldat@hotmail.com)
IP: 189.24.164.248
Assunto: Re: JULGAMENTO DO Dr. LUIZ MOURA
Tenho 53 anos e sofria dos sintomas da menopausa ha mais de 7 anos, fazendo neste
periodo o uso constante de reposicao hormonal ( postoval e activelle, mais recentemente).
Por indicacao de minha cunhada, que faz uso da AH, suspendi o uso do hormonio e iniciei o
tratamento .Ja no segundo dia me senti livre dos sintomas que ha tanto tempo sentia .
Tambem percebi que uma dormencia que estava sentindo frequentemente no braco e mao
direitas, cessaram... agora - quatro semanas apos o inicio da AH me dei conta que uma
verruga que tinha no dedo indicador e varias verrugas menores (cornos)que tinha na regias
do pescoco e costas tambem desapareceram acredito no tratamento e sinto que ainda haja
tanto preconceito em relacao a este tratamento que certamente viria a beneficiar tanto a
nossa sociedade, especialmente a camada menos favorecida que tanto sofre com falta de
recursos...
obrigada Dr. Luiz Moura !!!

Relatos - Auto-Hemoterapia e Menstruação

Orientações Médicas:
Sexta-feira, 6 de fevereiro de 2009 - 17:26:28 
estou fazendo e tb muitas outras pessoas que falei sobre a minha melhora estão fazendo,eu estava com alergia,minha menstruação
estava vindo duas vezes ao mes,dores nos ombros.....etc,conheço tb quem melhorou de problema que já tinha tomado varios
remédios e não tinha resolvido e agora está bem,então..entre tomar remédios que já sei que tem mil contra indicação prefiro fazer a
auto hemoterapia 
Neusa Pereira - 40 anos - são paulo

Orientações Médicas - Sexta-feira, 21 de novembro de 2008 - 00:37:35 
Estou na 6ª aplicação da Hemo e muito satisfeita , pois eu era vítma de uma infernal dor de cabeça que me consumia praticamente
todos os dias do mês, sem contar com o descontrole menstrua em que eu me encontrava,hoje não sei o que é dor de cabeça e
estou muito feliz, não sei se é a minha fé, só sei que stou muito feliz. Espero futuramente contar mais novidades desta maravilha em
minha vida a Hemoterapia. 
Maria do Socorro de lima Santiago 46 anos - Catende -PE

Inforum:
Data: 17/04/2007 12:31
De: Ivanilde de carvalho
IP: 201.8.14.60
Assunto: Sucesso com o uso de auto hemoterapia.
Estou na 5 aplicação para prevenção, mas fiquei maravilhada com o
resultado que tive na tpm sem intenção de resolver este problema que me
incomodava de dores nas costas pernas mal humor etc.
E meu esposo faz para alergias que era terrivel espirrava muito
lacrimejava, enfim muito sofrimento ate surgir esta fantastica auto
hemoterapia. Nos fazemos aplicações tambem em 11 clientes amigos e so e
susesso total ate o momento, são varios problemas,dores musculares
menbros rigidos devido a idade presão alta, cansaso, enfim e muitas as

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=7026225831451311374
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/


soluções que a auto h,tem nos proporcionado.

Orientações Médicas:
Sábado, 4 de outubro de 2008 - 02:35:50
Agora mais que nunca posso participar desse fórum, com a opinião firme não só pelos
textos que tinha e tenho lido a respeito da auto-hemoterapia, pois após 3 sessões posso
declarar firmemente que sou a favor e a indico, sem titubear.
Sinto uma maior disposição, a insônia de mais de uma década, já está contornada,
durmo o "sono dos anjos", pois sempre invejei quem deita na cama e dorme sem
acordar no meio da noite. Minha tensão pré_mestrual, que mais parece um "ritual para
o parto" amenisou, juntamente com todo aquele inchaço (chego a aumentar de 3 a 4
quilos, nesse período - sinto-me "leve".
Meu pai já está expelindo catarro (por causa de uma tosse que não passava). E sua
respiração está menos sofrida. Depois de umas duas A.V.Cs, sua perna era toda
dolorida, cuja a dor não passava com .....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ver na íntegra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sílvia David
42 anos - Piracicaba

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 1 de outubro de 2008 - 11:11:54
depois que descobri a hemoterapia , não pretendo mai para de tomar , tinha uma forte dor de
cabeça sempre que menstruava , depois da hemoterapia passou e sempre estava gripada
que me deixava de cama , e fiquei boa também e agora descobrir que tenho mais energia e
eu estou adorando agradeço a deus por descobri esse método e estou super satisfeita e
indico para minhas amigas também.
maria das graças rodrigues 38 anos - recife - pe

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

MARY: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=9875772838125670419
Miopia, Astigmatismo e outros 
Faço Auto Hemoterapia sozinha, depois de ter visto no youtube o rapaz fazendo nele sozinho, tomo 
os cuidados de praxe. 
Estou na oitava aplicação e já na quarta fiz um exame de vista, tive miopia e astigmatismo a mais 
de 20 anos, e a uns dez que estava estacionado em 2.8 e 3.8 graus, contestei a oftalmologista que 
me apresentou a receita com 1.25 e 1.50, ela disse que está certo, baixou mais de 50%, tenho o 
resultados que comprovam. 
Penso que se continuar fazendo ainda poderei baixar mais. Brincos, usava 4 dias e ficava cerca de 
dez sem, até sarar as inflamações das orelhas, fazem dois meses que não tiro os brincos e não 
inflama mais. A 38 anos desde criança levantava de 3 até 6 vezes ao banheiro, para médicos era 
normal, por que não tinha dores, hoje só levanto 1 as vezes nenhuma. 
Desde fevereiro deste ano estava com perda de urina e me deitava cansada e levantava mais cansada 
ainda, hoje levanto-me disposta e meu ânimo aumentou muito. Emagreci três quilos, coisa que não 
estava conseguindo antes. 
A três anos tinha excesso e irregularidades de menstruação, hoje não tenho mais, meus cabelos 
estão menos rebeldes, e minha pele está melhor. Torçamos para que a "anvisa" e o "cfm" deixem de 
dar ouvidos aos ganâncio$o$ do poder e liberem essa técnica pelo menos a quem deseja fazer. 
Deus abençõe Dr. Luiz Moura e a todos os seus divulgadores.

Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 

"Estou melhorando das alergias,sentia também muitas dores no ovário, (por ser policístico) e não tenho sentido mais dores, fora que
o meu ciclo menstrual foi regulado." 
Postado por: Eliane 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=8630129147410907122

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=9875772838125670419
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=8630129147410907122


Relatos - Auto-Hemoterapia e Micoses

Orientações Médicas:
Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 22:24:19
Há muitos anos indiquei e sugeri, ajudando a centenas de pessoas que se livraram de : acne postulosa, alergia, rinite alergica,
artrose, gota, osteoporose, reumatismo, cisto de ovarios, furunculose, piodermatite generalizada, hepatite, micose de unha, micose
de pés e mãos, sicose da barba, peladas na cabeça. Parabens Dr. Luiz Moura pela sua luta para o reconhecimento desta técnica.
Rene Gentil de Carvalho- Terapeuta/Holistico 69 anos - Cuiabá/MT

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 03/10/2008 16:56
De: Jorge Andrade Marques
IP: 201.56.107.142
Assunto: Re: Re: AUTO-HEMOTERAPIA EM CURITIBA
OLá Dalva.Tinha a mesma dificuldade que vc tem com a aplicação alem de me machucarem
muito ,pois a enfermeira que fazia sempre cobrava e dizia que minha veia era ruim.
Comprei agulha e seringa ,garrote e comecei a fazer em mim mesmo.Já tem um ano que
faço em mim ,na esposa ,amigos e filhos e garanto a vc que doe menos,émais rápido e não
dependo de enfermeiros ou medicos ,apenas minha esposa me ajuda na hora de retilrar o
sangue (5 ml).
Abraço e coragem,é super simples e nem doe nada............eu aplico no lado externo da coxa.

Data: 03/10/2008 16:43
De: Jorge Andrade Marques
IP: 201.56.107.142
Assunto: Re: Estou interessado no assunto a respeito da auto-hemoterapia
Faço auto hemo ha mais de um ano.Minha esposa faz a um ano e meio
ininterruptamente;assim posso afirmar que é totalmente seguro e eficaz.
Ela se curou de asma que a acometia desde a infancia e eu ,com 4 pontes de safena,faço de
foma preventiva mas isso me ajudou na cura de uma infeccão de pele nos pés (micose
cronica )
Um forte abraço e aconselho a que faça a auto hemo ,mesmo que comece com 1ml apenas
pois ,apena vc mesmo poderá dizer e relatar,ajudando tantos como vc a se beneficiarem com
o tratamento............Moro em são josé dos campos e faço em mim memo ,na minha
esposa,meus filhos,amigos e quem mais pedir..............Os médicos não fazem por serem os
donos da verdade médica.Eles se sentem deuses e se recusam a provar as coisas que não
estão nos livros....é isso.

25/05/2007 17:24:46 a favor Paulo Luiz Bezerra (47)
Porque pude comprovar a eficácia em mim, meus parentes e amigos.
- Médico hematologista com câncer linfático está fazendo quimioterapia e auto-hemoterapia
para melhorar a defesa do organismo... fantástico resultado comprovado por exames
clínicos...
- Minha cunhada tem plaquetas em excesso (cerca de 800 mil) e tomava remédios
fortíssimos para manter em 480/490, ainda acima do limite, após a auto-hemoterapia, parou
com o remédio e está com 425 mil.. desempenho melhor que o remédio e dentro do limite.
- Com outra cunhada observamos melhora em dores musculares que a molestavam a 40
anos.
- eu mesmo tinha um pigarro horroroso... praticamente sumiu... meu irmão idem....
- Verrugas, pintas, micose de unha estão sumindo devagar... ainda estou na décima
aplicação.

Orientações Médicas:

Quarta-feira, 18 de novembro de 2009 - 01:43:27 189.75.255.117

Dr. LuizMoura eu co um simples técnico de fármacia, fiz haemoterapia com quinze anos, pois meu metre em farmácia, Sr. Feliciano
de Barros Pereira fez algumas aplicações em mim pois eu tinha muita acne e epinhas, agora com 58 anos fiz mais algumas
aplicações e a uninimicoses em minha unha quase já desapareu. Eu creio nesta tua experiencia pois quase me formei em biologia,
mas qundo soube que seria somente professor desisti, pois queria partir para o campo da pesquisa

Edso Luiz de Alcantara
58 anos - Toledo / Paraná 

http://inforum.insite.com.br/39550/.html/


Relatos - Auto-Hemoterapia e Miomas

Inforum:
Data: 19/04/2007 09:59
De: isabel paula valença dos saantos
IP: 201.4.111.163
Assunto: Auto Hemoterapia
Estou na terceira aplicação, estou me sentindo muito bem não tive
qualquer tipo de reação; comecei o tratamento por causa que a dois anos
foi detectado um mioma e de 6 em 6 meses faço controle com ultrasom;mas
depois que comecei a fazer a AH minha pele que tinha acne está limpa
pois as acnes que tinha desaparecerão;e as dores que eu sentia nos
ovarios também não estou sentindo mais. Vou continuar fazendo uso da
AH. Meu marido portador de ca também esta fazendo uso e ele diz para
mim que se sente melhor não tem mais enjoos da quimio.e não sente mas o
corpo cansado ele esta na 20 aplicação.

Orientações Médicas:

Terça-feira, 15 de dezembro de 2009 - 09:04:19 189.19.83.24

Sou a favor, minha mãe iniciou as aplicações e logo na primeira, sua perna desinchou e as dores se foram.... 

ontem ela fez a terceira aplicação, está fazendo porque tem miomas no útero. 

Vou iniciar em breve também...pois tenho alergia (urticária) alimentar, tenho desde que nasci, controlo um 

pouco a alimentação, mas as vzs não tem como escapar de uma pizza, um lanche....e eu arrisco...porque as vezes não me da
reação alérgica, talvez porque meu sistema imunológico esteja mais fortalecido na ocasião.. 

mas quando ataca é cruel...o coça muito, meu corpo empelota todo, obstrui minhas vias aéreas e fico com 

dificuldade de respirar, cai a pressão e já tive até desmaios. As vezes até o pão no café da manhã me da alergia... 

O tratamento existente são dois, ou vc toma remédio que resolve mas da muito sono durante o dia, ou deixa de comer uma série de
alimentos oque passa a ser praticamente impossível... 

Por isso vou iniciar as aplicacações e postarei futuramente os resultados... 

Cassius
28 anos - Nova Odessa

Orientações Médicas:

Terça-feira, 27 de outubro de 2009 - 01:00:20 

RELATOS DO SITE DA DRa. GENAURA: 
http://recantodasletras.uol.com.br/artigos/387723 

22/10/2009 12h49 - Angela Maria Villela Sant 

Olá Pessoal...Faço AH há dois anos, tinha um cisto no utero que vinha sendo acompanhado por minha ginecologista a alguns anos,
depois deste tratamento desapareceu por completo, sentia também algo estranho perto do coração, procurei um cardiologista que
constatou que estar tudo bem. Obrigada Dr. Luiz Moura por divulgar esse tratamento tão abençoado e obrigada a Dra. Genaura, seu
depoimento também me ajudou muito. Só para esclarecer...Faço AH durante dois meses e depois paro, dou um tempo de um ou
dois meses e volto a fazer. Estou ótima. Abraços aos corajosos que acresitam em homens como Dr. Luiz Moura, que Deus o
abençõe e o proteja dos ganaciosos. 

18/10/2009 11h20 - JOSE LIBERIO PIMENTEL 

Olá, amigos, faço a AHT há cerca de um ano e meio e consegui me ver livre de uma ferida na perna que já durava quase 5 meses e,
como sou diabético, já estava com receio de perder a perna. Iniciei o tratamento e em apenas duas aplicações o ferimento
cicatrizou. Agradeço muito a Deus, por ter permitido que eu conhecesse o Dr. Luiz Moura, figura simpaticíssima, ser humano
exemplar e um homem de coragem rara , e agora, a Dra. Genaura, outro exemplo que nos faz acreditar que a vida vale a pena,
mesmo quando enfrentamos problemas do tamanho dos enfentados por essa heroína. Saibam todos que a Auto-hemoterapia já tem



mais de cem anos e só não é legal, como no México, porque ela não rende dinheiro para a classe médica e laboratórios,
representados pela ANVISA, que só visa dinheiro e nunca o bem-estar da população, principalmente, daqueles que mais precisam.
Que Deus dê muitos anos de vida ao Dr. Luiz Moura, à Dra. Genaura e a todos aqueles que pensam grande e que sabem que
quando deixarmos essa carcaça de carne aqui na terra, nada levaremos para o outro mundo, que não sejam nossas boas ações
para com nossos próximos. Divulguemos a AHT até a hora que as "autoridades" sanitárias se vejam na obrigação de fazer estudos
sérios sobre sua eficácia, pois a grande desculpas dos conselhos regionais e federal de medicina é que não há estudos
aprofundados sobre essa prática para que se congitem de sua legalização. Mas como haver estudos profundos se não há interesse
econômico sobre o assunto? 

13/10/2009 15h50 - Malú 

Olá Kelly.... Tudo bem? Faço a Hemoterapia há bastante tempo... há 9 meses.... uso 5 ml de cinco em cinco dias e não tenho
nenhum hematoma no braço. O que posso afimar para vc é que eu tenho artrite reumatoide já com muita dificuldade de deambular e
incapacidade gritante de locomoção e nas mãos que já estavam atrofiadas. Não possoa firmar que cura...no entanto,... obtive
excelentes resulatados no quadro locomotor bem como nas mãos que já não possuem atrofias. O Dr. Luiz Moura foi uma benção na
minha vida e na vida de minha família. Gostaria de saber o que aconteceu com a Dra. Genaura.... pois não há postagem recente da
mesma aqui. Abraços e sucessos a todos!!! 

Orientações Médicas:

Quarta-feira, 2 de setembro de 2009 - 00:14:20 

Data: 01/09/2009 17:38 
De: Walter Batista Falcone (walterfalcone@yahoo.com.br) 
IP: 201.11.75.90 

Assunto: Re: Professor Jesse Teixeira foi quem idealizou a Auto-Hemoterapia, 

Assisti o dvd do Dr. Luiz Moura que muito me entusiamou, visto ser eu contrário ao mercantilismo da medicina, tanto pelo colegas
médicos como e principalmente pelos laboratorios e produtores de materiais médicos. 

Estou investigando e já encontrei dois cosos: um deles doença de Cronh em uso há três anos da Auto Hemoterapia (AH) com
resultados excelentes, me disse a funcionaria de um dos hospitais de minha cidade " doutor antes eu só vivia internada e agora
nunca mais e me sinto muito bem". Perguntei-a qto tempo levou para fazer efeito; seis meses disse, sempre com 5ml de sangue e
tem mais disse ela o cisto de ovário que eu tinha e o mioma sumiram e eu falei para a minha ginegologista que disse, ora então
continue. Já para o proctologista que a tratava, após uma colonoscopia ele disse: tenho uma boa notícia se eu não soubesse que V.
tem a doença de Crohn eu não acreditaria, pois desapareceu. Me disse ela que para este doutor ela não contou da AH. 

O outro caso de uma senhora que me alegou que o marido usou durante alguns meses e melhorou bastante, mas que depois parou,
mas que tem vontade de recomeçar a AH. 

Senhores como vocês podem vê a coisa parece boa e se tem o trabalho de Jesse Texeira e do Ricardo Veronessi endoçando, como
podemos sustar uma terapia que nos parece excelente e com custo baixissimo, o valor da seringa. 

Vamos tratar a medicina como um sacerdócio, como deve ser, para recebermos os dividendos de graças nesta e na vida eterna.
Que Deus ilumine a todos. Falcone médico há 33 anos. 

Relatos - Auto-Hemoterapia e uso na Odontologia

Autor(a): gaulyao - publicada: 25-04-08 12:40 

Esta correta de que a auto-hemoterapia necessita de pesquisas mais profundas e fundamentos científicos, mas a meu ver é
completamente lógica. 

Nós na Odontologia utilizamos uma técnica chamada P.R.P. - PLASMA RICO EM PLAQUETAS - NA QUAL RETIRAMOS O
SANGUE DO PACIENTE, CENTRIFUGAMOS, MISTURAMOS COM MATERIAL DE ENXERTIA ÓSSEA, SEJA AUTOGÊNO OU
BIOMATERIAL, PROMOVEMOS A COAGULAÇÃO FORMANDO UM GEL DE PLAQUETAS E FAZEMOS ENXERTOS ÓSSEOS
POR TODA A FACE DO PACIENTE, INCLUSIVE DENTRO DO SEIO MAXILAR, UMA ÁREA EXTREMAMENTE INERVADA E
VASCULARIZADA, SEM QUALQUER PERIGO, TÉCNICA ESSA COM CENTENAS DE PESQUISAS PELO MUNDO AFORA. 

NÃO VEJO MUITA DIFERENÇA COM A TÉCNICA DA AUTO-HEMOTERAPIA, POIS O QUE É RETIRADO VOLTA PARA O
CORPO. 

Portanto vejo grande futuro nas pesquisas nessa técnica, o que faltou no passado, um abraço a todos... 

De: Dr. Jeferson (drjeferson@msn.com) 



FONTE: http://www.realtrader.com.br/forum/view.php?bn=realtrader_forumbrsm&key=1208689274&v=f

Relatos - Auto-Hemoterapia e Neurofibrose

Orientações Médicas - Segunda-feira, 17 de novembro de 2008 - 21:57:07 
Eu suo a favor; pois estou fazendo esse tratamento e estou gostando .tenho norofibose e estou gostando do resultado que estou
temdo. 
EIDIR M BASTOS - 40 anos - VARZEA GRANDE MT

Relatos - Auto-Hemoterapia e Osteomielite

RELATO NO ORKUT - EU FAÇO AUTO-HEMOTERAPIA 
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=8654085&tid=2535046754323222205&na=2&nst=52 
Sempre - http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=2809893625766984045 
Eu faço hemoterapia a um ano e nove meses ...e digo a vcs ... nunca mais senti dor de garganta ... tenho moto ... vivo caindo rsrsrs
.. meus esfoloes cicatrizam de imediato ... em 8 dias some totalmente... nao tive mais alergia de sol ou problemas parecidos... e curei
Osteomilite adiquirida de um acidente de moto tambem...
Asssim pessoal quem nao faz nao sabe oq esta perdendo ... Tudo cicatriza muito rápido ... minha imunidade esta sempre em alta...
me sinto muito bem ..faço exames a cada 6 meses e medicos se impressionam com os resultados.
Aconselho ... recomendo e nao me arrependo ... a todos medicos q consulto nunca escondi q faço .. mas apenas um cirurgiao
plastico ... concordou e apoiou minha iniciativa..
Por tanto , nao esperem q medicos venham apoiar .. pq realmente eles duvidam dos exelentes resultados q alcançamos fazendo...

Relatos - Auto-Hemoterapia e Osteoporose

Orientações Médicas:
Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 22:24:19
Há muitos anos indiquei e sugeri, ajudando a centenas de pessoas que se livraram de :
acne postulosa, alergia, rinite alergica, artrose, gota, osteoporose, reumatismo, cisto de
ovarios, furunculose, piodermatite generalizada, hepatite, micose de unha, micose de
pés e mãos, sicose da barba, peladas na cabeça. Parabens Dr. Luiz Moura pela sua luta
para o reconhecimento desta técnica.
Rene Gentil de Carvalho- Terapeuta/Holistico 69 anos - Cuiabá/MT

Relatos - Auto-Hemoterapia e Penfigo

Inforum:
Data: 18/04/2007 23:39
De: Walkyria (rato.lilas@gmail.com)
IP: 200.100.176.134
Assunto: Pênfigo
Meu amigo tem uma doença chamada Pênfigo e estava com o rosto e as
costas cheias de feridas... nem podia mais levantar os braços para
vestir camisa.... começou a fazer AH e na quarta aplicação já não tinha
mais feridas nas costas.... hoje no segundo mês de aplicação ele está
super feliz...

http://www.realtrader.com.br/forum/view.php?bn=realtrader_forumbrsm&key=1208689274&v=f
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=8654085&tid=2535046754323222205&na=2&nst=52
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=2809893625766984045


Relatos - Auto-Hemoterapia e Prisão de ventre

Carlos Leles 14, outubro, 2007 em 15:24 - http://danielbecher.com/auto-hemoterapia/?cp=all
Apesar do Fantástico, do CFM, e de muitas opiniões acima, que certamente não me ajudariam a curar nada, fiz até agora 11 seções
de apenas 5ml de AH e percebi claramente o seguinte: 
1) A qualidade de minha pele melhorou sensivelmente, clariando e se livrando de manchas. 
2) Um grave ressecamento da pele do pés, crônico há mais de 10 anos, desapareceu. 
3) Sintomas frequentes de gastrite desapareceram. 
4) Meu intestino, sempre preso, passou a funcionar. 
Podem até chamar isso coincidência, mas á verdade é que é fato.

Terça-feira, 17 de fevereiro de 2009 - 22:16:37 
Eu faço auto-hemoterapia. Os benefícios são surpreendentes!!!!! Meus cabelos estavam caindo em demasia e agora só caem
alguns fios, dentro da normalidade. Eu não dormia, e quando conseguia era um sono parcelado e eu ficava ouvindo tudo que se
passava ao redor (era um sono, posso dizer, artificial). Vivia irritada, mal humorada e impaciente, uma situação normal para quem
não dorme. Agora durmo profundamente em torno de cinco/seis horas ininterruptas. Meu intestino às vezes passava quatro/cinco
dias sem funcionar e às vezes mais. Agora está funcionando diariamente. Sentia dores em todo o corpo, principalmente na coluna,
pernas e braços. Não sinto mais nenhuma dor. Nunca mais gripei. E por aí vai..... A auto-hemoterapia é uma benção de Deus.
Aconselho as pessoas a fazerem pois não tem nenhuma contraindicação. A auto-hemoterapia só faz mal ao caixa das indústrias
farmacêuticas e ao bolso de quem proíbe. 
Miriam Carvalho de Souza - 67 anos - Brasília - Distrito Federal

Relatos - Auto-Hemoterapia e Problemas com Anestesia

Orientações Médicas - http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1644&u=1583
Quinta-feira, 15 de janeiro de 2009 - 11:59:50 
Minha esposa a alguns anos teve um efeito colateral da anestesia em uma cirurgia feita para corrigir varises ( anestesia Raki).
Começou a ter dores de cabeça continuamente. Ao retornar ao hospital, o médico anestesista retirou sangue e reinjetou na região
aonde tinha sido administrada a anestesia ( na coluna). Quando ela chegou em casa as dores de cabeça desapareceram
completamente, e embora o local da aplicação do sangue tenha ficado dolorido, houve remissão total em poucos dias, e até hoje
não teve mais os problemas de dores de cabeça relacionado a anestesia. Conheço pessoas que tiveram problema com a anestesia
e até hoje sofrem de dores de cabeça crônicas. Fico muito grato, em primeiro lugar a Deus, e em segundo lugar a médicos que tem
responsabilidade com a saúde de seus pacientes, com a ética médica, e com a compaixão para com o semelhante. Fico bastante
irritado e indignado ao saber que instituições, tanto governamentais como de entidade de classe, que sob máscara de defensores da
saúde pública, ditam normas baseadas em critérios puramente econômicos, aonde os interesses das industrial famacêuticas e de
equipamentos médicos estão acima de qualquer senso de responsabilidade social, ameaçando com punição aqueles que querem
oferecer a população e principalmente aos mais carentes meios viaveis ( e principamente eficazes) de tratamento e alívio de suas
dores e doenças. Estes orgãos tem somente o papel passivo de proibição ( em particular a ANVISA ), sem nenhum compromisso
real com a saúde e bem estar da população, principalmente os mais carentes. Sinto-me a cada dia mais num regime estilo Stalinista,
em que o que valem são os interesses de uma cúpula que só esta interessada em seu próprio bem estar e conforto. Simplesmente
enojante. 
Helio Raymundo de Freitas Junior 50 anos - São Paulo SP

Data: 16/02/2010 19:12
De: Silvana (silvanavighini@hotmail.com)
IP: 189.48.142.109
Assunto: Pos raqui - PUNÇÃO PERIDURAL - BLOOD PATCH, CURATIVO DE SANGUE, PLACA DE SANGUE OU TAMPÃO
SANGUÍNEO PERIDURAL
Passei por esse procedimento neste Sábado, dia 13 de Fevereiro-2010. Nunca tinha ouvido falar sobre isso antes. Fiz uma cirurgia
de varizes no dia 11 de Fevereiro, pela manhã e a tarde, comecei a sentir dores nas costas e no pescoço, subindo pela nuca. Saí do
Hospital à noite, sentindo dores fortes, mas ninguém sabia do que se tratava. Pensavam que podia ser tensão ou nervosismo,
decorrentes da cirurgia ou mal posicionamento da cama, já que tive que ficar com as pernas elevadas. No dia seguinte, fui parar no
Pronto Socorro, pois em casa, não conseguia ficar sentada, tamanha dor no pescoço (minhas costas não o sustentavam). Me deram
vários tipos de medicação para dor e nenhuma delas sequer fazia "cóssegas", quanto mais algum efeito sobre mim. Retornei no
Sábado no mesmo Hospital, já de maca, pois a remoção teve de me pegar em casa, pois não conseguia sentar, ou andar. No PS,
conseguiram falar com o meu anestesista, que foi para o locaL, me fez algumas perguntas e me levou novamente para o Centro
Cirurgico, onde fui submetida ao procedimento de Blood Patch, Onde o médico injetou meu proprio sangue, no local onde ele tinha
feito a anestesia. Graças a Deus, deu tudo certo e saí do Hospital andando. No Domingo, comecei a sentir novas dores, liguei para o
médico e ele pediu que eu tomasse bastante líquido e ficasse em repouso. Disse que a margem de erro é de 5% e caso não tivesse
dado certo, faríamos novamente. Disse também que o que aconteceu comigo acontece em 1 a cada 100 pessoas, especialmente em
mulheres, com a minha idade, 35 anos. Agora estou bem, espero nunca mais passar por isso novamente. 

http://danielbecher.com/auto-hemoterapia/?cp=all
http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1644&u=1583


Relatos - Auto-Hemoterapia e Problemas Circulatórios

Faz auto-hemoterapia há dezoito(18) anos e RECOMENDA.

Terça-feira, 15 de fevereiro de 2011 - 14:30:01
201.67.175.29

Eu recomendo!!!

Há dezoito(18) anos atrás, com problemas circulatórios, comecei com a auto-hemoterapia. Após algumas aplicações já senti o efeito
positivo, pois, além de melhorar visivelmente dos problemas de circulação, senti mais vigor e energia vital. As dores nas pernas e
coluna sumiram, nunca mais adquiri gripes de qualquer espécie, meu cabelo ficou mais volumoso e parou de cair, minhas unhas
mais fortes, minha pele rejuveneceu e mantenho uma atividade invejável! Além disso, os cistos do fígado desapareceram!!! Meus
médicos elogiam meus exames e ficam admirados com meu estado físico. Em todos esses anos de tratamento só vi e senti
benefícios e recomendo a todos, pois PREVENIR é o melhor "remédio"!!! 

Clarice Gontow
69 anos - Florianópolis/SC

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/eu-recomendo.asp

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

Marione Machado Gomes: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=9473030544465797866
Problemas circulatórios, alergias, dentre outras coisas

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

Renan : http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=5301939306764584011
minha prima ja não toma mais remédios pra pressão coisa q era impossivel pos ela tinha pressão 
intracraniana . eu me sinto bem mais forte mais leve bem mais ranquilo .. minha visão melhorou 
muito e com 20 ml melhoraa mais ainda todos os sintomas de tudo . o ruim e q as vezes falta 
coragem mas 10 ja ta ótimo . só q com 20 me sinto até o clark kent . meu avo tinha perna inchada 
e com ma sirculação e veia intupida . pow verruga caiu demoro mas caiu . tonteira de labinritite 
tbm sumiu e com 20 é melhor ainda.

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 03/10/2008 16:56
De: Jorge Andrade Marques
IP: 201.56.107.142
Assunto: Re: Re: AUTO-HEMOTERAPIA EM CURITIBA
OLá Dalva.Tinha a mesma dificuldade que vc tem com a aplicação alem de me machucarem
muito ,pois a enfermeira que fazia sempre cobrava e dizia que minha veia era ruim.
Comprei agulha e seringa ,garrote e comecei a fazer em mim mesmo.Já tem um ano que
faço em mim ,na esposa ,amigos e filhos e garanto a vc que doe menos,émais rápido e não
dependo de enfermeiros ou medicos ,apenas minha esposa me ajuda na hora de retilrar o
sangue (5 ml).
Abraço e coragem,é super simples e nem doe nada............eu aplico no lado externo da coxa.

Data: 03/10/2008 16:43
De: Jorge Andrade Marques
IP: 201.56.107.142
Assunto: Re: Estou interessado no assunto a respeito da auto-hemoterapia
Faço auto hemo ha mais de um ano.Minha esposa faz a um ano e meio
ininterruptamente;assim posso afirmar que é totalmente seguro e eficaz.
Ela se curou de asma que a acometia desde a infancia e eu ,com 4 pontes de safena,faço de
foma preventiva mas isso me ajudou na cura de uma infeccão de pele nos pés (micose
cronica )
Um forte abraço e aconselho a que faça a auto hemo ,mesmo que comece com 1ml apenas
pois ,apena vc mesmo poderá dizer e relatar,ajudando tantos como vc a se beneficiarem com

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/eu-recomendo.asp
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=9473030544465797866
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=5301939306764584011
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/


o tratamento............Moro em são josé dos campos e faço em mim memo ,na minha
esposa,meus filhos,amigos e quem mais pedir..............Os médicos não fazem por serem os
donos da verdade médica.Eles se sentem deuses e se recusam a provar as coisas que não
estão nos livros....é isso.

Orientações Médicas:

Quarta-feira, 9 de dezembro de 2009 - 13:00:17 187.3.232.219

Após 4 mêse ininterruptos de auto-hemo, melhorei consideravelmente todos os aspectos de minha saude. Estava, antes de iniciar o
tratamento, com 308 de triglicerídios e 290 de colesterol. Me sentia cansado e sem energia. Após os 4 meses refiz o exame de
sanque que apresentou: tiglicerídios = 148, colesterol = 200. Me sinto muito mais ativo e com energia para as demandas da vida
diária. Não pretendo parar com a auto-hemoterapia.

Ivan de Oliveira Geraidine
55 anos - Resende RJ

Orientações Médicas:

Sábado, 14 de novembro de 2009 - 11:58:40 189.13.222.76

Experimento a auto-hemoterapia há seis semanas, com aplicações semanais de 10 ml (5 ml em cada braço). 

Os resultados obtidos até agora são: 
1. Grande melhora na irritação da pele do meu rosto, diagnosticada por quatro dermatologistas como sendo uma incurável
"dermatite de contato" ; 
2. Redução a quase zero de dores articulares em ambas as mãos; 
3. Redução a quase zero de episódios de extra-sístoles, que eram diários; 
4. Aumento das observações sarcásticas dos médicos a quem informo estar usando a técnica;

Armando da Silveira Marangoni
51 anos - Belo Horizonte - MG

Orientações Médicas:

Domingo, 1 de novembro de 2009 - 16:00:15 189.93.151.165

Eu sou um paciente que não estou no grupo de risco pois não sou sedentário, não tenho colesterol alto, diabete, a P.A sempre
normal, caminho 6Km diariamente onde fui recomendado pelo meu cardiologista a caminhar 500m em 30 minutos.Porém fui
desenganado pelos médicos em 30 de Agosto de 2008 pois sou um paciente com cardiopatia grave que ja fiz 2 cirúrgias sendo uma
aqui no Brasil e outra no Estados Unidos.Tenho 16 cataterismo, 8 stentes e 5 geoplastias. E assistindo o filme da Hemoterapia com
Dr. João Veiga começei a fazer a Hemoterapia há 10 meses e fazendo um novo cataterismo foi diagnósticado que estou com as
arterias todas desobestruidas e não sinto mais nada e continuo fazendo, é simplesmente maravilhoso e recomendo a qualquer
pessoa a fazer. Meus agradecimentos a essa grande descoberta.

Antonio Barreto
Moreno /Pe

Orientações Médicas:

Sexta-feira, 23 de outubro de 2009 - 12:43:44 

o procedimento mudou a vida da minha familia inteira,marido hipertenso,diabético,edema de fuxes tudo isso foi curado com a
técnica,ele acabou de fazer duas cirurgias: 

1 implamtes dentarios na parte superior inteira,recuperação fantastica e cicatrização idem,antecipando as fases do tratamento. 

2 operação de desvio de septo,adenoide recuperação também incrivel,o dreno que deveria ser retirado com uma semana,foi
removido com 4 dias,a quantidade de secreção foi minima,nem uma pinta roxa apareceu por conta do nariz ter sido quebrado para
procedimento estético. 

digo isto pois minha filha que não faz a auto-hemoterapia fez a mesma cirurgia no mês anterior. 

também vejo atuação dela quanto a problemas circulatorios. 



são muitas as areas de atuação,eu recomendo a todos.

marcia da silva
38 anos - nova iguaçu

Orientações Médicas:

Domingo, 18 de outubro de 2009 - 22:08:33 

Sou totalmente, completamente a favor da AHT, faço esta terapia,e tenho a oportunidade de acompanhar de perto mais ou menos 30
pessoas que executam esta terapia, onde todos encontraram resultados formidáveis e surpreendentes, pessoas sem esperança de
cura, em relação a problemas circulatórios, colesterol altíssimo a mais de 10 anos, diabetes, acnes, infecções, enxaqueca, sinosites,
entre várias outras patologias comprovadas, e com acompanhamentos terapêuticos, obtiveram respostas, e seus respectivos
médicos acompanhantes surpreenderam-se com resultados positivos!!!!!!!! 

Como não apoiar, praticar e divulgar a AHT, depois de tantos resultados? 

Agradeço a DEUS, por existirem pessoas maravilhosas que propagam o bem! 

Obrigado a todos que apoiam a AHT! 

Obrigado Dr. Luiz Moura! 

Elisandra M.
36 anos - São José dos Pinhais. Ctba. Paraná

Orientações Médicas:

Sábado, 17 de outubro de 2009 - 10:10:39 

Eu e toda minha familia fazemos aht.a mais de 5 anos. Nunca tivemos qualquer problema,adverso, 

somente beneficios eu mesma nunca mais fiiquei gripada e até o momento me sinto ótima. 

Conheço um senhor com idade bem avançada que estava ja pra amputar a perna por falta de circulação,após as primeiras
aplicações de 10ml,ele ja começou a sentir a perna pois ela estava sem sensibilidade.Tudo mudou pra ele, melhorou a pressão
sanguinia. e seu estado geral. 

Tenho muitos depoimentos de pessoas amigas principalmente que tinham problema de pele e gastavam uma quantia de 600.00 por
mes com tratamento e não tinham resultados.Com a aht em 4 aplicações 

a pele melhorou.Eu falo muito da aht pra quem eu axo que vai dar um bom resultado e até agora nunca ficaram 

descontentes ao contrario a corrente de pessoas esta cada vez maior.

Daisy Terezinha Philippi
São José dos Pinhais PR.

Orientações Médicas:

Sexta-feira, 16 de outubro de 2009 - 12:41:18 

Conheço dezenas (quiçá centenas) de casos de pessoas que se beneficiaram com a auto-hemoterapia. Desconheço alguém que
tenha tido reações contrárias. Estimo que centenas de milhares, talvez milhões, de brasileiros utilizaram e utilizam essa técnica.
Resultados mais significativos observa-se nas pessoas acometidas de doenças de pele, pulmonares, articulares, circulatórias, dentre
outras. Eu faço auto-hemo (onde o termo auto se refere ao próprio sangue) e faço nos meus pais - que melhoraram seu quadro geral
de saúde. Quem é contra deve abrir o seu coração e pelo menos acompanhar os que estão fazendo - e vai se surpreender com os
resultados que estas pessoas obtém. Mentalidades cartesianas, horizontalistas e mecanicistas se apoiam na "Lei" - mas afinal que
"lei" é essa que impede as pessoas de se curarem de muitos males - só porque os donos do poder (com poder de "polícia", de
retaliação) em nome de corporativismos e intereses escusos(não tão escusos) assim querem? Para mim a verdadeira ciência está
no empirismo (ciência da observação) - quem utiliza a técnica encerra em si os bons resultados, não precisa provar nada a ninguém.
A técnica pode ser vista como curativa, como preventiva e como coadjuvante a tratamentos. Sinceramente, desconheço quem tenha
efeitos colaterais (mesmo os que há anos fazem). Sabe-se que muitos dos medicamentos alopáticos causam "n" outros problemas
de saúde, quando não matam! E a maravilha que o Dr. Luiz Moura oportunizou com a divulgação da AHT fez com que milhares ou
mesmo milhões de pessoas se beneficiassem com melhoras e mesmo curas, e outras tantas se beneficiarão e se curarão de males
que "a ciência" não compreende e sequer alcança um raciocínio nessa direção (da cura) - só que essa "ciência" a que se referem
tem se mostrado corporativista e mercantilista, onde muitos sentam sobre seus títulos e deliberarm com desamor. Ah, são os



mesmos que sustentam a mídia que os endeusa (trocas de favorecimentos), lhes atribui poder e manipulam a sociedade fazendo-a
vivenciar o Mito da Caverna (dê-lhe Platão!). Resultados ainda mais surpreendentes terá se associar à AHT a
Homeopatia/Nosodioterapia e os Florais de Bach (Edward Bach, um dos maiores nomes da verdadeira ciência - leia sobre). Einstein
disse a Heisenberg "o que vemos depende das teorias que usamos para interpretar as nossas observações" - portanto como pode
alguém se arvorar e bradar aos quatro cantos que "é o dono da verdade", e pior, impondo-a? Na amada AMORC temos uma frase:
"O adjetivo pertence ao obervador!". Só por favor, "senhores do poder" - não façam da sua verdade uma punição a todo um povo
necessitado de bênçãos e esperanças, impedindo-lhes acesso a esse instrumento que entendo como presente de Deus - não se
interponham, porque pelas Leis de Deus, justiça se fará (mesmo!). Vemos com muita frequência que a justiça (aplicação da lei pelos
homens) é apenas horizonte do direito - factível, como é a alopatia e cada um de nós. Por um Brasil mais saudável, sou sim, a favor
da AHT. Que Deus abençoe, ilumine e inspire a todos.

Sérgio Kremer
56 anos - Curitiba-PR

Orientações Médicas:

Sexta-feira, 16 de outubro de 2009 - 21:29:55 

Sérgio, 

faço minhas suas palavras tão bem escritas. Agradeço a Deus pela existência do Dr. Moura. Faço AHT desde 10/02/07. Melhora?
muitas, você as mencionou. 

Obrigada por ser quem é 

Edenir Maria Domingues
70 anos - Curitiba

Sábado, 17 de outubro de 2009 - 10:27:45 

Concordo em tudo o que o Sergio falou..... 

Sergio nota dez pra voce,queria ter essa facilidade pra me expressar. 

Com a sua permissão, faço minha as suas palavras.

Daisy
59 anos

Quarta-feira, 21 de outubro de 2009 - 19:28:30 

GRAÇAS A DEUS NOS DIAS DE HOJE POÇO LHE OUVIR, MESMOS ESTANDO MUITO LONGE. FAÇO TAMBEM A HEMO,
INFELISMENTE HÁ POUCO TEMPO, MESMO TENDO CONHECIMENTO DA MESMA A MUITO TEMPO, MAS COM POUCAS
APLICAÇOES JÁ SENTI MELHORA GERAL, VAMOS EM FRENTE, VOCE SABE O QUE FOI FEITO COM QUEM AFIRMOU QUE
A TERRA ERA REDONDA NA IDADE MÉDIA, PORTANTO NÃO TEMOS TEMPO A PERDER. UM ABRAÇO

PAULO MUNIZ GONÇALVES
58 anos - CAMPINA GRANDFE - PARAIBA

Sexta-feira, 16 de outubro de 2009 - 19:08:24 

Concordo com o exposto, pois já fiz essa pratica e que me auxiliou muito em vários problemas de saude. Aprovo e já recomendei
para várias pessoas que estão se beneficiando.

Maria Almeida
66 anos - Curitiba

Orientações Médicas:

Quinta-feira, 24 de setembro de 2009 - 18:46:08 
Data: 24/09/2009 00:56 
De: Renato Moniak (moniak7@itelefonica.com.br) 
IP: 200.100.87.247 
Assunto: Auto Hemoterapia 

Obtive excelentes resultados através da auto-hemoterapia para tratamento de artrose, dores na 
coluna, devido a problema congenito (listese), arritmia cardiaca (problema congenito, segundo o 
médico pode-se levar uma vida normal), dores no joelho esquerdo por causa da artrose.Com a auto 



hemo não tenho mais nenhum problema de dores. As dores desapareceram já nas primeiras aplicações. 
Já fiz sete aplicações 5mls em mim mesmo, e tenho divulgado com entusiasmo o tratamento. Em meu 
corpo, além destes resultados, notei uma melhora extraordinária na disposição, melhor oxigenação, 
melhra na pele, e, até, acreditem, na libido, insonia e stress. Sou vegetariano há 25 anos, e, 
com certeza, a alimentação, é claro, é de extrema importância. Recomendo e, aos que desejarem, 
faço as aplicações. 

Em breve farei um vídeo dando meu testemunho e colocarei no youtube, para que muitos possam ser 
beneficiados. É meu desejo que, assim como no México, esta terapia possa ser liberada no Brasil, 
também. Perdi minha mãesinha, a semana passada, por infecção hospitalar no Hospital Edmundo 
Vasconcelos, depois de 4 meses de sofrimento. Ela foi operada. Deu tudo certo, mas pegou infecção 
hospitalar. Tudo que os médicos sabiam dizer é que o sistema imunológico dela estava muito 
debilitado, porisso pegou a infecção. Estou pensando seriamente em processar o hospital. Por que 
não fortaleceram o seu sistema imonológico de alguma forma? A AUTO HEMOTERAPIA, juntamente com 
outros procedimentos médicos, poderiam ter, com certeza, se aplicados corretamente, mudar o 
triste final desta história. 

Orientações Médicas:

Sábado, 8 de agosto de 2009 - 22:34:00 
Data: 08/08/2009 18:42 
De: verapassaglia 
IP: 189.30.254.246 
Assunto: Aht 

Já fazem tres anos que estamos fazendo AHT, meus pais e eu.O resultado realmente é fantástico.Meu pai que está com 88 anos
não quer parar de fazer.Ele é asmático,hipertenso,tem arritmia cardíaca e quando ele faz a aplicação,sente-se muito melhor.Só que
os exames médicos são efetuados sempre que agendados e a medicação alopática é respeitada.Acredito que a AHT seja um
complemento porque como nossa alimentação já não é orgânica, a poluição está no ar e não caminhamos como antigamente(não
permitindo que nosso organismo processe toda a alimentação que ingerimos, gastando as energias), nosso organismo já não
consegue se manter sem disfunções.Agradeço ao dr.Moura pela coragem de nos colocar a par deste método tão antigo que muitos
o usavam para acne e "limpeza do sangue".Até hoje não vi nenhum senão para aplicação:cancer,miomas,problemas
respiratórios,picadas de cobras, alergias, problemas circulatórios.Tudo funciona muito melhor. 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Problemas de pele

Domingo, 13 de fevereiro de 2011 - 12:45:09

Meu nome é Roberta Achy e esse não é nem o começo, nem o fim da minha história… Mas um pedaço dela está nestes registros
on-line com o intuito de auxiliar a outros que tenham tido o mesmo tipo de experiência. Por ser portadora de duas doenças raras,
sem cura e auto-imunes, ambas congênitas, faço há mais de dois anos aplicações de auto-hemoterapia de 20 ml a cada 6 dias e
aqui deixo o meu testemunho em prol de todos os benefícios que recebi até então. Não seria quem sou hoje se não fosse o milagre
dessa técnica. 

Uma nova história começa aqui! 

http://hssuffer.wordpress.com/uma-nova-historia-comeca-aqui/

Carlos Leles 14, outubro, 2007 em 15:24 - http://danielbecher.com/auto-hemoterapia/?cp=all
Apesar do Fantástico, do CFM, e de muitas opiniões acima, que certamente não me ajudariam a curar nada, fiz até agora 11 seções
de apenas 5ml de AH e percebi claramente o seguinte: 
1) A qualidade de minha pele melhorou sensivelmente, clariando e se livrando de manchas. 
2) Um grave ressecamento da pele do pés, crônico há mais de 10 anos, desapareceu. 
3) Sintomas frequentes de gastrite desapareceram. 
4) Meu intestino, sempre preso, passou a funcionar. 
Podem até chamar isso coincidência, mas á verdade é que é fato.

Orientações Médicas
Sexta-feira, 23 de janeiro de 2009 - 14:53:41 
Sou a favor por simples motivo que minha filha mais velha tinha sérios problemas de pela já tinhamos passado por vários
dermatologista e nada solucionava e com auto -hemoterapia solucionou .portanto eu tambem tinha cistite nos avários comecei a

http://hssuffer.wordpress.com/uma-nova-historia-comeca-aqui/
http://danielbecher.com/auto-hemoterapia/?cp=all


fazer auto-hemoterapia desapareceram os problemas. 
Jucimara Nazari Celant 40 anos - Foz do Iguaçu 

Orientações Médicas - Segunda-feira, 17 de novembro de 2008 - 17:39:51 
Depois se constatar uma gde melhora na perna com trombose da minha irmã, começei a fazer devido a manchas no
rosto...estrondoso o resultado.... diminuiram 50% em apenas 5 aplicaçoes,,coisa que ha anos tratando com dermatologistas e
muitoss medicamentosss nao tive 20% de resultado..estou muito satisfeita com resultados..e contunuarei fazendo simmmmm
soraia camargos - 42 anos - divinopolis mg

Inforum:
Data: 21/04/2007 21:22
De: Margarida da rocha aidar
IP: 201.67.71.219
Assunto: Auto-hemoterapia
Assisti o dvd em set/2006 e comecei a AH. Minhas verrugas cairam, minha alergia acabou (nariz entupido, olhos lacrimejantes,
pruridos), nunca mais tive resfriado ou gripe, problemas de garganta, minha péle está linda sequer uso cremes, meus pelos não
encravam mais qdo depilo, minha unha qdo desencravo não infecciona.Posso dizer que ela me faz muito bem e que deveria ser
divulgada pois é para o bem de todos e não faz mal nenhum. Tenho exames de sangue de antes e depois de usar o método. Tudo
melhorou.

Inforum:
Data: 18/04/2007 17:51
De: vera siqueira campos (vscamoes@abordo.com.br)
IP: 200.103.121.154
Assunto: Re: Re: Re: Re: DVD do Dr. Luiz Moura
...
Eu estava com uma dor no braço horrivel ja estava pensando em voltar ao
ortopedista, estava a mais de 10 anos com uma foliculite de couro
cabeludo que nao passava, ja tinha ido a 4 dermatologistas sem sucesso,
apos a primeira aplicaçao da auto hemo secaram as foliculites e meu
braço esta otimo, hoje ja fiz a segunda aplicacao e nao pretendo mais
parar. ...

Orientações Médicas:
Segunda-feira, 8 de setembro de 2008 - 15:51:01
Eu estou me sentindo outra mulher. Minha pele melhorou, até meus cabelos estão bonitos.Minha
disposição é outra. Consigo fazer mais trabalho que de costume.
rebecaeuzébiomiranda
53 anos - carloschagas

Orientações Médicas:
Sexta-feira, 5 de setembro de 2008 - 18:13:38
Porque muitos anos atrás (50) este tratamento era permitido e minha mãe fez por problemas de
pele, nunca mais ela teve o problema e hoje está, com a benção de Deus, com 89 anos, lúcida e
só toma Gingko Biloba, portanto o tratamento não foi maléfico para ela. Na época ela fazia numa
farmácia. Se eu soubesse quem faz eu iria fazer também.
Comentar 0 comentários
ELIANA TALVIK
51 anos - SÃO PAULO

Orientações Médicas:
Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 22:24:19
Há muitos anos indiquei e sugeri, ajudando a centenas de pessoas que se livraram de :
acne postulosa, alergia, rinite alergica, artrose, gota, osteoporose, reumatismo, cisto de
ovarios, furunculose, piodermatite generalizada, hepatite, micose de unha, micose de
pés e mãos, sicose da barba, peladas na cabeça. Parabens Dr. Luiz Moura pela sua luta
para o reconhecimento desta técnica.
Rene Gentil de Carvalho- Terapeuta/Holistico 69 anos - Cuiabá/MT

Orientações Médicas:
Domingo, 19 de outubro de 2008 - 23:59:50
Iniciei a AH em meu cão e o pelo melhorou muito,a dermatite,que sempre fora acompanhada pelo veterinario, nunca apresentou
uma melhora tão rapida e acentuada. Hoje so faço uso da AH e o animal esta bonito e mais disposto.
anonimo

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 15 de outubro de 2008 - 23:58:19
sou a favor porque já pude comprovar em mim e em minha família os efeitos
benéficos desse tratamento contra a acne, asma e dermatites após o uso ininterrupto de



4 meses. no cíclo de 7 em 7 dias. É realmente eficaz e maravilhosamente barato.
nice 45 anos - tobias barreto - sergipe

Orientações Médicas:
Sexta-feira, 19 de setembro de 2008 - 13:50:01
por q ja fiz e melhorei da circulacao, e minha pele ficou bonita saiu todas as manchas q eu
tinha, e tambem curou ovario policistico.
debora 39 anos - santo antonio do sudoeste

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

MARY: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=9875772838125670419
Miopia, Astigmatismo e outros 
Faço Auto Hemoterapia sozinha, depois de ter visto no youtube o rapaz fazendo nele sozinho, tomo 
os cuidados de praxe. 
Estou na oitava aplicação e já na quarta fiz um exame de vista, tive miopia e astigmatismo a mais 
de 20 anos, e a uns dez que estava estacionado em 2.8 e 3.8 graus, contestei a oftalmologista que 
me apresentou a receita com 1.25 e 1.50, ela disse que está certo, baixou mais de 50%, tenho o 
resultados que comprovam. 
Penso que se continuar fazendo ainda poderei baixar mais. Brincos, usava 4 dias e ficava cerca de 
dez sem, até sarar as inflamações das orelhas, fazem dois meses que não tiro os brincos e não 
inflama mais. A 38 anos desde criança levantava de 3 até 6 vezes ao banheiro, para médicos era 
normal, por que não tinha dores, hoje só levanto 1 as vezes nenhuma. 
Desde fevereiro deste ano estava com perda de urina e me deitava cansada e levantava mais cansada 
ainda, hoje levanto-me disposta e meu ânimo aumentou muito. Emagreci três quilos, coisa que não 
estava conseguindo antes. 
A três anos tinha excesso e irregularidades de menstruação, hoje não tenho mais, meus cabelos 
estão menos rebeldes, e minha pele está melhor. Torçamos para que a "anvisa" e o "cfm" deixem de 
dar ouvidos aos ganâncio$o$ do poder e liberem essa técnica pelo menos a quem deseja fazer. 
Deus abençõe Dr. Luiz Moura e a todos os seus divulgadores.

Scraps na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=5228413218737004872

José Victor 
minha experiencia com AHT!!! 
bem pesosal.... tenho m19 anos... e estou fzendo ATH pois tenho sindrome da fadiga cronica e acne!!!!!!! 
ja fiz 3 aplicações de 5 ml... minha pele melhorou muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuito!!!!!!!! muito mesmo!!! quase ñ nasce +
espinhas... e as manchas ocasionadas pela mesma estão clareando!!!!! 
porem... o cansaço ñ melhorou nada... nada! nada! nada! 
estou pensando em começar a aplicar 10 ml... pra ver se tenho + resultados!!!!!!! 
ABRAÇO!

Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358 
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 

"Senti uma melhora no meu ânimo como um todo... andava muito cansada e sem 
fôlego. Além disso, tinha alergia por exposição ao sol, e cicatrizes em auto relevo, que 
já desapareceram! AH recomendadíssima!" 
Postado por: Maísa 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=11304961355251374798

Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358 
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 

"Faço desde dezembro quando fiz uma cirurgia plástica de pequeno porte, ,em seguida conversei com meu médico (adepto da AHT)
que me orientou como continuar. Neste momento estou dando um intervalo. Mas melhorei de uma alergia que se manifestou em
meus pés, só estava usando calçados abertos, minha pele e meus cabelos ficaram uma seda, maravilhosos. Algumas pintas que
tenho no corpo estão diminuindo e não gripei mais. 
Gosto da AHT e recomendo!!!!!! 
Meus agradecimentos ao Dr. Luiz Moura pela sua contribuição a minha saúde." 
Postado por: Julia Tania 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=6867508392877627291

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=9875772838125670419
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=5228413218737004872
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=11304961355251374798
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=6867508392877627291


Orientações Médicas:

Sábado, 12 de dezembro de 2009 - 09:22:28 189.99.140.106

eu sou a favor da auto hemoterapia, orque com 6 meses consegui superar deficiencia da pele dos meus braços, que era fragil se
arranhasse dava trabalho para sarar, até o cabelo do braço se arrancava como se a pele estivesse podre. recuperei de um problema
que tinha nos olhos deis de criança, um embaralhamento que sempre se repetia e, me maltratava muito, e ninguem nunca soube o
que era. hoje estou curado.

ovidio natal
62 anos - xinguara - pa

Inforum

Data: 19/12/2009 16:45
De: BeatrizSchneiderdeSiqueira
IP: 201.13.111.240
Assunto: Autohemoterapia
Tenho Sequela de Poliomielite desde 1950 e faço o tratamento há 5 anos. Os sintomas da Síndrome pós polio foram atenuados,
artose controlada, melhora no ânimo em geral, pele etc... Faço 10ml. a cada 10 dias e não pretendo parar. Sou fã nº 1 da autohemo.
Beatriz 

Orientações Médicas:

Segunda-feira, 26 de outubro de 2009 - 01:16:33 
Data: 26/10/2009 00:27 
De: Evarildo Franca 
IP: 187.77.21.138 
Assunto: Auto Hemoterapia 

Aconselho e recomendo!!...Faco aAH somente por prevencao, Gracas a Deus!!...Mas inicie o tratamente depois de ralato de amigos
adeptos a isso q se mantiveram fortes e resistentes a gripes e sistesmas de baixa imunidade. 

Tenho alguns amigos q curaram pessoas com ulceras e varios problemas de pele, ate mesmo de tumores!!..... 

Recomendo a todos!!..sem contra indicacoes!!! 

Q Deus abencoe todos q necessitarem de cura!!... 

Amem. 

Data: 25/10/2009 23:57 
De: Edson (jedsoncunha@bol.com.br) 
IP: 187.12.14.162 
Assunto: Uso da auto hemoterapia 

Parabéns Dr LUIZ MOURA, pela sua iniciativa em divulgar o uso dessa tecnica tao importante e de custo baixissimo e que tem
eficacia comprovada, como o senhor deixa claro nos exemplos citados no DVD, com seus paciente e sou testemunha da sua
eficacia, pois depois de varios anos convivend com alergias terriveis encontrei atraves dessa tecnica minha saude. Ha seis meses
nao uso nenhum remedio para esse fim. 

que muitas pessoas tenham acesso a esse DVD, para que possam usufruir dessa tecnica de custo tao baixo e de efeito
comprovados!!! 

Estou fazendo minha parte distribuido copias para colegas da faculdade. 

O que é bom e útil tem que ser compartilahdo. 

Valeu Dr LUIZ MOURA pela sua iniciativa pelo bem da saude social... 

Orientações Médicas:

Sábado, 24 de outubro de 2009 - 20:56:18 

Tenho um problema no joelho a 11anos, já passei por 2 cirurgias, estava pra fazer a 3ª para retirada de um cisto se backer .
descobrindo através de uma amiga a auto-hemterpia comecei, já fiz 11 injeçôes , com a Mão Poderosa de Deus e a hemoterapia ,



confesso que já não sinto mais nem dores com eu sentia. não tomo mais medicamentos para acabar com a dor, me sinto animada .
Quem tem qualquer problema de pele sente o resultado com 3 injeções. Eu agradeço a Deus e as pessoas que descbriram esse
tratamento. Pode acreditar que Deus não ver ninguém doente. Que Deus os abençoe e que continuem salvando vidas. 

Um abraço!

Maria Aparecida Pereira
48 anos - Inhapim mg

Orientações Médicas:

Sábado, 17 de outubro de 2009 - 10:10:39 

Eu e toda minha familia fazemos aht.a mais de 5 anos. Nunca tivemos qualquer problema,adverso, 

somente beneficios eu mesma nunca mais fiiquei gripada e até o momento me sinto ótima. 

Conheço um senhor com idade bem avançada que estava ja pra amputar a perna por falta de circulação,após as primeiras
aplicações de 10ml,ele ja começou a sentir a perna pois ela estava sem sensibilidade.Tudo mudou pra ele, melhorou a pressão
sanguinia. e seu estado geral. 

Tenho muitos depoimentos de pessoas amigas principalmente que tinham problema de pele e gastavam uma quantia de 600.00 por
mes com tratamento e não tinham resultados.Com a aht em 4 aplicações 

a pele melhorou.Eu falo muito da aht pra quem eu axo que vai dar um bom resultado e até agora nunca ficaram 

descontentes ao contrario a corrente de pessoas esta cada vez maior.

Daisy Terezinha Philippi
São José dos Pinhais PR.

Orientações Médicas:

Sexta-feira, 16 de outubro de 2009 - 12:41:18 

Conheço dezenas (quiçá centenas) de casos de pessoas que se beneficiaram com a auto-hemoterapia. Desconheço alguém que
tenha tido reações contrárias. Estimo que centenas de milhares, talvez milhões, de brasileiros utilizaram e utilizam essa técnica.
Resultados mais significativos observa-se nas pessoas acometidas de doenças de pele, pulmonares, articulares, circulatórias, dentre
outras. Eu faço auto-hemo (onde o termo auto se refere ao próprio sangue) e faço nos meus pais - que melhoraram seu quadro geral
de saúde. Quem é contra deve abrir o seu coração e pelo menos acompanhar os que estão fazendo - e vai se surpreender com os
resultados que estas pessoas obtém. Mentalidades cartesianas, horizontalistas e mecanicistas se apoiam na "Lei" - mas afinal que
"lei" é essa que impede as pessoas de se curarem de muitos males - só porque os donos do poder (com poder de "polícia", de
retaliação) em nome de corporativismos e intereses escusos(não tão escusos) assim querem? Para mim a verdadeira ciência está
no empirismo (ciência da observação) - quem utiliza a técnica encerra em si os bons resultados, não precisa provar nada a ninguém.
A técnica pode ser vista como curativa, como preventiva e como coadjuvante a tratamentos. Sinceramente, desconheço quem tenha
efeitos colaterais (mesmo os que há anos fazem). Sabe-se que muitos dos medicamentos alopáticos causam "n" outros problemas
de saúde, quando não matam! E a maravilha que o Dr. Luiz Moura oportunizou com a divulgação da AHT fez com que milhares ou
mesmo milhões de pessoas se beneficiassem com melhoras e mesmo curas, e outras tantas se beneficiarão e se curarão de males
que "a ciência" não compreende e sequer alcança um raciocínio nessa direção (da cura) - só que essa "ciência" a que se referem
tem se mostrado corporativista e mercantilista, onde muitos sentam sobre seus títulos e deliberarm com desamor. Ah, são os
mesmos que sustentam a mídia que os endeusa (trocas de favorecimentos), lhes atribui poder e manipulam a sociedade fazendo-a
vivenciar o Mito da Caverna (dê-lhe Platão!). Resultados ainda mais surpreendentes terá se associar à AHT a
Homeopatia/Nosodioterapia e os Florais de Bach (Edward Bach, um dos maiores nomes da verdadeira ciência - leia sobre). Einstein
disse a Heisenberg "o que vemos depende das teorias que usamos para interpretar as nossas observações" - portanto como pode
alguém se arvorar e bradar aos quatro cantos que "é o dono da verdade", e pior, impondo-a? Na amada AMORC temos uma frase:
"O adjetivo pertence ao obervador!". Só por favor, "senhores do poder" - não façam da sua verdade uma punição a todo um povo
necessitado de bênçãos e esperanças, impedindo-lhes acesso a esse instrumento que entendo como presente de Deus - não se
interponham, porque pelas Leis de Deus, justiça se fará (mesmo!). Vemos com muita frequência que a justiça (aplicação da lei pelos
homens) é apenas horizonte do direito - factível, como é a alopatia e cada um de nós. Por um Brasil mais saudável, sou sim, a favor
da AHT. Que Deus abençoe, ilumine e inspire a todos.

Sérgio Kremer
56 anos - Curitiba-PR

Orientações Médicas:

Sexta-feira, 16 de outubro de 2009 - 21:29:55 



Sérgio, 

faço minhas suas palavras tão bem escritas. Agradeço a Deus pela existência do Dr. Moura. Faço AHT desde 10/02/07. Melhora?
muitas, você as mencionou. 

Obrigada por ser quem é 

Edenir Maria Domingues
70 anos - Curitiba

Sábado, 17 de outubro de 2009 - 10:27:45 

Concordo em tudo o que o Sergio falou..... 

Sergio nota dez pra voce,queria ter essa facilidade pra me expressar. 

Com a sua permissão, faço minha as suas palavras.

Daisy
59 anos

Quarta-feira, 21 de outubro de 2009 - 19:28:30 

GRAÇAS A DEUS NOS DIAS DE HOJE POÇO LHE OUVIR, MESMOS ESTANDO MUITO LONGE. FAÇO TAMBEM A HEMO,
INFELISMENTE HÁ POUCO TEMPO, MESMO TENDO CONHECIMENTO DA MESMA A MUITO TEMPO, MAS COM POUCAS
APLICAÇOES JÁ SENTI MELHORA GERAL, VAMOS EM FRENTE, VOCE SABE O QUE FOI FEITO COM QUEM AFIRMOU QUE
A TERRA ERA REDONDA NA IDADE MÉDIA, PORTANTO NÃO TEMOS TEMPO A PERDER. UM ABRAÇO

PAULO MUNIZ GONÇALVES
58 anos - CAMPINA GRANDFE - PARAIBA

Sexta-feira, 16 de outubro de 2009 - 19:08:24 

Concordo com o exposto, pois já fiz essa pratica e que me auxiliou muito em vários problemas de saude. Aprovo e já recomendei
para várias pessoas que estão se beneficiando.

Maria Almeida
66 anos - Curitiba

Orientações Médicas:

Terça-feira, 13 de outubro de 2009 - 11:04:32 

tenho vitiligo ,começei com 12 anos ,hoje estou com 48 anos , e nao desisto á cura.já fiz quase todos os tratamentos sao exito ,
agora por conta propria resolvi fazer á hemoterapia , faz apenas dois meses e estou muito feliz ,minha pele está com pigmentaçao
pouca mais está,estou vendo resultado coisa q nao tinha visto durante anos de tratamento ,agora com apenas dois meses vejo
pigmentaçao.estou querendo saber se posso fazer sem dar parada de um mes.martta leite

martta
fortaleza ceará

Orientações Médicas:

Sábado, 3 de outubro de 2009 - 21:41:42 

Há mais de 28 anos, sofria de rinite alérgica, e gripava com muita facilidade não podia estar sem meu descongestionante nasal, não
conseguia ter uma boa noite de sono. Em abril de 2007, assistir o DVD do Dr. Luiz Moura e passei a utilizar a auto hemoterapia
apenas como instrumento para aumentar as minhas defesas orgânicas. 

Contudo, após 3 meses de aplicações, observei que já não estava mais usando o descongestionante nasal como antigamente, e em
sequencia parei de usar definitivamente. Desde 2007, nunca mais tive uma gripe sequer. 

Meu pai, (hoje com 90 anos) tinha inúmeras manchas negras nos braços, apos o tratamento as manchas começaram a sumir (posso
enviar fotos). 

Minha mãe (86 anos) que sempre tinha altas taxas de colesterol, hoje as taxas são todas normais, ,elhorando muito a sua qualidade
de vida. 



Em minha família, são sete pessoas que fazem uso desta técnica. 

Conheço uma criança de 13 anos que curou em definitivo a asma. 

Sou Médico Veterinário, e na minha vida profissional já usava esta técnica para tratar com sucesso Papilomatose Bovina (verruga), e
problemas dermatológicos em pequenos animais. 

Espero que a Medicina esqueça um pouco a atual "Medicina Mercantilista" e trabalhe na pesquisa da Auto Hemoterapia, levando
principalmente para a população carente um tratamento barato e eficaz.

Celio da Cruz Fontes
49 anos - Aracaju /SE

Orientações Médicas:

Quinta-feira, 24 de setembro de 2009 - 18:46:08 
Data: 24/09/2009 00:56 
De: Renato Moniak (moniak7@itelefonica.com.br) 
IP: 200.100.87.247 
Assunto: Auto Hemoterapia 

Obtive excelentes resultados através da auto-hemoterapia para tratamento de artrose, dores na 
coluna, devido a problema congenito (listese), arritmia cardiaca (problema congenito, segundo o 
médico pode-se levar uma vida normal), dores no joelho esquerdo por causa da artrose.Com a auto 
hemo não tenho mais nenhum problema de dores. As dores desapareceram já nas primeiras aplicações. 
Já fiz sete aplicações 5mls em mim mesmo, e tenho divulgado com entusiasmo o tratamento. Em meu 
corpo, além destes resultados, notei uma melhora extraordinária na disposição, melhor oxigenação, 
melhra na pele, e, até, acreditem, na libido, insonia e stress. Sou vegetariano há 25 anos, e, 
com certeza, a alimentação, é claro, é de extrema importância. Recomendo e, aos que desejarem, 
faço as aplicações. 

Em breve farei um vídeo dando meu testemunho e colocarei no youtube, para que muitos possam ser 
beneficiados. É meu desejo que, assim como no México, esta terapia possa ser liberada no Brasil, 
também. Perdi minha mãesinha, a semana passada, por infecção hospitalar no Hospital Edmundo 
Vasconcelos, depois de 4 meses de sofrimento. Ela foi operada. Deu tudo certo, mas pegou infecção 
hospitalar. Tudo que os médicos sabiam dizer é que o sistema imunológico dela estava muito 
debilitado, porisso pegou a infecção. Estou pensando seriamente em processar o hospital. Por que 
não fortaleceram o seu sistema imonológico de alguma forma? A AUTO HEMOTERAPIA, juntamente com 
outros procedimentos médicos, poderiam ter, com certeza, se aplicados corretamente, mudar o 
triste final desta história. 

Orientações Médicas:

Domingo, 6 de setembro de 2009 - 21:57:29 

Faço há algum tempo a auto hemoterapia e desde então, n adoeci mais e mha pele limpou completamente!

elaine cavalcanti
32 anos

Relatos Autohemoterapia e Problemas de vista

Domingo, 7 de dezembro de 2008 - 14:20:40

Auto-hemoterapia e tratamento de doenças dos olhos. Depoimentos transcritos de fóruns de discussão(alguns depoimentos podem
estar repetidos) e algumas indicações de pesquisas médicas na área. 

DIPLOPIA 

Apresento um quadro de diplopia e paralisia dos músculos que movimentam as pálpebras e o globo ocular, a principio diagnosticado
como Miastenia, depois descoberta a origem do problema"intoxicação por metal pessado, Mercúrio". Após três anos de tratamentos
convecionais e melhoras nada expressivas e com efeitos colaterais indesejáveis causados pela medicação. Em abril de 2007 fiquei
conhecendo a Auto-Hemoterapia, e incrédulo com os tratamentos convecionais e com diagnósticos controversos de vários



profissionais que consultei, dicidi submeter-me a autohemo, convecido pela simplicidade da técnica e pela lógica do seu
funcionamento. 
Só tiver a ganhar com o procedimento. Meu caso não é simples mas mesmo assim as melhoras são evidentes, as pessoas com
quem convivo dão o testemunho. Aboli há muito os medicamentos, tomo apenas vitaminas e minerais para reposição por causa do
Mercúrio que reage com esses elementos. 
Infelizmente a ganância por dinheiro faz com que laboratórios influentes não permitam e condenem a divulgação da técnica,
aliciando profissionais que não deveriam ter outro objetivo senão a saúde da população. 
Valter Luís Polimeno 

Data: 10/11/2008 13:01 
De: Maria 
IP: 201.66.110.149 
Assunto: Miopia, Astigmatismo e outros. 

Oi! 

Comecei a fazer auto hemoterapia a oito semanas, faço sozinha sem ajuda de ninguém depois de procurar e não achar quem
fizesse. Vi no you tube o rapaz fazendo nele próprio e o Dr. Luiz Moura fazendo na esposa, tomo os devidos cuidados com assepsia,
uso seringa descartável e agulha 25X7, retiro 10 Mls e aplico 5 em cada braço 4 dedos abaixo do ombro. 

Minhas veias são invisíveis, mas mesmo assim está sendo fácil e praticamente indolor. 

Eu tinha MIOPIA e ASTIGMATISMO a mais de 20 anos e a uns dez anos estavam estacionados em 2.8 e 3.8 graus, tenho comigo
os resultados, fiz exames depois da quarta aplicação de AHT e fiquei surpresa quando a oftamologista passou-me a receita, 1.25 e
1.50 em graus de miopia e astigmatismo. 

Contestei, mas ela disse que o exame estava certo, eu só posso pensar que foi a Auto Hemoterapia que fez com que baixassem
tanto, mais de 50%. Será que se eu continuar fazendo vai diminuir mais? 

Hoje levanto-me apenas 1 vez a noite e tem noite que nenhuma, antes ia no banheiro a noite de 3 até 6 vezes dependendo da
quantia de água que tomava, isso desde bem criança, a uns 38 anos, já tinha até me acostumado, os médicos diziam ser normal já
que não tinha dores. 

Deitava-me cansada e levantava-me mais cansada de uns seis meses para cá, tudo era difícil para mim, hoje levanto-me disposta e
minha energia é outra, minha pele está melhor, até meus cabelos estão menos rebeldes, mais bonitos. Gosto de usar brincos, mas
para quatro dias de brincos tinha que ficar uma semana a dez dias sem, pois minhas orelhas inflamavam, desde a primeira semana
de auto hemoterapia não inflamou mais. 

Não fiz AH para os problemas acima, fiz na verdade para irregularidade e excesso de menstruação que tive por quase três anos e
pruridos que acompanhava as vezes o mês todo de menstruação e não tinha tratamento que resolvesse, também tive por seis
meses perda de urina constante, hoje não tenho mais graças a Deus, ao DR. Luiz Moura por divulgar a técnica da Auto Hemoterapia,
pena que demorei a descobrir e depois ainda pesquisei bastante para começar a fazer, divulgarei pelo resto de minha vida as
maravilhas da AUTO HEMOTERAPIA. 

Estou distribuindo alguns livretos "AH - Contribuição Para A Saúde", cds e dvds para amigos, vizinhos e parentes, mas não estão
conseguindo assistir ou ouvir nos seus dvds, só vê que tem "pc com dvd".Será que tem a ver com o formato do cd e dvd, eu nada
entendo disso? 

Vamos torcer para que a "anvisa", agência sanitária de saúde e "cfm", conselho federal de medicina passem a enxergar os
benefícios da AH e que venham a apoiar ou pelo menos liberar para quem queira fazer. 

Abraços. 

No endereço http://www.orientacoesmedicas.com.br/resultado_da_pesquisa_virtual_sobre_auto-hemoterapia.asp

tinha problemas sérios com retinopatia diabética e hipertensão,depois que começei com a AH fiquei livre . Graças à DEUS.sou
praticante ha 10 meses.nunca mais gripei,nem resfriado,está uma benção. 
A ritinopatia melhorou 80 %, a rinite e outras alergias desapareceram. 
A diabete tipo ii se manteve no mesmo nivel 
A dislipedemia (colesterol e trigliceridios altos) normalizaram os niveis o que eu não conseguia com remédios. 
A pressão arterial hoje se encontra em 12/8 sem remédio 
jose maria coimbra batista 

Retinopatia 
O que eu notei no meu caso que com a autohemoterapia consegui amenizar os efeitos que a diabetes traz
(ritinopatia,hipertenção,dislipedemia e outros)mas não consegui melhorar os niveis da glicemia. 
LAURO FEIJO 

http://www.orientacoesmedicas.com.br/resultado_da_pesquisa_virtual_sobre_auto-hemoterapia.asp


No endereço http://salavioleta.blogspot.com/2007/05/autohemoterapia.html

Sexta-feira, 11 de Maio de 2007 
AUTOHEMOTERAPIA 
Gente, sempre tem alguém me perguntando sobre a Autohemo, porque todos já sabem da minha peleja contra a Herpes que invadiu
minha córnea e fez aquele estrago todo. Pois bem , vou explicar o que houve. Depois de peregrinar por tudo que é tipo de
consultório oftalmológico, consultar os melhores especialistas, finalmnete encontrei o Dr Guilherme Kfouri que imediatamente
detectou meu problema: herpes ocular, mas já era tarde, pois a córnea já tinha entrado no processo de "derretimento". Foi feito o
primeiro transplante entramos com a medicação para combater a herpes. Infelizmente a doença voltou com força total e afetou a
córnea tranplantada, a esta altura eu já estava usando um tubo de pomada Aciclovir por semana (uma bagatela de R$ 78,00 ) e mais
800mg de Aciclovir oral e mesmo assim com pouquíssimo resultado, a herpes apenas melhorava um pouco. Foi aí que me deram
um cd sobre Autohemoterapia, assisti atentamnete,pesquisei sobre o assunto, criei coragem e fiz a primeira aplicação por conta
própria, sem receita ou acompanhamento médico, fiz por absoluto desespero. Oito horas depois da primeira aplicação eu já não
sentia mais dores e no outro dia a herpes simplesmente sumiu. Foi a primeira vez neste tempo todo que fiquei bem desta herpes. e
a partir daí nunca mais tive a doença.Passei a fazer as aplicações semanalmente e hoje faço mensalmente, volto a repetir que fiz por
conta própria e não estou aqui recomendando nada para nínguém. Resolvi passar o arquivo sobre a Autohemo, pois pode ser útil
para outras pessoas como foi para mim. 
Na Luz, 
Vanêssa 

*************** 

Cegueira 
A médica me deu os partabéns o colesterol, triglecerides despareceram, a artrite melhou, recentemente voltei a fazer devido a uma
bronquite q ñ curava, e já na2º apilcação melhorou.Uma vizinha disse q a mãe estava ficando cega, e recuperou a visão, uma outra
comentou q já ñ tem dores pelo corpo como antes, ela faz religiosamente toda a semana. 
Leila 

************ 

Diabetes: cego pela doença volta a dirigir 
Data: 14/05/2008 18:28 
De: ZIVAL BISPO DOS SANTOS (juniorauto-pecas@hotmail.com) 
IP: 201.18.137.172 
Assunto: Re: Re: AH aumenta a produção dos Macógrafos!!! 
Olá Tatiana, eu estava sofrendo de sinosite a 2 anos, gastei quase dois mil reis no tratamento sem nenhum beneficio, hoje eu estou
curado, já faço a ah há 3meses, pode confiar que é excelente,na minha cidade Canavieiras-bahia, virou epidemia de ah, todas as
pessoas com pressão alta já deixaram de tomar remedios, pessoas com feridas nas pernas causada pela diabete estão sicatrizadas,
um amigo estava cego pela diábete hoje ja está dirigindo. 

****************** 

Diminuição do cansaço fisico, cura de meu Astigmatismo e diminuição da Hipermetropia. 
KATHIA VILLELA RODRIGUES 

Data: 13/04/2007 14:06 
De: Clara Enir Robalo de Jesus 
IP: 201.14.225.112 
Assunto: Faço auto hemoterapia 
A auto hemoterapia fiz direto pelo periodo de um ano aplicações de 5ml , uma vez por semana, foi possível observar os efeitos na
segunda semana, fiz um intervalo de 1 mês nas férias e continuo as aplicações semanais, havia esquecido também de relatar sobre
o problema dos olhos, tenho GLAUCOMA, depois que comecei a auto hemoterapia, regulou a pressão do olho e estabilizou, sinto
grande melhora nos sintomas, inclusive até o colírio foi suspenso. 

Data: 30/03/2008 11:36 
De: Izabel cristina (icristinacosta@bol.com.br) 
IP: 201.4.122.172 
Assunto: Auto hemoterapia 

http://salavioleta.blogspot.com/2007/05/autohemoterapia.html


Parabéns pela iniciativa, vocês são realmente incansáveis. Meu esposo está esperando a alta total de sua médica para então enviar
o resultado de sua cura de glaucoma pela auto hemoterapia. Ele fez apenas 18 aplicações, não usou nenhum colírio eno seu último
exame sua médica se surpresa, mas ela não sabe que o único remédio foi seu próprio sangue. 

Data: 22/03/2008 20:03 
De: Izabel cristina 
IP: 201.4.126.15 
Assunto: GLAUCOMA 
Meu marido era portador de glaucoma e está curado. Ou, segundo sua médica , poderá receber alta nos proximos dias. Ela está
deixando para o emio do ano, se continuar como está irá suspender o uso do colírio, não sabendo ela que ele já deixou faz tempo.
Quando em 2006 começou a AH. Esse é melhor efeito placebo que existe. Por isso usamos... 

**************************** 

24/07/2007 20:42:26 - a favor anos ZairaMedeiros de Bittencourt (52) de Bento Gonçalves 

Já estou fazendo a 12 aplicação e estou me sentindo muito bem ,não tive gripa como de costume e os meus olhos não estão mais
duros ao acordar como sempre tive antes (tenho problemas de visão inclusive glaucoma) é como eu tivesse renovado 10 anos 

Data: 04/10/2007 16:39 
De: M.Helena Cavalcante (mhelenasc@yahoo.com.br) 
IP: 201.25.80.105 
Assunto: Profissionais em Joinville/SC 
Por favor, preciso com urgência de localizar profissionais em Joinville/SC que estejam aplicando o tratamento auto-hemoterapia,
pois minha mãe que já faz uso do tratamento a 7 semanas está de viagem pra lá e necessita continuar, uma vez que está
apresentando melhoras muito expressivas em relação a visão (catarata em um olho e descolamento de retina em outro) e força
maior para caminhar e ajoelhar, enfim muita disposição geral. 

No Orkut: 

Postado por Creusa: 

A minha "secretária do lar" tem ou tinha problemas de glaucoma. Orientada por mim fez a AHemo . A princípio 10 ml semanais e,
depois de algumas aplicações reduziu para 5 ml. Após 3 1/2 meses decidiu fazer exames de acompanhamento e o resultado foi que
sua pressão ocular está normal. Ela usava normalmente os colírios indicados para controle da doença porém, como se sabe, no
Glaucoma não há cura. Decidimos que, completando os 4 meses de uso ela irá parar com a AHemo e continuar só com, a
medicação prescrita para verificar os resultados. Caso retorne a doença ela voltará a fazer uso da AHemo. 

http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=7768575&tid=2511565884676834370&kw=glaucoma. 

Quando passava o fio dental , a gengiva sangrava , após as aplicações de autohemoterapia , este sangramento cessou . Mais
importante ainda , devido a um acidente automobilistico , tive ruptura da coroide e fiquei com uma pequena cicatriz defronte a retina ,
esta cicatriz obstruia a passagem da imagem para a retina , com o tratamento da autohemoterapia , esta cicatriz diminuiu de
tamanho e meu campo de visão aumentou significamente. Isto foi devido pela ação dos macrofagos fagocitando a fibrina (
componente da cicatriz ) . 
Marco Antonio Jacob 

Tenho os exames (foto) de contraste do olho , onde se constatou a ruptura da coroide e a consequente cicatriz , feitos em 1986 , e
pelo qual os oftamologistas consideram que meu caso não tinha cura . Acredito que se fizer um novo exame esta cicatriz diminuiu
consideravelmente , estou a disposição para uma junta médica de oftamologistas fazerem novo exame de contraste e compararem a
evolução do meu campo de visão. 
Marco Antonio Jacob 

Pude voltar a caminhar sem as dores. 
minha visão melhorou, e o emocional equilibrou. 
Margarida Segui Piheiro 

Data: 26/04/2007 00:56 

http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=7768575&tid=2511565884676834370&kw=glaucoma


De: Mariana Serpa (marianaserpa@gmail.com) 
IP: 201.19.141.243 
Assunto: Meu relato 

Eu tenho uma doença auto-imune, vou freqüentemente a médicos há pelo menos pouco mais de 2 

anos. Nenhum conseguiu diagnosticá-la com exatidão. Tenho inflamações em diversas partes do corpo, vivi os últimos anos com
esclerites terríveis em ambos os olhos, otites, inflamações sérias e dolorosas no nariz, inflamações nas articulações, enfim, uma
série de sintomas que prejudicam minha vida. Fui tratada por médicos das mais diversas áreas, sofri uma cirurgia no nariz, minha
esclerite já 

esteve a ponto de me dar uma catarata ou GLAUCOMA, e minha saúde se abalou muito mais há cerca de um ano, quando comecei
a tomar corticóides (tanto em comprimidos quanto em colírio) e fiquei durante 8 meses com corticóides via oral. Segundo o
reumatologista que consultei por indicação no início deste ano, eu estava ficando "dependente" do corticóide, pois toda vez que
tentava tirar, minhas inflamações, especialmente a esclerite, voltavam com toda força. 

Quando estive no reumatologista indicado, ele me passou um imunossupressor, por ser o tratamento alopático mais eficaz para os
casos de doença auto-imune. Um remédio que custa cerca de 120 reais a caixa, e que eu teria que tomar mais ou menos 3 caixas
por mês, no mínimo, por tempo indeterminado. Mesmo sem ter um diagnóstico, a posição dele foi receitar-me o medicamento e ver
se me ajudava. Fiquei 15 dias usando o imunossupressor... e havia sido alertada quanto aos sintomas colaterais! Mas eles vieram
tão, mas tão fortes, que eu não agüentei, tive que parar. Algumas inflamações ressurgiram juntas, eu fiquei com o corpo todo
paralisado de tanta dor, foram 10 dos 15 
dias praticamente sem conseguir levantar da cama. 

Entrei em contato com ele, relatei o que estava acontecendo, e ele me mandou suspender a medicação. Fiquei com medo de tomar
algo semelhante... afinal de contas, foram mais de 2 anos sofrendo com sintomas horríveis, eu não queria que tudo voltasse... esse
foi o preço de começar um tratamento com imunossupressor... fui avisada de que minha vida seria muito difícil, que se "desse certo"
este tratamento, eu teria uma vida limitada e deveria me cercar de cuidados médicos. 

Há alguns meses ganhei uma cópia (cópia da cópia) do DVD do Dr. Moura. Minha psicoterapeuta o conhecera há mais de 20 anos.
Eu assisti o DVD inteiro, e resolvi me consultar com ele. A consulta custou 80 reais, mais da metade do preço dos médicos que
costumo ir. Fui até o consultório no dia 13 

de março, conversamos bastante. Foi uma consulta mais longa do que muitas que eu já tive, com muito médicos diferentes. Ele me
deu uma fórmula com metais para manipular, receitou cloreto de magnésio, e no dia seguinte comecei a auto-hemoterapia. 

Hoje tive a oitava aplicação. Minha esclerite foi embora, não tive mais inflamações nas articulações, já 

cortei o corticóide em colírio (que usei continuamente de janeiro de 2005 até o mês passado), e não vejo dores surgirem no meu
corpo desde então. Sinto-me muito mais disposta e saudável. De quebra, cortei também o anti-depressivo e ansiolítico que usava há
3 anos. 

*************************************** 

Data: 13/04/2007 14:06 
De: Clara Enir Robalo de Jesus 
IP: 201.14.225.112 
Assunto: Faço auto hemoterapia 
A auto hemoterapia fiz direto pelo periodo de um ano aplicações de 5ml , uma vez por semana, foi possível observar os efeitos na
segunda semana, fiz um intervalo de 1 mês nas férias e continuo as aplicações semanais, havia esquecido também de relatar sobre
o problema dos olhos, tenho GLAUCOMA, depois que comecei a auto hemoterapia, regulou a pressão do olho e estabilizou, sinto
grande melhora nos sintomas, inclusive até o colírio foi suspenso. 

---------------------------- 

No Orkut: 

Acta XXV Concilium Ophthalmologicum 

Por Frederick Christopher Blodi 

Described as proceedings. See also 9122.560 UUIP-1154 1986 for single paper entitled "Surface characterisation of intraocular
lenses by ESCA" by Bernt J Lindberg 

Mais detalhes 

Acta XXV Concilium Ophthalmologicum: Proceedings of the XXVth International Congress of Ophthalmology, Held in Rome, Italy,
May 4-10, 1986 



Por Frederick Christopher Blodi 
Publicado por Kugler, 1988 
Observações do item: set 
Observações do item: v.1 
Original da Universidade de Michigan 
Digitalizado pela 14 ago. 2008 
ISBN 9062990428, 9789062990429 
2807 páginas 
Ballaco-Gabrieli, .(e outros autores).Tíitulo: Autohemotherapy in the treatment of some corneal pathologies 

O texto acima está em http://books.google.com.br/books?id=R-
NsAAAAMAAJ&q=autohemotherapy&dq=autohemotherapy&lr=&pgis=1

Injeção subconjuntival de soro autógeno no tratamento de queimadura ocular por álcali em coelhos 

http://www.scielo.br/pdf/abo/v67n5/22211.pdf

Revista Brasileira de Oftalmologia 
Print ISSN 0034-7280 
Rev. bras.oftalmol. vol.66 no.4 Rio de Janeiro July/Aug. 2007 
doi: 10.1590/S0034-72802007000400008 

RELATO DE CASO 

Uso do concentrado de plaquetas em doença da superfície ocular 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-72802007000400008&script=sci_arttext

No 23º pós-operatório foi iniciado colírio de concentrado de plaquetas autólogo 6x/dia O método de obtenção do concentrado de
plaquetas foi desenvolvido a partir de trabalhos publicados anteriormente... 

Nesse sistema, por meio de uma punção venosa em fossa antecubital, o sangue do próprio paciente foi drenado para um dispositivo
de separação... Em dois ciclos, coletamos 72 ml de concentrado de plaquetas. Avaliamos os índices hematimétricos do paciente,
antes e após o procedimento, e do concentrado de plaquetas (Coulter - ActDiff) 

Outro emprego do sangue autólogo na oftalmologia consiste em produzir um colírio à base de do sangue do paciente. Centrifuga-se
o sangue descartando-se o plasma. O colírio de sangue, rico em substâncias cicatrizantes e estimuladoras do crescimento celular, é
aplicado nos olhos de pacientes que sofreram queimaduras seja por calor ou produtos químicos. 

Dr. José Álvaro Pereira Gomes 

Tratamento do olho seco 

Nos casos severos de olho seco, pode-se utilizar soro autólogo puro ou diluído, conforme a gravidade do problema. O soro autólogo
tem componentes essenciais que se encontram presentes na lágrima, como vitamina A, EGF e fator de crescimento transformador
beta (TGF-b). A preparação desse colírio deve ser feita em laboratório estéril e com experiência na manipulação de sangue para
diminuir o risco de contaminação. 

http://www.universovisual.com.br/publisher/preview.php?edicao=0302&id_mat=107

Cuidados Gerais com os Olhos Durante as Internações Hospitalares 

Dr. Sérgio Kandelman 

Chefe do Serviço de Oftalmologia do Hospital Barra D'Or. 

Colírio de soro autólogo, ou seja, produzido a partir de sangue do próprio indivíduo, centrifugado, embora requeira manuseio
específico de relativa complexidade, tem resultados já estabelecidos. 

Fontes: 
http://www.praticahospitalar.com.br/pratica%2031/paginas/materia%2018-31.html
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-27492004000500020&lng=e&nrm=iso&tlng=e
http://www.scielo.br/pdf/abo/v67n5/22211.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-72802007000400008&lng=en&nrm=iso&tlng=pt

Dr. Ricardo Reis 

Oftalmologista especialista em Catarata, Glaucoma, Transplante de Córnea, Cirurgia Refrativa, e Ceratocone – Clinique Sourdille –
frança, membro da Americam Academy of Oftalmology, membro do Banco de Olhos de Baltimore USA, membro do Conselho
Brasileiro de Oftalmologia. 

http://books.google.com.br/books?id=R-NsAAAAMAAJ&q=autohemotherapy&dq=autohemotherapy&lr=&pgis=1
http://www.scielo.br/pdf/abo/v67n5/22211.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-72802007000400008&script=sci_arttext
http://www.universovisual.com.br/publisher/preview.php?edicao=0302&id_mat=107
http://www.praticahospitalar.com.br/pratica 31/paginas/materia 18-31.html
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-27492004000500020&lng=e&nrm=iso&tlng=e
http://www.scielo.br/pdf/abo/v67n5/22211.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-72802007000400008&lng=en&nrm=iso&tlng=pt


Pratica os tratamentos acima elencados, afirmando serem de grande utilidade. 

Procedeu aplicação de sangue autólogo para cicatrização em rompimento de cirurgia ocular para tratar glaucoma, em um parente
meu. Injetou 2ml. para reparar lesão provocada por impacto em ponto cirúrgico. Havia perda de visão. Cinco horas após a aplicação
do sangue, a visão foi plenamente restabelecida. 

Rua Francisco Sá 23 sala 1207 tel. 2247-1781 

( http://www.oftalmologiabrasil.com.br/) 

Ozono terapia em lesões do nervo óptico. 
Santiesteban R., S. 1 Menéndez, Francisco M., Fuentes e Estrada D. R. 
Neurológicos e neurocirúrgicos Institute, em Cuba. 
1 Centro Nacional de Investigação Científica, em Cuba. 

Atrofia óptica é uma das principais causas de cegueira no mundo. Como parte do Sistema Nervoso Central do nervo óptico tem
muito poucas possibilidades de regeneração. Entre os fatores que podem facilitar um certo grau de neuroplasticidade desta estrutura
é ozono terapia. Resultados terapia de ozono (autohemotherapy), aplicado a 10 pacientes, que tinham diferentes graus de atrofia
óptica de diversas etiologias, são apresentados. Em 8 pacientes uma melhoria na acuidade visual ou campo visual foram
observados. Dois casos, que tinham atrofia óptica hereditária não melhorou. Os resultados são discutidos levando em conta as
diversas etiologias e fingimento graus. 

http://74.125.93.104/translate_c?hl=pt-
BR&sl=en&u=http://www.ozono.cubaweb.cu/resumenes/medi51.htm&prev=/search%3Fq%3DAutohemotherapy%2Bin%2Bthe%2Btreatment%2Bof%2Bsome%2Bcorneal%2Bpathologies%26hl%3Dpt-
BR&usg=ALkJrhhddqSLx2-UNADiOPcPU3799T1eHg 

Neste endereço, várias outras doenças são tratadas com auto-hemoterapia. 

************************************************************ 

FONTE: http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1505&u=1449

Valter
58 anos - Vitória - ES 

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

Renan : http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=5301939306764584011
minha prima ja não toma mais remédios pra pressão coisa q era impossivel pos ela tinha pressão 
intracraniana . eu me sinto bem mais forte mais leve bem mais ranquilo .. minha visão melhorou 
muito e com 20 ml melhoraa mais ainda todos os sintomas de tudo . o ruim e q as vezes falta 
coragem mas 10 ja ta ótimo . só q com 20 me sinto até o clark kent . meu avo tinha perna inchada 
e com ma sirculação e veia intupida . pow verruga caiu demoro mas caiu . tonteira de labinritite 
tbm sumiu e com 20 é melhor ainda.

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

ISOLDE : http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=2476950460326071068 
uma conhecida curou o glaucoma (pressão no olho) com 6 meses de aplicação.

ISOLDE sobre o caso de GLAUCOMA: 
ONTEM FALEI COM UMA PESSOA CONHECIDA MINHA E ELA ME RELATOU QUE FAZ AH. 
E ME CONTOU QUE FOI AO MÉDICO ANTES DE COMEÇAR A FAZER AH E O MÉDICO DIAGNOSTICOU GLAUCOMA E
RECEITOU REMÉDIOS PARA ESSA DOENÇA, REMÉDIOS FORTES. ELA FALOU PARA O MÉDICO QUE NÃO IRIA FAZER O
TRATAMENTO E FALOU QUE IRIA INICIAR AH. E FOI O QUE FEZ DURANTE 3 MESES, VOLTOU AO MÉDICO E ELE
CONSTATOU QUE ESTAVA 60 POR CENTO CURADO O GLAUCOMA E RECOMENDOU QUE ELA FIZESSE MAIS 3 MESES E
APÓS ESSE TEMPO ESTAVA 100 POR CENTO CURADA.

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

MARY: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=9875772838125670419
Miopia, Astigmatismo e outros 
Faço Auto Hemoterapia sozinha, depois de ter visto no youtube o rapaz fazendo nele sozinho, tomo 
os cuidados de praxe. 
Estou na oitava aplicação e já na quarta fiz um exame de vista, tive miopia e astigmatismo a mais 
de 20 anos, e a uns dez que estava estacionado em 2.8 e 3.8 graus, contestei a oftalmologista que 
me apresentou a receita com 1.25 e 1.50, ela disse que está certo, baixou mais de 50%, tenho o 

http://www.oftalmologiabrasil.com.br/
http://74.125.93.104/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.ozono.cubaweb.cu/resumenes/medi51.htm&prev=/search%3Fq%3DAutohemotherapy%2Bin%2Bthe%2Btreatment%2Bof%2Bsome%2Bcorneal%2Bpathologies%26hl%3Dpt-BR&usg=ALkJrhhddqSLx2-UNADiOPcPU3799T1eHg
http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1505&u=1449
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=5301939306764584011
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=2476950460326071068
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=9875772838125670419


resultados que comprovam. 
Penso que se continuar fazendo ainda poderei baixar mais. Brincos, usava 4 dias e ficava cerca de 
dez sem, até sarar as inflamações das orelhas, fazem dois meses que não tiro os brincos e não 
inflama mais. A 38 anos desde criança levantava de 3 até 6 vezes ao banheiro, para médicos era 
normal, por que não tinha dores, hoje só levanto 1 as vezes nenhuma. 
Desde fevereiro deste ano estava com perda de urina e me deitava cansada e levantava mais cansada 
ainda, hoje levanto-me disposta e meu ânimo aumentou muito. Emagreci três quilos, coisa que não 
estava conseguindo antes. 
A três anos tinha excesso e irregularidades de menstruação, hoje não tenho mais, meus cabelos 
estão menos rebeldes, e minha pele está melhor. Torçamos para que a "anvisa" e o "cfm" deixem de 
dar ouvidos aos ganâncio$o$ do poder e liberem essa técnica pelo menos a quem deseja fazer. 
Deus abençõe Dr. Luiz Moura e a todos os seus divulgadores.

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

Ricardo: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=14969944942358254375
Mary 
Eu ja tinha sentido isso, ha tres ou quatro meses eu perdi meus oculos durante minha mudança, e fiquei sem ele esse tempo todo e
notei q nao sinti falta de usa-lo, como se nunca precisa usar um.

Data: 04/02/2009 16:17
De: Eduardo 
IP: 152.92.123.113
Assunto: Espondilite anquilosante
Romualdo,
Eu tenho EA e deste que comecei a Auto hemoterapia a qual é a 21 aplicação já estou bem melhor. 
Encontrava me num ponto que não queria mais viver mas tb não queria morrer. Os remédios já não faziam mais efeito. A doença já
estava comprometendo meu olho direito o qual latejava de dor e a visão encontrara embasada devido a AE que ataca a visão e
outros órgões vitais do corpo. 
Meu email: jevg@zipmail.com.br

Orientações Médicas:

Sábado, 12 de dezembro de 2009 - 09:22:28 189.99.140.106

eu sou a favor da auto hemoterapia, orque com 6 meses consegui superar deficiencia da pele dos meus braços, que era fragil se
arranhasse dava trabalho para sarar, até o cabelo do braço se arrancava como se a pele estivesse podre. recuperei de um problema
que tinha nos olhos deis de criança, um embaralhamento que sempre se repetia e, me maltratava muito, e ninguem nunca soube o
que era. hoje estou curado.

ovidio natal
62 anos - xinguara - pa

Orientações Médicas:

Quarta-feira, 2 de dezembro de 2009 - 17:46:53 187.15.74.178

nota 10,posso lhe relatar que so resta um abrir uma clinica pois são verdadeiros os resultados das pessoas q ja cuidei,realmente não
viso ganhar dinheiro,viso em tratar das pessoas,e todos os q cuido a cada mes me diz de suas melhoras,p completar tem pacientes
q por si propio parou de tomar os rémedios receitado pelo médico relatando q esta muito melhor ate visão recuprada tenho
resultados eu não paro de fazer isso nunca e se ainda eu for presa continuarei a trabalhar pois irei fazer esse proceder dentro da
sela que tal?no 10 p alto hemoterapia doutor luiz o senhor é fera

marcella
25 anos - queimados

Relatos - Auto-Hemoterapia e Problemas Estomacais

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=14969944942358254375


Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=24748535543
24667752 

Joaquim Marçal de Souza: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=16209280005736117767
coluna. Hérnia discal L4 L5 . Problemas estomacais.

Orientações Médicas:

Quarta-feira, 11 de novembro de 2009 - 20:41:11 201.67.40.226

Hoje recebi um exame de endoscopia com a seguinte conclusao: 

metaplasia intestinal nao observada 
atrofia nao observada 
pesquisa para h. pilory: negativa 
H. pilory e um bacteria severa que so´trata c/ pesados antibioticos nao consigui tomar por efeitos colaterais. A´1 ano atras este
exame deu positivo. 
Ha 20 dias fiz este exame estava com 13 aplicaçao da auto hemo .Este resultado para mim me deixou muito feliz pois vinha
sofrendo a´anos com este mal no estomago . Meu abdomem era inchado nao podia comer muitos tipos de alimentos.. , ainda tem
muito muito sucesso a´comemorar daqui p/ frenre pois so´estou no começo ..Ainda vou me recu/ da gastrite. e outras enf/ que estao
bem melhor . 
Graças a` DEUS EO DR LUIZ MOURA A FELICI DADA EXISTE.

Diva Gomes de Sa
Dourados ms

Inforum:

Data: 08/12/2009 23:38
De: joao jose da silva - são paulo - capital
IP: 201.83.157.145
Assunto: Re: JULGAMENTO DO Dr. LUIZ MOURA
Parabens Dr. Luiz Moura, que Deus o abençoe
Uso a AH a mais de um ano, realmente desconheço o que eh remedio, me curei de um grave problema de bacteria no estomago
com a AH. Minha esposa sofria de psoriase a anos, e na terceira aplicação da AH a psoriase desapareceu. Recomendamos a um
jovem amigo de 18 anos de idade que a cerca de dois anos se escondia por baixo de roupas, para não mostrar sua pele ressecada,
escamada e avermelhadas pela psoriase, inclusive na face. Hoje ele esta radiante e feliz, pois após a terceira aplicação a psoriase
desapareceu, e ele ja pensa até em ir a praia mostrar seu jovem corpo para as garotas.
Mais uma vez, parabens ao Dr. Luiz Moura, espero que outros BRASILEIROS como ele tenham a ousadia e a coragem de aparecer
em publico e demonstrar que nem tudo esta perdido, e que só precisamos ter coragem e amor ao proximo, para contribuir para um
bem estar de todos. 

Orientações Médicas:

Segunda-feira, 26 de outubro de 2009 - 01:16:33 
Data: 26/10/2009 00:27 
De: Evarildo Franca 
IP: 187.77.21.138 
Assunto: Auto Hemoterapia 

Aconselho e recomendo!!...Faco aAH somente por prevencao, Gracas a Deus!!...Mas inicie o tratamente depois de ralato de amigos
adeptos a isso q se mantiveram fortes e resistentes a gripes e sistesmas de baixa imunidade. 

Tenho alguns amigos q curaram pessoas com ulceras e varios problemas de pele, ate mesmo de tumores!!..... 

Recomendo a todos!!..sem contra indicacoes!!! 

Q Deus abencoe todos q necessitarem de cura!!... 

Amem. 

Data: 25/10/2009 23:57 
De: Edson (jedsoncunha@bol.com.br) 
IP: 187.12.14.162 
Assunto: Uso da auto hemoterapia 

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=24748535543
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=16209280005736117767


Parabéns Dr LUIZ MOURA, pela sua iniciativa em divulgar o uso dessa tecnica tao importante e de custo baixissimo e que tem
eficacia comprovada, como o senhor deixa claro nos exemplos citados no DVD, com seus paciente e sou testemunha da sua
eficacia, pois depois de varios anos convivend com alergias terriveis encontrei atraves dessa tecnica minha saude. Ha seis meses
nao uso nenhum remedio para esse fim. 

que muitas pessoas tenham acesso a esse DVD, para que possam usufruir dessa tecnica de custo tao baixo e de efeito
comprovados!!! 

Estou fazendo minha parte distribuido copias para colegas da faculdade. 

O que é bom e útil tem que ser compartilahdo. 

Valeu Dr LUIZ MOURA pela sua iniciativa pelo bem da saude social... 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Problemas no Fígado

Os depoimentos abaixo estão transcritos em 
http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1670&u=15 

Fígado 

Data: 27/08/2008 17:47 
De: Rosalia (rosalia_dias_travassos@hotmail.com) 
IP: 89.214.171.109 
Assunto: Re: Hepatite auto himune 

Marcia Mathias 

Espero que o seu depoimento seja a esperança de quem sofre do mesmo e outros problemas 
Tive um nódulo no figado e auto anticorpos positivos que andava a controlar com exames médicos. 
Li na altura o seu testemunho que me deu muita coragem . 

Fiz 15 aplicações de Setembro a Novembro de 2007. 
Em fevereiro deste ano fiz novamente exames ( ecografia e análises clinicas) . 

Negativei os auto anticorpos e JÁ NÃO TINHA O NÓDULO NO FIGADO!! 
Fiz pausa de 5 meses . 

Neste momento faço AH para nódulo e auto anticorpos contra a tireoide (ela está a funcionar 
normalmente). 
Não sei se existem relatos de cura .Ainda não negativei dos auto anticorpos contra a tireoide. 

Fígado 
Data: 29/08/2008 14:39 
De: marcia 
IP: 189.100.170.11 
Assunto: Re: Re: Hepatite auto himune 

Oi Silvia! 
No meu caso cheguei a ficar internada em 2003 por 10 dias pois os médicos não conseguiam chegar 
ao diagnóstico. 
As enzimas chegaram a 1500, 1600... 
Os médicos decobriram porque aplicaram corticóides e as enzimas baixaram.Então pesquisaram os 
anti corpos anti musculatura lisa e apareceram. 
Agora estou numa pausa pois os exames estão normais há bastante tempo, sem corticoides e 
imunossupressores que me ajudaram até 2005 quando iniciei a auto hemo e parei com a medicação. 
A cortizona me auxiliava a baixar as taxas mas não se mantinham quando parava a medicação Com a 
auto hemo as taxas se mantiveram normais sem medicação. Faço auto hemo desde 2005. 
Pretendo retornar em breve com as aplicações para uma manutenção apenas. 
Espero poder ter ajudado. 
Qualquer dúvida não se acanhe em perguntar. 

http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1670&u=15


Este tratamento foi enviado por Deus 
O que fiz foi me aprofundar sobre o assunto e é o que te aconselho fazer antes de tomar a 
iniciativa de começar o tratamento. 
Eu tive orientação médica para faze-lo. 
No momento creio que voce vai ter dificuldade em obter um apoio médico por causa da pribição da 
Anvisa 

Marcia 

(Observação, não incluída no texto: As transaminases são enzimas hepáticas cujo nível aumenta 
quando há lesão das células hepáticas (hepatócitos) provocada por qualquer tipo de agressão). 

Fígado / ameba 

EU ESTAVA COM AMEBA NO FIGADO, TINHA DIARREAS TODOS OS DIAS, DORES NA REGIAO DO FIGADO E FIQUEI 
MUITO EMAGRECIDA. 

COM 10 APLICAÇÕES DE 15 ML, 7 EM 7 DIAS, FIQUEI BOA. 

ROSANE PIMENTEL 

Data: 29/05/2008 14:56 
De: OLIVARES 
IP: 200.186.126.46 
Assunto: Re: Re: Dores na coluna cervical e lombar - Marçal. testemunho de benefícios para 
problemas de coluna. 

Do post da reportagem que comentei: 
Anterior. 4. 5. 6. Próximo » Faça seu comentário 

Joaquim Marçal De Souza - RJ25/08/2007 12:30:37 

Joaquim Marçal De Souza 
Fui cuidador de um adolescente com Adrenleucodistrofia (do filme óleo de lorenzo), e estava 
pesquisando sobre terapêuticas que pudessem ajudá-lo, já que o mesmo tinha feito até transplante 
de medula óssea, mas a doença continuou seu curso, até levá-lo ao óbito. Estava avaliando o 
mercado de taxi em Curitiba quando, sua mãe embarcou no mesmo,ele tinha acabado de fazer o 
transplante de medula, foi assim que tudo começou. Assim ele foi se apegando,a mim, como a doença 
continuou evoluindo, resolvi me dedicar em cuidar dele, fomos grandes amigos , uma lição de vida. 
Viveu em 3 anos depois dos 11 anos, o que muitos de nós jamais viveriamos em 100. Infelizmente 
porque os novos médicos não tem esse tipo de informação dessa terapêutica, quero crer nisso..., e 
o mesmo não a utilizou, e assim não soubemos se o tratamento teria ou não ajudado. Assim que 
sabia de alguém, que estava usando a terapêutica e tinha feito algum tipo de transplante, eu ia 
atrás. Encontrei um terapeuta que tinha feito transplante de fígado, usava imunossupressores, e 
fazia a AH, e estava se sentindo bem... Estou contando isso para esclarecer que quando estamos 
doentes temos que buscar informações. Há 2 ano e meio comecei com muita dor nas costas e após 
exames específicos, foi diagnosticado hérnia discal (L4 e L5) com protuberância em uma delas. 
Após várias alternativas de tratamento sem sucesso e em vias de uma cirurgia, optei por uma 
terapia muito utilizada no passado a "Auto-hemoterapia" . A partir da 1ª aplicação, já pude 
perceber um resultado muito positivo e em menos de 1 mês de tratamento estava completamente sem 
dor. 

Data: 21/01/2008 09:10 
De: Hélio 
IP: 172.23.24.107, 189.20.96.32 
Assunto: Autohemoterapia 

Meu padastro tem cancêr no fígado os médicos deram a ele 3 anos de vida, o cancêr tinha 8 cm e os 
médicos nem fizeram quimioterapia alegando que o estado da doença já estava avançado, a mais ou 
menos 5 meses ele começou a fazer Autohemoterapia, os resultados atuais são fantásticos, o cancêr 
diminuiu de tamanho, hoje o tamanho do cancêr é de menos de 1 cm, e os médicos estão espantados 
com o estado atual de saúde do meu padastro,onde os médicos já marcaram uma transfusão de fígado, 
ou seja uma pessoa que estava condenada a morte, hoje em dia as chances de cura são altas, na 
minha opinião a Autohemoterapia é um método eficaz, só não é liberado por que colocaria em risco 



a indústria farmacêutica. 

Fígado 

Tenho mais quatro casos na família, todos com absoluto sucesso dentro dos respectivos quadros. Há 
inclusive um caso de regressão total de doença crônica degenerativa no fígado, no caso, o médico 
desconhece a realização da Auto-hemoterapia e ESTRANHA a negativação nos resultados dos últimos 
exames. 

Eduardo Bispo 

Data: 09/11/2007 22:04 
De: Marçal 
IP: 201.29.229.152 
Assunto: Re: Transplantados de Medula Óssea e a Auto-Hemoterapia 

Transplante de medula x AH 
Mensagem removida do inforum 
Data: 12/08/2007 05:54 
De: Margot Segui (margosegui@hotmail.com) 
IP: 189.48.249.164 
Assunto: Re: Dúvidas?!? 

Ericka, meu anjo, não sei quanto a transplante de fígado, mais transplante de medula eu posso te 
informar, meu genro também estava desenganado pelos médicos, depois de quase 8 meses do 
transplante. Como ultima tentativa decidiu a duras penas fazer a AH, hoje graças a DEUS e a AH, 
já saiu do período critico, esta em casa e já esta trabalhando (por conta própria), foi uma 
melhora ou melhor um milagre, quando todas as tentativas falham, não custa tentar. Boa sorte. 
MARGOT 

Data: 29/06/2008 22:35 
De: Maria das graças 
IP: 201.1.6.164 
Assunto: Hepatite auto imune 

No final do mês de março deste mesmo ano fui acometida por uma ´hepatite que não era viral, ou 
seja; não contagiosa. O diagnóstico dado por diversos médicos "hepatite auto-imune"... uma 
hepatite terrível onde o único tratamento que a medicina tradicional conhece é através da 
terapia com corticóides para manter os níveis das taxas necessárias para o bom funcionamento do 
fígado.Deixo aqui o meu depoimento: conversei com meu marido que é médico sobre as informações 
que tínhamos sobre a autohemoterapia e juntos optamos em não começar pelo tratamento convencional 
e sim pela autohemo. Iniciei com 20 ml (com aplicação de 10 ml em cada glúteo) de cinco em cinco 
dias para a taxa de macrófagos permanecer em alta... Hoje dia 30 de junho deste mesmo ano estou 
completamente curada!!!!!!!! As taxas iniciais de 2300 de tgo e tgp caíram para 30!!!!!!!! Hoje 
faço manutenção de 7 em 7 dias com 10 ml.... Em nenhum momento fiz uso de corticóides!!! E não 
permiti em nenhum momento pensar negativo sobre a minha recuperação! Bem sugestão ou não estou 
curada!!!!!! De antemão estou 90% melhor das enxaquecas que sofro à pelo menos 30 anos... o sono 
melhorou 95%... as acnes, a disposição, dores nas pernas... Deus abençoe Dr. Luíz Moura, pela 
coragem e amor 
incondicional!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!! 

Data: 25/05/2007 16:38 
De: enunes 
IP: 201.86.140.189 
Assunto: Patente da autohemoterapia 

Vejam que interessante matéria encontrei num site, e mais uma vez se comprova a eficiência da 
Auto-hemoterapia: 

Monócitos podem mudar a vida de diabéticos 

Equipe de médicos alemães e espanhóis desenvolve em laboratório as chamadas células 
substitutivas, para que os dependentes da insulina possam se ver livres do medicamento. 



Monócitos podem mudar a vida de diabéticos 

Kiel (alemanha) – Médicos alemães e espanhóis desenvolveram células substitutivas para diabéticos 
e pacientes de cirrose hepática, num laboratório em Kiel, na Alemanha. Num futuro próximo, 
esperam poder livrar as vítimas da diabetes das injeções diárias de insulina, e os doentes do 
fígado dos custosos e arriscados transplantes. 

O chefe da equipe, Fred Faendrich, informou ontem que o processo já foi patenteado na Europa e 
que os cientistas envolvidos na experiência acreditam estar em condições de testar as células nas 
clínicas, dentro de cinco a sete anos. Trabalham com ele médicos de Leipzig, Wuerzburgo, Kiel e 
da cidade espanhola de Alicante. 

O grupo trabalhou com determinadas células sanguíneas (monócitos), fazendo-as se portar como se 
fossem do fígado ou a produzir insulina. 
"Para evitar qualquer discussão sobre a ética no uso de células-tronco, nós nos concentramos nas 
células do sangue, os denominados monócitos", disse o alemão Faendrich, cientista especializado 
em técnicas de transplantes. "A grande vantagem consiste em que essas células existem em grandes 
quantidades e podem ser extraídas dos pacientes sem transtornos." 
"Outra vantagem é que, como as células provêem do mesmo paciente, não há risco de rejeição. Essas 
células substitutivas podem ser uma opção para evitar as injeções de insulina nos diabéticos e os 
transplantes de fígado entre os doentes de cirrose", prosseguiu ele. "O novo e inovador em 
nosso conceito é o fato de os monócitos poderem ser levados a um estado em que são novamente 
transformados em células programáveis, podendo-se dar a elas novas ordens para que cumpram outras 
tarefas. A esse processo, que dura 10 dias, chamamos de desdiferenciação." 

Por meios especiais que favorecem seu crescimento, as células podem ser diferenciadas até se 
transformarem no objetivo desejado, isto é, em células produtoras de insulina ou do fígado, 
destacou. "As células do fígado cultivadas assim produzem proteínas importantes, como a albumina, 
ou fatores de coagulação, e podem desintoxicar o organismo de impurezas", concluiu Fred 
Faendrich. 
Fonte: Estado de Minas 02/11/05 

site: http://www.labtest.com.br/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=57

OS MONÓCITOS SÃO OS PRECURSORES DAS CELULAS DO SINTEMA IMUNOLOGICO: neutrófilos, linfócitos, 
monócitos, eosinófilos e basófilos. Portanto, aí está, entre outros, os reais motivos pelos quais 
enfrentaremos grandes batalhas para superar os lobies das INDUSTRIA$ de MEDICAMENTO$. Com a AH 
temos efeitos semelhantes, para não dizermos iguais. A custos irrisórios.

Relatos - Auto-Hemoterapia e Problemas pulmonares

Data: 03/02/2009 18:34
De: Vasco Vilar (vvilar@iol.pt)
IP: 93.102.108.39
Assunto: Autohemoterapia
Estou falando de Portugal, vou deixar aqui o meu relato. 
Comecei com problemas muito graves de saúde em Agosto de 2007, foi diagnostigado na altura Mastocitose acompanhada de
Urticária Pigmentosa, que se traduzia por um mau estar geral, falta de ar e um prurido incontrolavel. Tomei os mais variados
medicamentos sempre com acompanhamento médico, fiz uma alergia brutal a um deles que me queimou a pele toda...aqui nem há
palavras que possam exprimir o sofrimento. Mais uma vez na urgência do hospital para tratar da alergia.... embora até tivesse
melhorado da alergia, a falta de ar ficou sempre presente, até que no final de Fevereiro de 2008 (6 meses) a falta de ar agravou-se,
mais uma vez voltei à urgência do hospital, depois de vários exames o diagnostico foi Pneumonia com derrame na Pleura... as dores
eram abomináveis....mais uma carrada de medicamentos, mais uma chatice com alergia aos medicamentos...lá fiquei internado para
controle durante 3 semanas para despistagem de tuberculose etc. etc. sujeito aos mais variados exames, enfim só sofrimento. Claro
que com tanto medicamento as defesas estavam debilitadas e cada vez mais debilitadas.... melhorei da Pneumonia, mas a falta de
ar e a falta de força para poder andar e fazer a vida normal continuava na mesma, pois continuava com um Prurido generalizado que
por mais medicamentos que tomasse nada resolvia. 
Depois de muito pesquisar lá descobri este método da Auto hemoterapia, confesso que desconhecia, mas punha-se outro problema,
quem me podia fazer tal coisa? Impossível de encontrar alguém...aqui em Portugal não tenho conhecimento de ninguém, sendo
Português ainda pior, pois ao falar do assunto respondiam "isso é coisa do Brasil etc. etc". Até que me enchi de coragem e pensei
em fazer a mim próprio...pois não tinha alternativa... 
No primeiro dia não consegui...piquei-me todo e nada, nem uma gota de sangue consegui tirar... 
Não desisti, no segundo dia tentei novamente e lá consegui, foi dificil, mas pronto já vou com várias aplicações e o resultado tem
sido muito bom, já não tenho prurido, respiro melhor e não me canso tanto. 
No entanto quero deixar claro que com este meu relato não pretendo influenciar ninguém para fazer a Auto hemoterapia, pois cada
pessoa deverá sentir-se livre para decidir o que deve ou não fazer. 
Também não mencionei nomes de medicamentos... pois também não seria ético mencionar nomes, pois lá por eu fazer alergia e
passar mal, não quer dizer que outra pessoa seja igual. 
Um bem haja a todos. 
Vasco Vilar 

http://www.labtest.com.br/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=57


From: Walter Medeiros 
To: vvilar@iol.pt 
Sent: Tuesday, February 03, 2009 6:15 PM
Subject: Autohemoterapia
Caro Vasco, É bom receber mensagem como a sua e saber dos resultados da auto-hemoterapia. Segundo informações de pessoas
de Portugal que já se reportaram ao assunto, esta técnica é conhecida ou foi conhecida anos atrás em Portugal como "auto-
sangue". Temos informações sobre AHT no link http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia.htm

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/

Data: 16/10/2008 20:40
De: Lidiane Oliveira
IP: 189.66.97.7
Assunto: Auto Hemoterapia
Vou relatar aqui não a minha experiência com a hemoterapia, mas sim da minha tia Celina.
Ela estava com um problema sério de pulmão, já havia feito vários exames, ficou internada
diversas vezes com dificuldade para respirar. O médico que cuidava do caso dela dizia que
seu problema não tinha cura e, caso ela perdesse sangue, poderia morrer. Seus filhos
ficaram desesperados quando souberam disso, e o cuidado deles para com ela era muito
grande. Certo dia, ela caiu e quebrou o fêmur, tendo de ser operada, a cirurgia foi de risco,
devido ao fato de ela não poder perder sangue. Graças a Deus e à fé de toda família, ela
sobreviveu e melhorou. Um dia, o Dr. Luiz Moura esteve em nossa cidade, Pedro Leopoldo,
Minas Gerais, e fez uma palestra sobre a AH. Ela assistiu e resolveu fazer o tratamento.
Parece, um milagre, nem o médico que cuidava dela acreditou quando viu o resultado de
seus exames, o pulmão dela sarou e hoje, ela até anda de bicicleta pela cidade, coisa que há
cerca de um ano atrás, ela não poderia fazer.

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 11/10/2008 01:25
De: Ivonete Soares Nunes 49 anos Paraíba (cidade Santa Rita (ivonetesoaresnunes2008
@hotmail.com)
IP: 200.97.67.68
Assunto: Auto-Hemoterapia
Olá pessoal! Parabens por acreditar nessa técnica tão importante, sou professora de
Ciências e Matemática, me ligo muito a saúde pela natureza, portanto qdo conheci O DVD do
Dr Luis Moura, imediatamente comecei fazer a AH, estou na 18ª aaplicação, e estou me
sentindo ótima, antes trabalhava dopada por bombinha pois sou asmática de um sério
processo alérgico, devido a Himunudade ser muito baixa, só vivia cheia de aftas, chiado forte
no peito, ronco no sono, muitas dores ósseas causadas excesso de medicamento, tive
hosteoporose precoce devidos os corticoides. graças a Deus estou, disposta, ativa, feliz
minha auto-estima é outra. Se tivesse conhecido este tratamento antes, não teria perdido
tanto na minha adolescência e na vida adulta, porque só vivia de internamento e emergência
em hospitais pneumológicos. Não disistam! façam com fé que sua vida passa a valer muito a
penas com saúde

DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS
RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416
Domingo, 5 de outubro de 2008 - 10:38:23
sou a favor porque uma pessoa da minha familia estava com 6 meses de vida segundo o
medico com cancer na garganta,no pulmao direito e no coraçao;ai alguem nos indicou a
hemoterapia isso ha 4 anos e foi feito o procedimento e essa pessoa esta viva ate hoje e em
exelente estado de saude;porisso aproveito para agradecer as pessoas responsaveis pela
divulgaçao desta pratica.VIDA LONGA A TODOS.
adair carvalho de souza 45 anos - caseiros --rio grande do sul

25/05/2007 17:24:46 a favor Paulo Luiz Bezerra (47)
Porque pude comprovar a eficácia em mim, meus parentes e amigos.
- Médico hematologista com câncer linfático está fazendo quimioterapia e auto-hemoterapia
para melhorar a defesa do organismo... fantástico resultado comprovado por exames
clínicos...
- Minha cunhada tem plaquetas em excesso (cerca de 800 mil) e tomava remédios

http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia.htm
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416


fortíssimos para manter em 480/490, ainda acima do limite, após a auto-hemoterapia, parou
com o remédio e está com 425 mil.. desempenho melhor que o remédio e dentro do limite.
- Com outra cunhada observamos melhora em dores musculares que a molestavam a 40
anos.
- eu mesmo tinha um pigarro horroroso... praticamente sumiu... meu irmão idem....
- Verrugas, pintas, micose de unha estão sumindo devagar... ainda estou na décima
aplicação.

Data: 25/09/2007 08:44
De: adenilson (denilson-as@hotmail.com)
IP: 201.91.76.11
Helio Costa (46 ) de Porto Alegre
Porque minha irmã acabou de se curar de um câncer no pulmão irreversivel para os
médicos, 9 nódulos sem chance de operar, resumindo eles conderam minha irmã a morte. 4
meses e meio fazendo auto-hemoterapia, após um tomografia computatorizada, ela não tem
mais nada, esta limpa.

Orientações Médicas:

Sexta-feira, 16 de outubro de 2009 - 12:41:18 

Conheço dezenas (quiçá centenas) de casos de pessoas que se beneficiaram com a auto-hemoterapia. Desconheço alguém que
tenha tido reações contrárias. Estimo que centenas de milhares, talvez milhões, de brasileiros utilizaram e utilizam essa técnica.
Resultados mais significativos observa-se nas pessoas acometidas de doenças de pele, pulmonares, articulares, circulatórias, dentre
outras. Eu faço auto-hemo (onde o termo auto se refere ao próprio sangue) e faço nos meus pais - que melhoraram seu quadro geral
de saúde. Quem é contra deve abrir o seu coração e pelo menos acompanhar os que estão fazendo - e vai se surpreender com os
resultados que estas pessoas obtém. Mentalidades cartesianas, horizontalistas e mecanicistas se apoiam na "Lei" - mas afinal que
"lei" é essa que impede as pessoas de se curarem de muitos males - só porque os donos do poder (com poder de "polícia", de
retaliação) em nome de corporativismos e intereses escusos(não tão escusos) assim querem? Para mim a verdadeira ciência está
no empirismo (ciência da observação) - quem utiliza a técnica encerra em si os bons resultados, não precisa provar nada a ninguém.
A técnica pode ser vista como curativa, como preventiva e como coadjuvante a tratamentos. Sinceramente, desconheço quem tenha
efeitos colaterais (mesmo os que há anos fazem). Sabe-se que muitos dos medicamentos alopáticos causam "n" outros problemas
de saúde, quando não matam! E a maravilha que o Dr. Luiz Moura oportunizou com a divulgação da AHT fez com que milhares ou
mesmo milhões de pessoas se beneficiassem com melhoras e mesmo curas, e outras tantas se beneficiarão e se curarão de males
que "a ciência" não compreende e sequer alcança um raciocínio nessa direção (da cura) - só que essa "ciência" a que se referem
tem se mostrado corporativista e mercantilista, onde muitos sentam sobre seus títulos e deliberarm com desamor. Ah, são os
mesmos que sustentam a mídia que os endeusa (trocas de favorecimentos), lhes atribui poder e manipulam a sociedade fazendo-a
vivenciar o Mito da Caverna (dê-lhe Platão!). Resultados ainda mais surpreendentes terá se associar à AHT a
Homeopatia/Nosodioterapia e os Florais de Bach (Edward Bach, um dos maiores nomes da verdadeira ciência - leia sobre). Einstein
disse a Heisenberg "o que vemos depende das teorias que usamos para interpretar as nossas observações" - portanto como pode
alguém se arvorar e bradar aos quatro cantos que "é o dono da verdade", e pior, impondo-a? Na amada AMORC temos uma frase:
"O adjetivo pertence ao obervador!". Só por favor, "senhores do poder" - não façam da sua verdade uma punição a todo um povo
necessitado de bênçãos e esperanças, impedindo-lhes acesso a esse instrumento que entendo como presente de Deus - não se
interponham, porque pelas Leis de Deus, justiça se fará (mesmo!). Vemos com muita frequência que a justiça (aplicação da lei pelos
homens) é apenas horizonte do direito - factível, como é a alopatia e cada um de nós. Por um Brasil mais saudável, sou sim, a favor
da AHT. Que Deus abençoe, ilumine e inspire a todos.

Sérgio Kremer
56 anos - Curitiba-PR

Orientações Médicas:

Sexta-feira, 16 de outubro de 2009 - 21:29:55 

Sérgio, 

faço minhas suas palavras tão bem escritas. Agradeço a Deus pela existência do Dr. Moura. Faço AHT desde 10/02/07. Melhora?
muitas, você as mencionou. 

Obrigada por ser quem é 

Edenir Maria Domingues
70 anos - Curitiba

Sábado, 17 de outubro de 2009 - 10:27:45 

Concordo em tudo o que o Sergio falou..... 



Sergio nota dez pra voce,queria ter essa facilidade pra me expressar. 

Com a sua permissão, faço minha as suas palavras.

Daisy
59 anos

Quarta-feira, 21 de outubro de 2009 - 19:28:30 

GRAÇAS A DEUS NOS DIAS DE HOJE POÇO LHE OUVIR, MESMOS ESTANDO MUITO LONGE. FAÇO TAMBEM A HEMO,
INFELISMENTE HÁ POUCO TEMPO, MESMO TENDO CONHECIMENTO DA MESMA A MUITO TEMPO, MAS COM POUCAS
APLICAÇOES JÁ SENTI MELHORA GERAL, VAMOS EM FRENTE, VOCE SABE O QUE FOI FEITO COM QUEM AFIRMOU QUE
A TERRA ERA REDONDA NA IDADE MÉDIA, PORTANTO NÃO TEMOS TEMPO A PERDER. UM ABRAÇO

PAULO MUNIZ GONÇALVES
58 anos - CAMPINA GRANDFE - PARAIBA

Sexta-feira, 16 de outubro de 2009 - 19:08:24 

Concordo com o exposto, pois já fiz essa pratica e que me auxiliou muito em vários problemas de saude. Aprovo e já recomendei
para várias pessoas que estão se beneficiando.

Maria Almeida
66 anos - Curitiba

Orientações Médicas:

Sexta-feira, 16 de outubro de 2009 - 01:57:21 

Faço esse tratamento há 25 anos, e desde então nunca mais tive pneumonias e crises alégicas, 
doenças essas que me acometiam durante a infância. 

É O MELHOR TRATAMENTO DO MUNDO!!!! 

Faço faculdade de medicina atualmente e gostaria de encontrar pessoas do ramo que tivessem 
interesse em pesquisar mais sobre, com a finalidade de ter cada vez mais provas a favor da 
autohemoterapia! Como projetos científicos... Caso alguém se interesse pelo caso tanto quanto eu, 
pode entrar em contato comigo!!! 

Luciana
28 anos - Rio de Janeiro

Orientações Médicas:

Quarta-feira, 14 de outubro de 2009 - 08:52:40 

num site: 

1 comentários: 

rjbgbo disse... 

Só tenho elogios, ao Dr. Luiz Moura, como foi bom rever ele, que me fez ter uma vida melhor c/ uma bronquite, a partir dos 9 anos
de idade e até hj. 

Ñ deixou que operassem as amídalas, receitando um mero gargarejo de jiló. 

Tb c/ minha mãe c/ auto-hemoterapia ele curou uma nevralgia tri-gêmea. 

Tomará que ele ainda tenha muitos anos de vida p/ exercer a medicina. 

Parabéns pelo seu post, tb s/ querer a poucos dias vi essa entrevista dele, num canal fechado. 

Sexta-feira, 25 Setembro, 2009 

em: 



http://vivaotux.blogspot.com/2009/09/saude-o-que-e-auto-hemoterapia.html

Olivares Rocha
44 anos - RJ

Orientações Médicas:

Segunda-feira, 28 de setembro de 2009 - 13:07:54 

Tenho quase 64 e pratico a Auto Hemoterapia há cerca de 2 anos e nunca tive qualquer efeito colateral. Na verdade, por algumas
circunstâncias pessoais, deixei de usá-la por 2 semanas e peguei uma gripe que durou 15 dias e me deixou com bronquite. Diga-se
de passagem, que a "comprovação científica" alegada pelas autoridades sanitárias não existe porque elas mesmas não
providenciam essa comprovação, baseando em sua inércia a condenação da AH. Por outro lado a mesma "comprovação científica",
não é garantia de que um medicamento é seguro, uma vez que vários medicamentos cientificamente aprovados já foram recolhidos
do mercado e condenados pelas autoridades sanitárias que o aprovaram, após terem dado lucros exorbitantes aos fabricantes e
terem causado danos à saúde da população, como é o caso da Talidomida e do Prexige. Infelizmente a ANVISA não publica a
relação dos medicamentos que foram condenados depois de aprovados, para não prejudicar os interesses dos laboratórios
farmacêuticos, que são a indústria mais poderosa do mundo. Há 25 anos não tomo remédios de laboratórios e só me trato com
produtos colhidos diretamente da natureza, como ervas e própolis. 

A mãe natureza cuidou da vida na terra durante milhões de anos, antes de ser deposta pelos laboratórios, sob o pretexto de que não
comprova cientificamente seus produtos. 

Para provar que funciona, é preciso comprovar cientificamente. Para provar que não funciona, não é preciso adotar os mesmos
procedimentos? 

A AH se baseia no princípio de que o organismo recebe o sangue como corpo estranho, o que provoca a estimulação do sistema
imunológico, que passa a produzir 4 vezes mais anticorpos para eliminar o sangue "intruso", aumentando de 5% a taxa normal de
macrófagos no sangue para 24%. Como o corpo estranho é o próprio sangue do paciente, não pode haver qualquer perigo de efeito
colateral. Isto é importante principalmente para os idosos, pois o sistema imunológico decresce após os 50 anos, quando
desaparece a glândula Timo. 

Anônimo

Orientações Médicas:

Segunda-feira, 14 de setembro de 2009 - 16:32:01 

CUROU UM PRINCIPIO DE PENEUMONIA, AUMENTANDO A MINHA IMUNIDADE CONSIDERAVELMENTE É EXCELENTE!

ORLANDO
48 anos - GOIANIA

Relatos - Auto-Hemoterapia e Problemas renais

Inforum:
Data: 21/04/2007 07:36
De: vicente filho
IP: 201.4.190.80
Assunto: Tratamento
Eu há dois meses atras vi o video da AH e comecei fazer o tratamento
visando a cura de muitas dores que eu sentia nas minhas pernas. Não
sinto mais nada de dores como tambem acabaram minhas dores de coluna
rins e uma gastrite, que eu nao podia comer quase nada que faltava era
morrer de azia, e apos 10 series de aplicacões o resutado foi
incrivelmente excelente. Hoje não tomo remedio nenhum. Se sinto alguma
coisa retorno ao tratamento pois não sinto nada de efeito, pelo
contrario, nao traz a mim nenhum mal estar, mas boa saude.

Inforum:
Data: 22/08/2008 21:05:29
De: AHT 



IP: 201.79.81.95
Assunto: Para Cisda Auto hemoterapia para pessoas com insuficiência renal grave(informação)

Auto-hemoterapia rins e hemodiálise
Data: 20/06/2008 15:34 
De: Vanina
IP: 201.8.138.138 
Assunto: P/ Elenice
Olá Elenice,
meu pai também faz hemodiálise a 3 anos, 3 vezes por semana e faz hemoterapia a 1 ano. Claro q a terapia não resgatará a função
do rim, mas a disposição dele aumentou e muito. Inclusive foi por causa dele q comecei a fazer e já fazem 6 meses. Faço por causa
de reumatismo, ainda não obtive melhora muito considerável mas vou fazer pra sempre. Acredito no tratamento. Abraço. Vanina

Data: 20/06/2008 13:35 
De: Elenice
IP: 200.171.151.37 
Assunto: Re: Re: Contra-indicações da AH. 
Gostaria de saber mais sobre a AHT. 
Meu pai está com problemas renais, faz hemodiálise 3 vezes por semana. 
Este tratamento é indicado para ele? 

Data: 30/07/2008 18:39 
De: marcus
IP: 189.104.119.238 
Assunto: AAH 
Estou na quinta aplicaçao da hemo e os beneficios são espantosos.Faço uso preventivamente,não tenho doença aparente,mas
estou dormindo melhor;meus cabelos pararam de cair;as micoses acabaram;uma rinite que me incomodava não apareceu
mais;minha pele ficou mais sedosa;etc...etc.Aplico em meus pais nos irmãos e nos amigos e a vitalidade é percebida e os relatos os
mais fantásticos.Meu pai tem 86 anos,faz hemodiálise e sua disposição agora é outra,nos deixou muito mais
tranquilos...Divulguem.Utilizem. 
Rins
Pressão arterial normal depois de 20 anos, úlvera na perna curou depois de 6 anos de tratamento,unsuficiência renal crônica curou,
reumatismo, lupos pacientes que já tratavam e sofriam há de de 7 anos. 
Ronilda Ferreira Soares

Data: 16/01/2008 23:50 
De: luciana
IP: 201.68.130.39 
Assunto: Re: DEPOIMENTO 
Ola! 
Eu jamais tive problemas nos rins (gracas a Deus) é que tenho possibilidade da minha plaquetopenia evoluir ou ser um indicio de
lupus, minhas medicas investigam sempre.Ocorre que apos muitos meses usando corticoide, inexplicavelmente, uma vez que,
nenhum exame laboratorial comprovou que estava de fato com problemas nos rins, eu parei de urinar como em meu estado
normal.Fiquei desesperada, inchando mais ainda mas aquilo nao tinha explicacao laboratorial, entao eu fiz a primeira aplicacao da
ah e comecei a urinar normalmente .. a minha medica avaliou profundamente e nada encontrou eu ja estava ha uns cinco meses
sem urinar corretamente e sem menstruar, uma semana apos a primeira aplicacao tudo se normalizou. 
Foi isto! 

Na internet se encontra centenas de depoimentos como este! É preciso procurar...

Orientações Médicas: http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1658&u=1597
Terça-feira, 20 de janeiro de 2009 - 00:07:00 
Em 2006, meu pai então com 83, fazia uso de medicação para controlar a pressão arterial, aas infantil; e apesar de ser um senhor
ativo seus rins começaram a apresentar problemas e trabalhava apenas com 15% de sua capacidade, no mês de março, essa
capacidade, para nossa tristeza, foi reduzida para 8%, infelizmente a única saída era a hemodiálise; no início de maio ele iníciou as
diálises 3 vezes por semana e o que tambem mudaria toda a rotina de nossa família. O nefrologista, por sinal muito atencioso, nos
alertou que o período da adaptação seria o mais difícil...e como foi! 

Bem, para nós que não tínhamos experiência foi dificílimo; meu pai não nos dava segurança nenhuma, era preciso ter alguém com
ele constatemente pois sua pressão caia para 8x4, 9x6, e ele ia literalmente ao chão, imagine um homen de mais de 1,83m. Foram
meses de pura agonia. Internava-se constatemente. Em agosto deste mesmo ano, um médico da família nos orientou para fazermos
a AH (20cc de 5 em 5 dias ) Achamos um absurdo aquilo e descartamos a possibilidade de fazer em meu pai. 

Os meses se passaram e as preocupações agora eram outras: as infecções-ja que ele usava um cateter no pescoço e uma fístula no
braço para fazer as diálises. Qualquer sinal de febre apresentava os terríveis calafrios, dai entravamos com os anti termicos e o
medico receitava " levofloxacino " para debelar a infecçao, pois se ela entrasse na corrente sanguínea seria fatal, ou seja, ele teria
uma septcemia. 

Se passaram dois anos; e durante este período nada mudou, era um susto atrás de outro. Ora ele estava mais ou menos, ora mal;
sem falar que não tinha apetite e não apresentava animo nenhum. 

No dia 20 de julho de 2008, após um ano de incertezas e esperando o pior, iniciamos a AH em meu pai. Meus amigos, a partir de
então meu pai melhorou consideravelmente: Numca mais ele fez hipertermia; nunca mais ele fez infecção; alimenta-se melhor;

http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1658&u=1597


tornou-se independente novamente; toma banho só; a disposição voltou; já faz pequenos passeios, enumeraria dezenas de
benefícios que aconteceram na vida de meu pai. 

Hoje dia 20, ele irá fazer a sua 32 aplicação e desde então a sua qualidade de vida é outra e no proximo mês de maio ele completará
87 anos e como os benefícios foram tantos, minha mãe e quase toda a nossa família faz uso da AH. Meu pai continua fazendo a
hemodiálise e a AH é um coadjuvante do seu tratamento, os médicos ficam surpresos como ele melhorou tanto a ponto de ser
considerado um dos melhores pacientes da clínica, e com tudo isso, hoje, nos podemos dormir em paz. 

Espero que este depoimento dê forças a quem passa pelo mesmo problema e deixo aqui o meu e-mail para provar a sua
veracidade. Abraços para todos os amigos do forum e que Dr. Moura seja sempre abençoado. marcusfas@gmail.com 

marcus 

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 28 de janeiro de 2009 - 12:53:48 
Gostaria de saber sobre este tratamento nos paciente renal crônico e tambem o que fazer na hora que transplante chegar. Minha
esposa tem 28 anos de idade a 2 somos casados e ela faz hemodialise 3 vezes por semana 4 horas por dia. 
ulisses luis de frança neto - 27 anos - aracaju-sergipe

Resposta:
Quinta-feira, 29 de janeiro de 2009 - 23:34:50 
olá amigos, boa noite! 
além de melhorar o quadro geral dos renais cronicos vai evitar as temidas infecções tanto pelo manuseio da fístula quanto do cateter
provisorio e vai também dar mais disposição fazendo com que o paciente passe tranquilamente pelas hemodialises. Vivenciamos
isso em nossa casa. Abraços! 
marcus

FONTE: Pesquisa virtual de Orientações Médicas sobre Auto-hemoterapia, escolha: POR VANTAGENS OBTIDAS: 
http://www.orientacoesmedicas.com.br/resultado_da_pesquisa_virtual_sobre_auto-hemoterapia.asp

Sou transplantado renal e o meu médico disse que o meu transplante só duraria cinco anos devido as complicaçôes pós-operatório,
e próximo dos cinco anos, os exames começaram a sinalisar o que o médico havia falado. As taxas altas diziam que eu não chegaria
seis anos de transplante, então ouvindo falar da auto-hemoterapia comecei a fazer o tratamento de dez ml nos primeiros três meses,
e a supresa foi grande. As taxas diminuíram, o médico me disse que as taxas estão normais, e eu perguntei a ele o que aconteceu;
ele me disse que não sabia, só podia ser a mão de DEUS. 

Hoje eu estou com seis anos e nove messes de transplante e com muita saúde. 

Digo àqueles que eu falei para fazer a auto-hemoterapia e não fizeram voltaram para hemodiálise. Muitas outras coisas boas me
aconteceram, saíram as dores nas costas, nas pernas, tenho a pressão arterial controlada, não fico gripado, melhorou o meu
aparelho digestivo, tenho o meu organismo funcionando muito bem, e continuo fazendo. É muito bom, e vou continuar porque os
benefícios são enormes. 

Roberto de Jesus

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

Anônimo : 
cura o que? 
sou farmaceutica e tenho feito varias aplicaçoes e tenho obtido resultados otimos: pele com acne,problemas alergicos,renites,dores
nas pernas,cicatrizaçao de feridas; falta de equilibrio,sangue no esperma...façam e vejam os resultados

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

MARY: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=9875772838125670419
Miopia, Astigmatismo e outros 
Faço Auto Hemoterapia sozinha, depois de ter visto no youtube o rapaz fazendo nele sozinho, tomo 
os cuidados de praxe. 
Estou na oitava aplicação e já na quarta fiz um exame de vista, tive miopia e astigmatismo a mais 
de 20 anos, e a uns dez que estava estacionado em 2.8 e 3.8 graus, contestei a oftalmologista que 
me apresentou a receita com 1.25 e 1.50, ela disse que está certo, baixou mais de 50%, tenho o 
resultados que comprovam. 
Penso que se continuar fazendo ainda poderei baixar mais. Brincos, usava 4 dias e ficava cerca de 
dez sem, até sarar as inflamações das orelhas, fazem dois meses que não tiro os brincos e não 
inflama mais. A 38 anos desde criança levantava de 3 até 6 vezes ao banheiro, para médicos era 
normal, por que não tinha dores, hoje só levanto 1 as vezes nenhuma. 

http://www.orientacoesmedicas.com.br/resultado_da_pesquisa_virtual_sobre_auto-hemoterapia.asp
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=9875772838125670419


Desde fevereiro deste ano estava com perda de urina e me deitava cansada e levantava mais cansada 
ainda, hoje levanto-me disposta e meu ânimo aumentou muito. Emagreci três quilos, coisa que não 
estava conseguindo antes. 
A três anos tinha excesso e irregularidades de menstruação, hoje não tenho mais, meus cabelos 
estão menos rebeldes, e minha pele está melhor. Torçamos para que a "anvisa" e o "cfm" deixem de 
dar ouvidos aos ganâncio$o$ do poder e liberem essa técnica pelo menos a quem deseja fazer. 
Deus abençõe Dr. Luiz Moura e a todos os seus divulgadores.

Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 

"Curou câncer de intestino. Caso desacreditado por 8 médicos.... 
Está mantendo paciente de hemodiálise, sem fazê-la depois de anos. 
Por desistência da vida começou auto hemoterapia, está viva e mantendo-se bem melhor..." 
Postado por: Beto 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=1287876294991409021

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 05/11/2008 15:12
De: vera gomes da silva
IP: 189.13.117.36
Assunto: Re: Auto Hemotarapia
EU faço auto hemoterapia tenho muitos clientes e todos so tem melhorado sua saude
principalmente idosos minha mae era entrevada acamada hoje lava passa conzinha e muito
mais diabetica hipertensa indicaçao para hemodialise ja com a fistula mais a melhora foi
tanta que o medico suspendeu tudo ela ia ao medico de 15 em 15 disa agora o proximo
retorno dela e so em fevereiro 2009 isto nao e um milagre? e graças a DEUS e a
hemoterapia

DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS
RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416

Data: 18/01/2008 10:19
De: Vera Regina Del Guercio Dolácio Mendes (vera.delguercio@terra.com.br)
IP: 189.32.221.187
Assunto: Eu também fui salva pelo Dr. Luiz Moura
Em 1983 eu morava no Rio de Janeiro. Por causa de um erro médico (tomei antibiótico
durante um ano por causa de uma infecção renal) causou-me uma total falta de anticorpos
no sangue, e logicamente minha imunidade a zero.O médico que me atendeu na época
disse-me que eu não poderia ter contato com ninguém. Não podia estar em lugares públicos,
não podia ter contato com pessoas que tivessem alguma doença, pois seria contagioso para
mim. Além da fraqueza e todos os tipos de alergias eu estava com os ossos desfazendo-se.
Tomava 11 tipos de remédios e não levantava mais da cama. Graças a uma amiga que
conhecia Dr. Luiz Moura eu fui até ele.
Para surpresa minha, ele retirou todos os remédios e recomendou tomar cloreto de magnésio
e cálcio, fazer a autohemoterapia. Seis meses após o tratamento eu estava melhor que
qualquer jovem de 15 anos. Na época eu estava com 43 anos.
Minha mãe estava com artritismo deformante. Seus dedos viraram ao contrário e as mãos
estavam todas deformadas. Já tinha feito autovacina sem resultado nenhum. Também fez a
autohemoterapia e seus dedos voltaram ao normal e até ela falecer nunca mais teve dores.
Hoje estou com 67 anos, não tenho rugas em meu rosto, tenho disposição para tudo.
Trabalho em minha profissão (psicanalista) tenho uma memória excelente.
Devo minha vida tranqüila e com saúde ao Dr. Luiz Moura que além de médico foi um grande
mestre para mim. Que Deus o abençoe sempre por ajudar a tantos.
Vera Regina

Data: 16/01/2008 21:32
De: CARLOS DE ASSUNÇÃO NEVES
IP: 201.27.137.112
Assunto: MInha história!!!!!
Em 1986 fui acometido de calculos renais, crises muito forte, que me levou a uma cirurgia
(NEFRECTOMIA), retirada de um rim. A biopsia constatou um hiper-nefroma (cancer renal).
Depois da cirurgia fiz, radio e quimio com bons resultados. Para manutenção o médico
urologista me receitou uma vacina, Onco BCG, fabricada pelo Instituto Butantã, em São

http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=1287876294991409021
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416


Paulo. Tomei essa vacina por 5 anos seguidos, pois ela protege o sistema imunologico. Foi 5
anos de batalha, pois essa vacina era de fabricação limitada, conservada em geladeira, com
vencimento muito curto. Toda semana ia ao Butantã permanecer numa fila interminavel, as vezes saia sem a mesma, pois acabava
antes de
chegar minha vez. Certo dia passava um senhor de muita idade, que costumava caminhar
pelo parque. Me perguntou. Do que se trata essa fila? respondi para aquisição da vacina
BCG. E para que serve?
É para ativar sistema imunologico e evita a propagação do cancer. Custa caro? sim muito
caro, alem do tempo que se perde para adquiri-la.
Numa voz rouca e tranquila me disse:, caro Jovem, conheço um médico no RJ não lembro o
nome, ele tem um tratamento que é muito barato e muito bom, que usa o seu próprio sangue.
Se voce se interessar me telefona que te darei o endereço. Fiquei muito interessado e anotei
o telefone dado por ele. No dia seguinte liguei... quem fala , aqui é o José , sou o Carlos
aquela pessoa que falou no Butantã sobre um médico no RJ, há anote o telefone e o nome
dele é Dr. Luiz Moura.
Liguei e marquei uma consulta . Lá fui eu e minha esposa passar pela consulta e aproveitar
fazer um toour pela cidade. Conheci o Dr. Luiz Moura por 3o minutos, o tempo que durou a
consulta. Homem tranquilo, anotou toda minha narrativa, viu todos meus exames e RX,
depois pegou sua caneta no bolso e receitou, a Auto-hemoterapia 5 ml de sangue de 7 em 7
dias por tempo indeterminado... me explicou a técnica de retirada e aplicação e alguns
comentários e resultados. Daqui um ano quero ve-lo de novo, traga os seguintes exames.......
Houve muita polemica entre meus familiares sobre essa técnica, até então desconhecida por
nós , independentemente da contrariedade comecei a AH que faço até hoje a 15 anos. Faço
3 meses e descanço 1 e assim por diante... sem muito critério.
PASMEM: nunca mais voltei ao consultório do Dr. Moura, me trato com meu urologista em
SP, não tomo nenhum remédio, nem um analgesico, faço anualmento um check-up: pressão
normal, colesterol, triglicerides, acido urico, uréia , creatinina , hemograma, PSA, urina tipo I,
Glicemia, Ultrassom, rim, próstata, etc. etc.- tudo normal!!!!
Tenho 70 anos de idade, aposentado pelo INSS (10 anos), jogo futebol (claro, com meus
netos), pratico natação, caminho diáriamente, subo escadas, etc. etc...........
FIM DA HISTÓRIA: Me tornei amigo do Sr. José até a sua morte.
Meu urologista não sabe que eu faço AH (não tive coragem, para não perder sua
amizade de muitos anos, pois ele me acompanha a 20 anos).
Será que Rádio, Quimio e vacina BCG fizeram efeitos (acredito!!)
E a AH ? ( time que esta ganhando não se mexe).
Obs.: Tirem suas conclusões.....
Grande abraço.

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2009 - 18:41:06 
oi gostaria que todos soubessem que a auto-hemoterapia ajuda mesmo.Meu esposo teve esclerodermia recebeu um remedio so
para manter a vida isso tudo ocorreu na cidade de brasilia muito triste veio para cidade de ilheus -ba,onde ficou sabendo do
tratamento da auto-hemoterapia fez o tratamento por algum tempo e hj ele nao tem absolutamente nada ,tbm tenho outro caso em
minha familia minha mae ja estava com cirurgia marcada para retirada do rim pois o mesmo nao funcionava fez a aht e hj o rim dela
trabalha normalmente .gente vamos divulgar este tratamento para que outros fiquem curados. 
souza - 34 anos - ilheus

Inforum:

Data: 06/12/2009 16:39
De: ilidio
IP: 187.24.206.112
Assunto: Re: Re: Re: Hemodiálise e auto-hemoterapia
Prezado Hunziker,
Tenho um amigo que faz hemodiálise há muitos anos e há 3 anos, faz autohemoterapia sem nenhum problema. Tem se sentido
muito mais fortalecido e vai continuar. Só não pode tomar o cloreto de magnésio, pelos motivos explicados pelo Dr. Luiz Moura em
seu DVD.
um abraço
ilidio 

ORIENTAÇÔES MEDICAS

Domingo, 27 de dezembro de 2009 - 23:51:18 201.33.235.197

boa noite! 

eu estou fazendo auto-hemotrapia. E estou cada vez melhor de uma infeçao muito forte no intestimo, nos rins, e bexiga. E tenho



exames pra provar! 

E apos terminar as aplicaçao vou fazer todos os exames pra fazer a prova.

Eloá Isoppo
47 anos - Clevelandia PR

Orientações Médicas:

eu mário adão faço auto-hemoterapia já há 1 ano e o cancer que tive foi debelado, todas as 
células após a cirurgia, pois tinham outras. 

não precisei fazer rádio e nem químio terapia após a intervenção cirurgica que me extraiu o rim 
esquerdo. 

se soubesse da auto hemoterapia antes tenho a certeza de que não precisaria fazer a cirurgia. 

minha mulher era operada de trompas, e acabou ficando grávida, pois as trompas refizeram-se, (as 
trompas eram cortadas, e não amarradas). 

ela perdeu o bebê, pois a gestação não foi completa, houve um aborto expontâneo. 

mario a cruz fone: 0xx41 84430400 

mário adão da cruz 40 anos - curitiba pr Brasil 

Orientações Médicas:

Data: 29/07/2009 05:26 
De: Luciana 
IP: 200.187.7.1 
Assunto: Auto Hemoterapia é coisa de Deus 

Olá amigos, moro numa pequena cidade do interior da Bahia e há três meses atrás conheci a auto hemoterapia. 

Assim que eu assistir o dvd de Dr. Luis Moura comecei a fazer pesquisas na internet sobre a auto hemoterapia, conheci este site
dentre muitos outro que falam desse assunto então percebi que a coisa é séria mesmo, daí resolvi então fazer mais de 50 copias
daquele dvd e empresto as pessoas para que muitos tenham a felicidade de ter o conhecimento sobre esse tratamento. Nesse
últimos dois messes, também nesta minha cidade, eu tive a honra de ter uma amiga enfermeira aposentada, que dedica sua vida em
servir e ela se dispôs a fazer AH em quem precisasse sem cobrar nenhum centavo. As pessoas que assistiam o dvd e se
interessavam no tratamento iam procurando essa minha amiga e iam fazendo as aplicações, dentre outras pessoas também um
rapaz dono de uma farmácia começou fazer aplicações nas pessoas que o procuravam. Dessa forma surgiu um grupo que se chama
Grupo Saúde e que conta com mais de 130 pessoas que fazem esse tratamento, com esse rapaz da farmácia tem mais de cem
pessoas que também fazem e muitas outras pessoas que fazem com suas enfermeiras de sua confiança ou de sua família, eu
acredito. 

Nós do Grupo Saúde já temos livro de ata, onde todos assinam firmando conhecer o tratamento e já fizemos o nosso primeiro evento
que foi comemorar o dia da amizade. Nosso Grupo não tem sede própria então agente se reúne de sete em sete dias na casa de
algum do grupo. Já fizemos um dvd onde várias pessoas relatam os resultados obtidos com a AH. 

Vou citar aqui alguns casos: 

Tem uma senhora que tinha alergia crônica, dormência nos pés, um pequeno cisto debaixo dos seios e tomava dois comprimidos
para pressão. Hoje ela não toma mais remédio para pressão o cisto quase que já desapareceu e a dormência também desapareceu. 

Tem um rapaz que tem psoriase e tomava um medicamento que custava 1224,00 na primeira aplicação ele obteve um resultado que
nenhum medicamento mostrou, ele já está na décima aplicação e praticamente sem a doença. 

Tem uma outra senhora que já fez mais de oito cirurgia em diversas partes do seu corpo e estava com cistos no seio tinha feito
ultrassom mostrando os cistos e agora depois de mais de dez aplicações ela fez novamente outra ultrassom e não tinha mais cistos. 

Tem duas senhoras que estão fazendo esse tratamento por que sofreram derrame, elas relatam que estão melhorando os seus
movimentos muito mais rápido após a AH. 

Tinha varias pessoas com problema de enxaquequa e já não sentem mais essas dores. 

Tem muitas pessoas com problema de pressão e agora a pressão já estão normalizandas Tem duas senhora que fazem tratamento
de câncer e estão fazendo a AH e estão se recuperando muito bem dos efeitos da quimioterapia. 

Então gente não tem como eu citar aqui todos os benefícios que a AH esta fazendo na vida dessas mais de duzentas pessoas dessa
pequena cidade. Na próxima semana esse numero já aumentou não vai ser mais 200 vai ser muito mais. Pois o que vem



acontecendo é a multiplicação desse numero de pessoas pois a coisa ta acontecendo assim: Uma pessoa faz com uma ou duas
semana e seus amigos seus familiares estão observando se aquela pessoa vai melhorar mesmo então percebe que realmente
melhorou e resolve fazer também. 

Antes de alguém dizer que a AH não é boa eu peço tenha cuidado com suas palavras você pode estar tirando a única esperança de
alguém se curar, pois tem muitas doenças que os remédios não curam a a AUTO HEMOTERAPIA cura. 

Vamos ser mais humanos. Vamos confiar em Deus, as coisas de Deus são simples, e Auto Hemoterapia é coisa de Deus. 

Luciana 

Meu email é lcpublicidades@hotmail.com aguardo contato de todos que defendem a AH. 

Saúde para todos e muita paz. 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Psoríase

Postado no site da Revista Veja:
http://veja.abril.com.br/blog/genetica/137880_comentario.shtml
Augusto - A Dra. Mayana, como cientista que é, não poderia dizer outra coisa, uma vez que não existe nenhum trabalho "sério"
sobre o assunto. De minha parte, tive experiência prática na cura de diversos casos de mastite em vacas através da AH.Tal fato me
fez experimentar em mim o tratamento contra uma sinusite que me atormentava por mais de vinte anos, tendo conseguido um
resultado bastante positivo nas crises que tinha. Curei-me também (assim espero) de uma psoríase palmo-plantar que me
atormentou por cinco anos. Desde que comecei o tratamento os sintomas desapareceram totalmente. Isso faz dois anos. Não
entendo porque ainda nenhum trabalho mais sério tenha sido feito sobre o assunto.

Veja o registro fotográfico do PsoriaseMan:
http://autohemoterapia.orgfree.com/psorman.htm
e
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/psorman.htm

Veja o USO DA AUTOHEMOTERAPIA-ATH COMO FATOR COADJUVANTE NO TRATAMENTO DA PSORIASE VULGAR: 
http://autohemoterapia.orgfree.com/tratamento_de_psoriase_prof_Telma.htm
e
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/tratamento_de_psoriase_prof_Telma.htm

Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358 
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 

"Foi muito além do que eu esperava, fiz tratamento para psoríase, obtive também a cura de rinite e sinusite." 
Postado por: Humberto 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2586874377392557443

Data: 11/02/2009 22:20
De: bruna 
IP: 189.91.1.5
Assunto: Re: Psoriase-Hemoterapia
tenho 17 anos e tenho psoriase desde 11 anos, antes somente nos cotovelos. Há quase dois anos comecei com o tratamento
homeopático, o que fez aparecer erupçoes pelo corpo todo...mas, paciencia... entao fiquei sabendo da hemoterapia, estou na quarta
sessão e vejo uma pequena melhora, as erupçoes estao mais lisas e claras, quando passo hidratante fica quase imperceptível,
espero que melhore, e daqui algumas semanas contarei o andamento. 
abraço aos portadores dessa tão dolorosa doença. 
bruna 

http://veja.abril.com.br/blog/genetica/137880_comentario.shtml
http://autohemoterapia.orgfree.com/psorman.htm
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/psorman.htm
http://autohemoterapia.orgfree.com/tratamento_de_psoriase_prof_Telma.htm
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/tratamento_de_psoriase_prof_Telma.htm
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2586874377392557443


Data: 21/02/2009 23:40
De: Valdir 
IP: 189.74.197.158
Assunto: A importãncia da AHT na minha vida
Para poder ter uma vida digna com saúde e alegria de viver´para quem sofre há 20 anos de ArtritePsoriásica é só a
AUTOHEMOTERAPIA PARA ME DAR ESSA VIDA DIGNA me sentindo muito bem!Faz mais de ano que me aplico com dez ml e os
resultados são os melhores possiveis! 
Simplesmente surpreendentes! 
Êsse é o tratamento mais natural do mundo para que se tenha uma vida melhor! Parabéns DR MOURA pela coragem de defender a
legítima saúde das pessoas sem prejudicar absolutamente nem um órgão vital das pessoas! Minha opinião é que os medicamentos
não curam ,é palhativo e tornou-se um comércio sem fim! Quem mais ganha comisso? 
AHT é de graça e vc mesmo com cuidado e higiÊne pode se tratar e se curar,! Então o que estamos fazendo?

Data: 22/02/2009 23:11
De: Valdir 
IP: 189.74.197.158
Assunto: Autohemoterapia faz parte da minha vida
Completei 50 aplicações ,10 ml uma vez p semana. Sou portador de artrite psoriática há mais de 20 anos ,entre remédios e pomadas
já gastei nesses anos o valor de uns 4 a 5 carros novos e sempre me medicando com medicamentos fortes a base de corticóide !
Posso afirmar que hoje com esse fabuloso tratamento medão á cada 6 meses respostas impressionantes nos exames receitado pelo
médico reumatologista ! Hje sou convencido que só a AHT me dá vida digna e plena saúde,pois sempre estou com o astral em alta e
saber que já tive tantos constrangimentos por ter na pele a tal de psoríase! Obrigado meu querido DEUS e parabéns Dr Moura porter
chegado até a mim essa técnica de eu poder com meu próprio sangue me auto aplicar e me sentir sem dor e meus remédios se
resumirem em apenas 1 comprimido por semana!Só com AHT para se sentir a vida de verdade! 
Minha experiências é das melhores possiveis!Não vejo uma alternativa melhor e com um custo qse zero

Inforum:

Data: 08/12/2009 23:38
De: joao jose da silva - são paulo - capital
IP: 201.83.157.145
Assunto: Re: JULGAMENTO DO Dr. LUIZ MOURA
Parabens Dr. Luiz Moura, que Deus o abençoe
Uso a AH a mais de um ano, realmente desconheço o que eh remedio, me curei de um grave problema de bacteria no estomago
com a AH. Minha esposa sofria de psoriase a anos, e na terceira aplicação da AH a psoriase desapareceu. Recomendamos a um
jovem amigo de 18 anos de idade que a cerca de dois anos se escondia por baixo de roupas, para não mostrar sua pele ressecada,
escamada e avermelhadas pela psoriase, inclusive na face. Hoje ele esta radiante e feliz, pois após a terceira aplicação a psoriase
desapareceu, e ele ja pensa até em ir a praia mostrar seu jovem corpo para as garotas.
Mais uma vez, parabens ao Dr. Luiz Moura, espero que outros BRASILEIROS como ele tenham a ousadia e a coragem de aparecer
em publico e demonstrar que nem tudo esta perdido, e que só precisamos ter coragem e amor ao proximo, para contribuir para um
bem estar de todos. 

Orientações Médicas:

Segunda-feira, 31 de agosto de 2009 - 23:56:59 

Descobri que tinha Psoríase reumática. Meus dedos da mão estavam se deformando...acordava á noite com dores, formigamento e
inchaço nas mãos. Com a Auto Hemoterapia, o processo estacionou, junto uso o medicamento -Metrexato- 

Estou muito feliz e recomendo. Espero ajudar mais pessoas que sofram do mesmo mal. 

Abraços.

José Angelo
46 anos - Blumenau/SC

Data: 07/08/2009 10:10 
De: Nelson (ndias32@hotmail.com) 
IP: 201.52.145.91 
Assunto: Re: JULGAMENTO DO Dr. LUIZ MOURA 

Eu não sou médico mas achei a argumentação da AHT muito válida. Utilizo a técnica como medida 
preventiva para doenças comuns. Coincidência ou não, não fico doente há vários anos e, mesmo 
quando alguma virose oportunista tenta se instalar (nos períodos em que paro a aplicação), volto 
a aplicar e meu corpo reage muito bem. Normalmente a cura é muito mais rápida. Eu tenho 43 anos e 



me lembro muito bem como, mesmo quando era mais jovem, demorava a me curar de uma gripe ou 
qualquer outra infecção virótica. 

Hoje, apesar de ter mais de 40, sou mais saudável que antes. Creio que devo parte disso à AHT. 

Tenho relatos de duas pessoas que se curaram de doenças. Uma mulher, de um câncer e seu filho, de 
psoríase (Detalhe: ela tinha sido desenganada pelos médicos e foi seu filho quem resolveu 
esperimentar a técnica. Deu certo. Hoje ela está 10 Kg mais gorda e vive uma vida normal, sem 
dores). 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Púrpura

Orientações Médicas:
Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 14:37:21
SOU A FAVOR POR QUE TENHO UMA IRMÃ QUE TEM A DOENÇA DE
PÚRPURA, E DESTE QUE COMEÇOU A FAZER ESSA AUTO-HEMOTERAPIA
QUE ENCINARAM A ELA AS PLAQUETAS DELA ESTÁ NORMALIZADA SE
TOMAR NENHUM MEDICAMENTO
maisa 34 anos - rondonopolis - mt

Orientações Médicas:
http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=731
Data: 16/01/2008 13:29 
De: luciana 
IP: 201.68.130.39 
Assunto: Nova etapa da autohemoterapia 
Boa tarde a todos! 

Postei diversos textos aqui referentes a minha experiencia com a autohemoterapia e a purpura trombocitopenica. Gracas a Deus,
estou conseguindo controlar com remedios, uma vez que nao pude saber ao certo se a AH contribuiu para minha melhora porque so
fiz 10 aplicacoes. Durante a administracao destas 10 aplicacoes eu tive efeito benefico no tempo de vida das plaquetas, na pele e na
disposicao.Quem me via antes dizia: Nossa! Vc esta cinza! E depois da AH comecei a ficar mais corada com a pele melhor com
aspecto mais saudavel.Bem sobre a plaquetopenia conclui como ja disse varias vezes aqui que para mim surtiu efeito provisorio,
enquanto tomava as injecoes estava tudo bem, quando parava as plaquetas diminuiam. E eu tive que parar por causa das
proibicoes. 

Retornei novamente com o seguinte quadro: minhas plaquetas controladas por remedios que nao sao corticoides (gracas a Deus)
porem, com problemas de micose na pele causada pela baixa imunidade causada pelo corticoide, nao menstruava ha 5 meses e
tambem nao urinava mais .. Meus medicos avaliaram meus rins e nada x nada encontraram, fizeram desde exames como C3 e C4 a
um simples exame de urina e cultura de bacterias..Tudo perfeito, mas, eu continuava sem urinar, inchando muito e sem menstruar. 

Na primeira aplicacao apos o retorno as manchas na pele regrediram, a mestruacao veio sem dores, colicas e TPM e eu comecei a
urinar normalmente. 

O alivio esta sendo muito grande, ja estou desinchando e isto é muito bom, nao tem preco! 

Nao sabemos ao certo o profundo mecanismo de acao da Ah porque ninguem estuda e nem vai estudar porque nao se pode
patentear o sangue, mas, existem remedios que sao usados por ai que tambem os medicos desconhecem o mecanismo de acao da
droga, usam, da certo e apos pesquisas (usando em muitas pessoas) a coisa vira um protocolo a ser seguido.Exemplos, vamos a
droga Rituximab (mabthera): 

Ela é utilizada com sucesso para linfomas e artrite reumatoide, a pouco a medicina experimentou nas doencas auto-imunes tambem
com sucesso e esta ja quase na fase III onde sera utilizada tambem como um protocolo pra doencas auto-imunes. O preco desta
medicacao, a dose minima para o tratamento de um adulto gira em torno de R$ 20.000,00 (5 mil cada injecao aproximadamente)
MAS, felizmente a droga funciona bem e custa caro, entao as pesquisas estao sendo feitas pelo mundo todo. 

Fiz esta analogia para mostrar porque a AH causa tanta polemica, porque é simples, é barato, o povao pode fazer, mas, para que
fazer pesquisas, gastar dinheiro em algo que nao podera ser vendido? As doses circulam initerruptamente dentro de nossas veias ...
quem vai querer provar a eficacia?

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 08/10/2008 21:06
De: zoraide
IP: 189.54.212.214
Assunto: Re: Re: Re: Re: Re: Purpura Trombocitopenica - plaquetas baixas
http://www.orkut.com.br/Main#Home.aspx
entre e veja meu caso

http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=731
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
http://www.orkut.com.br/Main#Home.aspx


RELATOS DA COMUNIDADE: Eu tenho/tive PÚRPURA... (PTI)
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=937182&tid=2558412420084862148&kw 

22/03/08 Luciana 
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=13387056828485078289
EU fiz
Eu fiz! Foi muito bom! Fiz dez aplicacoes de 10ml cada uma, era uma epoca que o corticoide nao estava funcionando...nao me curei
por completo, apos as 10 aplic. as plaquetas voltaram a cair, nao sei se foi a auto hemoterapia, mas, estou normal a quatro meses,
estou tomando hidroxicloroquina e AAS mas os medicos dizem que nao é é a cloroquina que esta segurando minhas plaquetas...
acham que entrei em remissao e querem tirar. Doenca auto-imune é assim mesmo um misterio! So sei que durante as aplicacoes
me senti muito bem, fiz hemograma antes e depois (por causa do corticoide ficamos com os leucocitos la em cima) pude perceber
que eles ficaram em niveis normais, nao sei se foi a AH, mas ... estou bem
Decidi fazer apos conversar com uma arquiteta que fez durante 1 ano para pti.Ela sarou , tirou o corticoide e gracas a Deus esta ate
hoje muito bem.Esta decisao cabe a cada um, nao é facil decidir, mas, eu decidi arriscar e talvez volte a fazer porque minha sinusite
sumiu e problemas na pele resultantes da baixa imunidade (pelo corticoide) sumiram em tres dias! 
Espero ter ajudado! 

26/08/08 Luciana 
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=13387056828485078289
AH
Voltei a fazer a auto-hemoterapia e estou otima, listo aqui os beneficios:
- Tirei o baço, plaquetas subiram e no 3o mes ja peguei uma forte infeccao urinaria, tomei antibioticos por 7 dias e no final ainda
sentia dores, nao pensei duas vezes se fosse ao medico, mais antibioticos me dariam entao fui fazer auto hemoterapia, em 24h as
dores se foram, fiquei corada, disposta muito bem!
- No auge do corticoide por deficiencia da imunidade peguei fungos na pele, dois meses de dermatologista gastando horrores,
nenhum resultado.Na segunda aplicacao a primeira vez que fiz ah, as manchas sumiram e a pele ficou otima!
** Existe uma conspiracao dos grandes laboratorios que proibem a pratica porque afinal, quem vai patentear o nosso sangue para
vender mais caro???
Pensem nisto!

10/08/08 Analice 
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=7077413777839009981
Eu também estou fazendo, estou muito bem, minhas plaquetas estão subindo ...estava com 30.000, agora estou com 57.000, o que
pra mim é ótimo! Minhas manchas já sumiram... quando comecei a fazer fiquei encanada com esse negócio que a autohemo não
tem comprovação... então fui pesquisar... e descobi que, na verdade, há um lob muito grande das indústrias farmacêuticas contra a
autohemoterapia...porque será, né?...depois descobri que muitas pessoas que tem câncer (que fazem quimioterapia na
UNICAMP...e que são profissionais de lá que fazem...) fazem autohemo e estão muito bem... depois descobri que mal não
faz...então porque não tentar? ... tentei e está dando certo... estou feliz !!!! Descobri também que tem muita gente que faz, pessoas
que não contam pois não é um procedimento legal...mas fazem... até já assinei um abaixo assinado no
http://www.abaixoassinado.com.br/

09/08/08 HIV 
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=3366794139248939629
HIV 
Eu faço a uns 4 meses, chego a fazer em uma unica aplicação 20mg de sangue, 5mg em cada musculo.
Tenho purpura, esta tecnica (AH) consegue segurar um pouco mais as plaquetas ( ja que elas tem vida util de 5 a 7 dias), nao chega
a normalizar mas mantem em um numero em que nao precisa tomar medicaçao.
Uma vez consegui chegar a 161.000, sendo que estava sempre em 60.000
Vale a pena tentar, é parado e simples, basta ter alguem com conhecimento para tirar o sangue e aplicar no musculo
abs 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Reumatismo

Orientações Médicas:
Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 22:24:19
Há muitos anos indiquei e sugeri, ajudando a centenas de pessoas que se livraram de :
acne postulosa, alergia, rinite alergica, artrose, gota, osteoporose, reumatismo, cisto de

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=937182&tid=2558412420084862148&kw
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=13387056828485078289
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=13387056828485078289
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=7077413777839009981
http://www.abaixoassinado.com.br/
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=3366794139248939629


ovarios, furunculose, piodermatite generalizada, hepatite, micose de unha, micose de
pés e mãos, sicose da barba, peladas na cabeça. Parabens Dr. Luiz Moura pela sua luta
para o reconhecimento desta técnica.
Rene Gentil de Carvalho- Terapeuta/Holistico 69 anos - Cuiabá/MT

Orientações Médicas:

Domingo, 15 de novembro de 2009 - 21:17:46 189.1.24.225

faço este tratamento, e estou curado de varias doenças q tinha, confirmado por exames realizadoe 
apos o inicio deste tratamento, e falo p/ as pessoas q me perguntam pq estou com 60 anos e não 
sofro de varias doenças p/ minha idade.como a mas comum o reumatismo,artrite e outras doènlas 
comuns na minha idade, e digo a verdade e falo q este tratamento não é aprovado aq no brasil pq é 
um tratamento p// pobre,então ae aprovado vai fechar clinicas ,hospitais laboratorios desempregar 
medicos,e a globo e os politicos são todos safados, só querem enriquecer as custas dos pobres 
coitados.

valdemiro lima bomfim
60 anos - recife/pe

Data: 05/06/2007 09:27 
De: Ezequiel Webber Carlos 
IP: 200.154.243.130 
Assunto: Minha esperiência 

Eu estou fazendo a autohemoterapia a 8 semanas e não tenho nenhum tipo de problema constatado para o uso desta aplicação,
mas já observei efeitos como a autoimunização em relação á gripe e algumas doenças, rinite, e outras eu tinha uma alergia que me
causava muitos vergões ao contato com algumas ervas, e agora não mais nada de problemas, e o mais surpreendente é que eu
tenho um primo que tinha reumatismo no sangue em estado avançado e com a prática da autohemo consorciada com o tratamento
médico recomendado ele eliminou os sintomas do reumatismo do seu corpo( pelo que eu conheço o reumatismo não tem tratamento
milagroso, até antes conhecer a autohemoterapia. Eu recomendo.

Relatos - Auto-Hemoterapia e Rinite

RELATOS NO ORKUT - EU FAÇO AUTO-HEMOTERAPIA
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=8654085&tid=2535046754323222205&na=2&nst=52
Elisiane - http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=3706749269466550333
AUTO HEMOTERAPIA
EU FAÇO A POUCO TEMPO MAIS ME SINTO BEM MELHOR .TENHO RINITE E ME AJUDA MUITO FAZ ALGUNS MESES QUE
EU NAO SEI O QUE E FICA RUIM DA RINITENOS TEMOS QUE ABRAÇA ESSA CAUSA E PRO BEM DA HUMANIDADE.

Arinilda - http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=5818045835262214326
Oi, ja faço tratamento com a AH tem uns 18 meses, tinha um rinite alergica terrível, e a partir da 3a. semana ja comecei a melhorar e
posso dizer que estou 80% melhor,
ate gripe não tenho mais, só que a profissional maravilhosa que aplicava em mim SUMIU, e gostaria de saber se alguém tem quem
me indique em FORTALEZA.
Obrigada

Marly - http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=11272550261687172120
Auto-hemoterapia 
Olá pessoal estou na terceira aplicação,a primeira fiz 5 ml depois comecei a fazer 10 ml sinto grande melhora na Renite que me
aterrorizava, e dores no joelho, braços nos ossos. 
está valendo a pena graças a Deus.

FLÁVIA - perfil no Orkut 
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=14682793666443889428
Em 3-12-07 deixou este scrap na mesma comunidade do Orkut ASMA e AUTO-HEMOTERAPIA
http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21059630
quase 2 anos... meu marido e eu nos tratamos com a AH ja tem quase 2 anos. Meu marido retirou 3 tumores malignos do pescoço e
nao quiz sofrer com o procedimento padrao medico (radio e quimio) passamos os dois a fazer semanalmente AH 20ml.... 
Não apareceram novos tumores. 
hemorroidas sumiram. 

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=8654085&tid=2535046754323222205&na=2&nst=52
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=3706749269466550333
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=5818045835262214326
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=11272550261687172120
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=14682793666443889428
http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21059630


rinite e sinuzite nunca mais... 
gripe? oq eh gripe? 
valeuuu 
deixo ai meu depoimento e quem quizer mais alguma informação eh só me chamar no meu perfil...

Joaquim Marçal é um grande divulgador da AutoHemo no Orkut: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?
uid=16209280005736117767
Olhe o scrap que ele deixou na comunidade ASMA E AUTO-HEMOTERAPIA: http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?
cmm=21059630
http://blog.becher.com.br/criticas/auto-hemoterapia/?cp=all
Castilho Alex Says:
Dezembro 8th, 2007 at 11:16 pm
olá… meu relato é simples, sou alérgico “asma e renite” por toda vida, sempre me tratei, bons convenios, muitos tratamentos, muitos
medicamentos, sem falar nas idas de emergência a pronto socorros claro para as interminaveis inalações, sempre evitei lugares
frios, ar condicionado, tomar gelado em fim, até que em uma aula de direção defensiva acreditem um instrutor falou do assunto e
que só estava comentando por que ele estava utilizando a autohemoterapia e que estava sendo tão bom que não achava justo ficar
com este conhecimento e privar os outros, assim me emprestou uma cópia do video, então pesquisei assisti o video, perguntei,
parecia pergunta sobre politica, muitos não sabe nada, outros só acreditam vendo, quer dizer para quem tem duvida é dificil ter uma
opinião, porem as pessoas que tiveram a presença de espirito de iniciar a autohemoterapia, foi quase unanimidade, elas
apresentaram sempre algum tipo de melhora, portanto ciente dos fatos inciei a “AH” como teste por dois meses,não utilizei a minha
amiga bombinha para minhas crises de asma, (20anos com ela) melhorou minhas crises tanto que até pensei que foi coisidência,
então parei por que o planejado foi por dois meses os testes, e agora já faz mais dois meses tambèm que não faço a “AH” voltou as
crises, agora iniciarei por definitivo o tratamento, chega de sofrer, como recebi este presente me comprometo em divulgar, só para
rebater as possiveis criticas, vou continuar pesquisando, para as autoridades solicito a elas que cumpram seu papel de iniciar o
devido estudo cientifico e parem de apenas jogar palavras ao vento sem provas, digo também que a ANVISA, falhou no caso do leite
contaminado, duvido que foi a primeira vez e não acredito que será a ultima, desculpem mas há muitas verdades que não podem ser
ditas e as autoridades as tem em segredo, pela sua própria sobrevivência política ou financeira, quem sabe, até mais…

Sábado, 20 de dezembro de 2008 - 12:20:14 
eu tomei conhecimento da auto-hemoterapia e ja estou fazendo uso desta tecnica e tendo otimos resultados sobre a rinite alergica
,visão , raciocinio e disposiçao para trabalhar e viver. 
espero que as autoridades brasileiras usem afim de melhorar a vcida do povo , pois eles so fazem aquilo que interassa fazer e não o
que seja bom para populaçao. que deus ilumine essas pessoas e se espelhem no personagem politico da novela = a favorita = a
carapuca sirva e eles comecem a fazer o seu trabalho pelo qual o povo votou nele para ser feito e não enrriquecer ilicitamente vendo
tantas pessoas sofrerem e morrerem na porta dos hospitais por falta de medicos , remedios e profissionais competentes. eu ainda
acredito neste pais. 
luiz carelos oliveira - 62 anos - tucurui: fórum Orientações Médicas

Sergio - 53 anos - São Pedro -SP: fórum Orientações Médicas
Terça-feira, 6 de janeiro de 2009 - 17:24:18
Sou muito cético, mas depois de ouvir o DVD sobre AH e centenas de opiniões achei que valia a pena. Possuo rinite alergica a mais
de 20 anos e ja estava desiludido com os tratamentos convencionais, que melhoravam, mas os efeitos colaterias eram terriveis, alem
de ja ter gasto muito dinheiro sem resultado concreto. De tanto tomar corticóides quase fiquei cego e tive até que operar de catarata
aos 49 anos. 
Com a AH ja notei melhora da minha rinite na primeira aplicação, um verdadeiro achado para minha qualidade de vida. Hoje com 53
aos me sinto livre da rinite

Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 10:03:49 - Orientações Médicas
tive por anos asma.......e a 1 ano faço a auto hemoterapia e fui totalmente curada......alem da asma tambem de rinite dores no corpo
e me sinto mais fortalecida.......realmente agradeço por pesquisarem sobre a auto hemoterapia......muito obrigada!!!
ELAINE GOIANIA

Inforum:
Data: 21/04/2007 00:35
De: Alessandro Lima
IP: 200.181.223.6
Assunto: RENITE ALERGICA CURADA COM AUTO HEMOTERAPIA
Gostaria de compartilhar com que ler esta mensagem, quem tem renite
alergica, sabe quanto isso nos incomoda, já estou fazendo auto hemo ha
duas semanas e desde a primeira aplicação não tive mais alergia,
obrigado doutor Luis Moura.

Inforum:
Data: 19/04/2007 07:59
De: REGINA MOURA DE SÁ (reginasa88@bol.com.br)
IP: 201.57.114.132
Assunto: Depoimento sobre auto-hemoterapia
ESTOU FAZENDO AUTO-HEMOTERAPIA DESDE NOVEMBRO DE 2006, SEM INTERVALO. O
PROBLEMA QUE MAIS ME INCOMODAVA DURANTE A MINHA VIDA ERA RINITE E
CRISES CONSTANTES DE SINUSITE DE UNS ANOS PRÁ CÁ. DESDE QUE COMECEI,
NO DIA SEGUINTE A CORISA ACABOU, VOLTANDO APÓS OS 5 DIAS. COM A PRÁTICA

http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=16209280005736117767
http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21059630
http://blog.becher.com.br/criticas/auto-hemoterapia/?cp=all


CONSTANTE NÃO TENHO SENTIDO MAIS NADA. ACABARM AS DORES TERRIVEIS NA
CABEÇA, NO CORPO E SECREÇÃO. FORA ISSO PERCEBI UMA MELHORA TOTAL NO
ORGANISMO, TIPO CANSAÇO, FALTA DE ENERGIA, DORES NAS PERNAS, ENXAQUECA
DE VEZ EM QUANDO. ENFIM, ME SINTO BEM. ...

Inforum:
Data: 13/04/2007 19:47
De: Valéria (agencia.inovacao@hotmail.com)
IP: 201.40.176.211
Assunto: Eu faço Hemoterapia!!!!
Comecei a Hemoterapia a pouco tempo para acabar com minha incansável
Renite e dores de cabeça por esta causadas. No meio do tratamento já
senti melhoras. Nariz parou de "correr", as dores de cabeça fortíssimas
pararam, gripes e resfriados nunca mais peguei. Tinha muita dores nas
costas por causa do trabalho e estas também sumiram...

Orientações Médicas:
Terça-feira, 2 de setembro de 2008 - 22:08:06
Encontro-me atualmente fazendo uso da auto-hemoterapia para vários problemas alérgicos
respiratórios que tenho e o resultado está sendo muito bom. Até o momento só fiz o
procedimento 4 vezes e os resultados são visíveis. Estou me sentindo muito bem, sem qualquer
crise de bronquite, rinite e sinusite, que me eram corriqueiras nessa época do ano. Estou muito
feliz com o tratamento, estou recomendando à vários amigos, inclusive a minha esposa que tanto
necessita mas ainda está avaliando para se submeter ao tratamento, mesmo reconhecendo que me
está sendo extremamente funcional. Um grande abraço a todos e muito obrigado pelas valiosas
informações no site. Fiquem com Deus. Prof. Jorge Mello.
Jorge Mello
56 anos - Rio de Janeiro - Campo Grande

Orientações Médicas:
Domingo, 19 de outubro de 2008 - 12:22:42
Primeiramente eu quero agradecer a todos, que fizeram com que o vídeo sobre autohemoterapia
chegasse ao alcance de muitos. Eu sou a favor, porque tive o privilegio
de fazer a auto-hemoterapia, por conta de uma rinite alergica que me oprimia desde a
juventude, e agradeço primeiramente a Deus, e depois a esse tratamento, porque fiquei
livre desse incomodo.
Sinval Gonçalves Silva Filho 52 anos - Hortolândia

Orientações Médicas:
Sábado, 11 de outubro de 2008 - 22:50:19
esto fazendo há um mes, já melhorei da coluna,
conheço muitas pessoas que estão fazendo
gente com renite alérgica ja nao toma mais remédio,
gente com cancer na garganta, está melhorando
gente com doença de chagas em estado avançado já esta bem melhor
e muito mais que não vou escrever tudo...
jorge 43 anos - florianópolis sc

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 1 de outubro de 2008 - 10:44:45
Eu faço a auto hemo já faz um ano, era alérgico, gastava mais ou menos R$ 70,00 reais todo
mês só com anti alérgicos. Hoje estou curado, não sinto mais nenhum vestígio de renite,
sinusite ou qualquer outro sintoma do aprelho respiratório, sem olvidar que, agora convivo
com aos agentes nocivos que não me eram possíveis. Com o meu filho ocorreu o mesmo.
Minha mãe tinha vários problemas de circulação, hoje não tem mais nada, e ela ja tem 74
anos. O meu pai estava com sérios problemas relacionados às plaquetas, ao figado e aos
rins. Hoje está ótimo e cada dia melhor e já tem 71 anos. Portanto, diante de tantos
benefícios vivenciados na própria família, não tenho como questionar o contrário. Friso ainda
que, a qualidade de vida que se passa a ter é espantosa. Por exemplo, meu pai e minha mãe
- ela 74 e ele 71 anos, depois que iniciaram com a auto hemoterapia, nunca mais tiveram
gripe ou qualquer outra patologia.
Gilberto Rocha 49 anos - Guarulhos - São Paulo

Orientações Médicas:
Sexta-feira, 26 de setembro de 2008 - 23:56:14
Sou totalmente a favor da AH,estou na 15ª aplicação e muita coisa mudou...Pressão arterial
controlada sem medicamento, gripes e rinites fazem parte do passado,muita disposição.Já
que não existe estudo comprovado da eficácia,segundo a Anvisa, tá na hora de começar ou
não há interesse.. ou melhor muito interesse contra.
nilo dionizio rodrigues 46 anos - santana do livramento rs



Orientações Médicas:
http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1549&u=10

Sexta-feira, 19 de dezembro de 2008 - 14:51:34 
Um abraço a todos que utilizam esta técnica e o Dr. Luiz Moura merece o prêmio Nobel de Medicina. 

Já utilizo a Auto-Hemoterapia e fiquei curado de Rinite e Sinusite que tinha a muitos anos. Sou Patologista Clínico, Matemático,
Analista de Suporte, Pesquisador e Professor de Faculdade e de Universidade, tenho 2 especializações, trabalho com Informática a
quase 30 (trinta) anos. Meu Pai era médico homeopata autodidata e curou muita gente. 

O Problema se resume ao seguinte: 
1) Todas as entidades médicas oficiais; 
2) Médicos com baixa formação e/ou com pensamentos retrógrados e/ou preconceituosos; 
3) Grupos farmacêuticos e Laboratórios de fabricação e pesquisa de remédios; 
4) Planos de Saúde; 
5) Hospitais Particulares e Clínicas Médicas; 
6) Grupos de Médicos e Associações; 

TODOS NÃO TEM INTERESSE NA DIVULGAÇÃO POR UMA QUESTÃO MERAMENTE FINANCEIRA. 
POIS RESOLVERIA OS PROBLEMAS DE SAÚDE DE UMA NAÇÃO POBRE E QUE TEM UM POVO DOENTE. ESTA TÉCNICA
CURARIA DIVERSOS BRASILEIROS COM BAIXO CUSTO. 

TAMBÉM SOU A FAVOR DA URINOTERAPIA E JÁ TOMO CLORETO DE MAGNÉSIO A ANOS. FIQUEI CURADO DE UMA
HÉRNIA DE DISCO, ENTRE A L4/L5, MAIS 3 DISCOS NA CERVICAL QUE ESTAVAM DESIDRATADOS, MAIS UM BICO DE
PAPAGAIO QUE SUMIU. ESTAVA COM UMA CIRURGIA MARCADA NA MINHA COLUNA E GRAÇAS AO CLORETO DE
MAGNÉSIO, NÃO FOI FEITA. SÓ ANDAVA MANCANDO DEVIDO À PRESSÃO DA HÉRNIA NO NERVO CIÁTICO. NÃO DORMIA
EM CAMA DE MANEIRA NENHUMA. HOJE DURMO EM QUALQUER CAMA, TODO ENROLADO, SEM DORES, ANDO E CORRO
NORMALMENTE. 

O BRASIL É UM DOS POUCOS PAÍSES DO MUNDO ONDE EXISTEM MAIS FARMÁCIAS DO QUE BIBLIOTECAS. 

QUEM QUER FICAR POBRE DA NOITE PARA O DIA ? OS GRUPOS ACIMA CITADOS ? 

Deus abençõe a todos, inclusive àqueles que são contra.

André Pita - 48 anos - Salvador 

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

Anônimo : 
cura o que? 
sou farmaceutica e tenho feito varias aplicaçoes e tenho obtido resultados otimos: pele com acne,problemas alergicos,renites,dores
nas pernas,cicatrizaçao de feridas; falta de equilibrio,sangue no esperma...façam e vejam os resultados

Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 

"Estou fazendo auto-hemoterapia há 4 meses, tinha leucopenia e minhas taxas de leucócitos 
normalizaram,não tive mais rinite,gripe, estou muito bem graças a AHT." 
Postado por: Sabrina 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=15029036723130216480

Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358 
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 

"Foi muito além do que eu esperava, fiz tratamento para psoríase, obtive também a cura de rinite e sinusite." 
Postado por: Humberto 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2586874377392557443

Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358 
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 

É impressionante! 
Fiz minha 7a. aplicaçõa esta semana e minha bronquite já não dá sinais, além de 
minha rinite alérgica estar quase desaparecendo, apesar de estarmos no inverno." 

http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1549&u=10
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=15029036723130216480
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2586874377392557443
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358


Postado por: Alexander 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=13670240951872060648

Relato de Brenda: DEPRESSÃO, RINITE, SINUSITE, ASMA, ALERGIAS
...Tinha sérios problemas crônicos desde os 5 anos de idade. 
...Após 15 meses e sem pausa alguma, ...Realizei as tomografias dos 
seios da face constatou ( zero ) problema. 
Não sinto mais nada graças a Deus e a Auto-hemoterapia... 

Perfil de Brenda: 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=95785295704521411

Relato postado em: 
http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=31869178&tid=2530539304320144389&start=1

este relato foi postado no orkut por: 
Lina Costa <<< Ho'oponopono >>> 
profile: 
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358

Data: 15/03/2008 18:44
De: Rogério Santos
IP: 189.1.6.77
Assunto: Benefícios com a AHT
À guisa de testemunho relato que ao comerçar a fazer a AHT estava com vários caroços na
base do pescoço e que se alastravam. Após a segunda aplicação, nada mais resta dos
caroços.
Meu filho sofre de rinite aguda desde a infância, tendo com certa frequência crises de
inchaço no rosto. As manhãs para ele eram um verdadeiro inferno, pois tinha coriza e tossia.
Hoje, está bem melhor, já não tem mais crises pela manhã e as ocorrências de alergia vêm
diminuindo bastante.

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 24/10/2008 02:28
De: Silvia
IP: 189.74.3.179
Assunto: Re: Re: Sais Minerais
Joana, tudo bem com você? Com muita gente que eu conheço, a alergia sumiu
completamente. Comigo, eu tinha e não sabia, pois depois da auto-hemo, a minha tosse
sumiu, e para ter sumido assim acredito que era alérgica. Mas tenho um amigo que tinha
renite alérgica e não tem mais nada. Espero que voce continue e que te faça muito bem, o
mesmo que tem feito para mim. Comecei em Maio deste ano e não parei, só espassei as
tomadas por estar me sentindo muito bem.
Silvia Maia

Data: 22/12/2007 19:54 
De: Nina ( ) 
IP: 201.90.43.181 
Assunto: Agradecimento pelo livreto 
... 
Acompanho pessolamente casos de AVC com melhora de mobilidade do lado paralizado, caso de quase gangrena q está revertendo
incrivelmente, feridas q não se fechavam e inclusive sangravam, com cura total, rinite, depressão, todos com a pele rejuvenescida,
eu msm, grávida e mais disposta, acnes sumiram e qdo aparece alguma, não infecciona mais e ainda involui no dia seguinte ao
aparecimento, uma amiga sarou a infecção urinária já na 1ª aplicação, coisa q os remédios q tinha tomado não tinham feito até
então! 

Hepatite C já na 1ª aplicação com melhora do sono, mais disposto e na 2ª, já observou melhora da barriga, e esse caso ainda é
acompanhado de HIV positivo... 

Efeito placebo???? impossível!!!! 

Orientações Médicas: Sábado, 28 de fevereiro de 2009 - 20:00:47
Faço uso há mais de dois anos e, desde então, não tenho mais aftas, gripe, resfriado, crises alérgicas, a rinite diminuiu

http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=13670240951872060648
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=95785295704521411
http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=31869178&tid=2530539304320144389&start=1
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/


consideravelmente. Percebi a diferença quando fiquei um mês sem as aplicações e ao manipular água sanitária (tenho alergia a
produtos de limpeza) fiquei muito mal. Recomendo, desde que, seja feito dentro das normas de higiene e com profissionais da área
da saúde. 
Eliana - 40 anos

Orientações Médicas:

Terça-feira, 27 de outubro de 2009 - 02:29:39 

Venho utilizando a auto-hemoterapia há 9 meses para tratamento de rinite alérgica com sucesso e sem efeitos colaterais.

Marcílio S. da Silva
44 anos - Recife-PE

Orientações Médicas:

Sábado, 3 de outubro de 2009 - 21:41:42 

Há mais de 28 anos, sofria de rinite alérgica, e gripava com muita facilidade não podia estar sem meu descongestionante nasal, não
conseguia ter uma boa noite de sono. Em abril de 2007, assistir o DVD do Dr. Luiz Moura e passei a utilizar a auto hemoterapia
apenas como instrumento para aumentar as minhas defesas orgânicas. 

Contudo, após 3 meses de aplicações, observei que já não estava mais usando o descongestionante nasal como antigamente, e em
sequencia parei de usar definitivamente. Desde 2007, nunca mais tive uma gripe sequer. 

Meu pai, (hoje com 90 anos) tinha inúmeras manchas negras nos braços, apos o tratamento as manchas começaram a sumir (posso
enviar fotos). 

Minha mãe (86 anos) que sempre tinha altas taxas de colesterol, hoje as taxas são todas normais, ,elhorando muito a sua qualidade
de vida. 

Em minha família, são sete pessoas que fazem uso desta técnica. 

Conheço uma criança de 13 anos que curou em definitivo a asma. 

Sou Médico Veterinário, e na minha vida profissional já usava esta técnica para tratar com sucesso Papilomatose Bovina (verruga), e
problemas dermatológicos em pequenos animais. 

Espero que a Medicina esqueça um pouco a atual "Medicina Mercantilista" e trabalhe na pesquisa da Auto Hemoterapia, levando
principalmente para a população carente um tratamento barato e eficaz.

Celio da Cruz Fontes
49 anos - Aracaju /SE

Orientações Médicas:

Terça-feira, 6 de outubro de 2009 - 18:19:24 

CERTO CAMARADA, E VERDADE, A MINHA RENITE TAMBEM PARTIU, TOMARA QUE TENHA SIDO PARA SEMPRE, EM MIM
TAMBEM MELHOROU MUITO MINHA RESPIRACAO, POIS AINDA SOU FUMANTE, MESMO TENDO MUITO CONHECIMENTO
DOS PROBLEMAS QUE SAO AGRAVADOS PELO CIGARRO, A COISA FUNCIONA MESMO PARA MUITOS MALES, E SO
CONTINUAR.......UM ABRACO.

PAULO MUNIZ GONCALVES
58 anos - CAMPINA GRANDE - PARAIBA

Orientações Médicas:

Sábado, 19 de setembro de 2009 - 14:59:55 

Após um grande descaso de um médico ortopedista com quem fui me consultar, resolvi procurar uma outra alternativa.Eu digo
descaso porque, numa consulta que durou mais ou menos quatro minutos, ele atendeu o celular duas vezes, me examinou em uns
40 segundos,ele disse :"é bursite" perguntou se eu tinha alergia a algum medicamento, e eu disse :" sou alérgica a paracetamol.Ele
receitou os medicamentos e eu fui direto para a farmácia, pois eu sentia muitas dores, nos ombros, no pescoço, braços e não via a
hora de aliviar as dores.Quando vi um dos medicamentos que o "doutor" tinha receitado, tinha na composição o PARACETAMOl!!! É



isso mesmo, e por isso evito de ir ao médico pois o meu pai há muito tempo atrás já escapou da morte por um medicamento, porque
eu conhecia o remédio..Ele é hipertenso e o médico (cardiologista) receitou um medicamento para aumentar a pressão arterial!!
Pasmem !! Todo cuidado é pouco. 

Então conheci a auto hemoterapia através de um homeopata.Foi a minha salvação.Já fiz umas 20 aplicações e estou muito bem,
não tomo nenhum remédio. Além das dores aliviadas, as aftas me abandonaram, a rinite está melhorando, as veinhas das pernas
estão sumindo....enfim tudo de bom.Não tenho nenhuma queixa. 

Tenho um grande amiga que tem LER, passou uns dois anos tomando medicamentos muito fortes para aliviar as dores e após as
aplicações de auto hemoterapia não toma mais nada, pois as dores sumiram. E ela está fazendo há uns quatro meses.

MARY SAITO
50 anos - SÃO PAULO

Orientações Médicas:

Quarta-feira, 2 de setembro de 2009 - 14:42:17 

estou fazendo a 2 semanas e estou me sentido muito melhor tenho problemas com renite .

maria luzia
51 anos - biguaçu-sc

Orientações Médicas:

Domingo, 23 de agosto de 2009 - 12:43:17 

Nasci em 23 de agosto de 1947 e quando estava com doze anos as espinhas no rosto começaram a surgir. Meu pai me levou num
farmaceutico que aplicou a autohemoterapia, começando com um(1) cc, indo até dez (10)cc. As espinhas sumiram e não me
atormentaram mais! Atualmente, depois de ouvir o Dr.Luiz, estou fazendo a auto terapia buscando a cura da Diabete, que começou
aos cinquenta e dois anos. Já estou na quarta semana.Continuo tomando o Glucovance. Me sinto muito bem! Vou perseverar!!!!
Meu esposo Já obteve a melhora que queria de sua rinite alérgica.

Elisabete Ribeiro de Carvalho
Rio de Janeiro

Orientações Médicas:

Sábado, 22 de agosto de 2009 - 18:14:34 

Eu tinha renite alergica, vivia tomando Coristina D todos os dias para controlar a respiração, depois dos 40 anos descobri que sou
ipertenço e tomava 2 comprimidos de propanolol por dia e não estava conseguindo controlar a minha presão. Ouvi falar da auto-
hemoterapia atraves de amigos, passei a fazer a hemoterapia 

no dia 21 de maio deste ano e nestes 3 meses ja estou me sentindo otimo, controlei os meus problemas de alergias, a minha
pressão esta normal, sem tomar mais nenhum remedio. 

Eu sou motorista de caminhão tenho uma vida muito agitada trabalho 18 horas por dia, mas depois que passei a fazer a hemoterapia
me sinto muito feliz com muita disposição e tranquilidade para o trabalho, sentir agora que tenho saude e muito bom. 

Inaldo Carlos Beserra
51 anos - Varzea Grande MT

Orientações Médicas:

Sexta-feira, 14 de agosto de 2009 - 14:12:15 

Após a terceira aplicação com 5 ml minha Rinite sumiu. Até esqueço que tenho nariz. Isso sem contar as pessoas próximas que
fazem e estão se livrando de seus problemas os mais diversos.

Leandro Gozzo
31 anos - São Luiz do Paraitinga/SP



Data: 05/06/2007 09:27 
De: Ezequiel Webber Carlos 
IP: 200.154.243.130 
Assunto: Minha esperiência 

Eu estou fazendo a autohemoterapia a 8 semanas e não tenho nenhum tipo de problema constatado para o uso desta aplicação,
mas já observei efeitos como a autoimunização em relação á gripe e algumas doenças, rinite, e outras eu tinha uma alergia que me
causava muitos vergões ao contato com algumas ervas, e agora não mais nada de problemas, e o mais surpreendente é que eu
tenho um primo que tinha reumatismo no sangue em estado avançado e com a prática da autohemo consorciada com o tratamento
médico recomendado ele eliminou os sintomas do reumatismo do seu corpo( pelo que eu conheço o reumatismo não tem tratamento
milagroso, até antes conhecer a autohemoterapia. Eu recomendo.

Orientações Médicas:

Domingo, 26 de julho de 2009 - 21:14:03 

Olha, acredito que o sr marcelo deve ser um expert no assunto. muito me admiro as pessoas falarem do assunto sem nunca ter
passado pela experiencia. Fiz a hemoterapia durante 4 meses , com uma aplicacao semanal, e depois disto eu nunca mais espirrei,
nem tive alergia nenhuma a mofo, poeira e qq outra coisa. Espero que o meu depoimento possa fazer com q outras pessoas facam
tb.

Andreia

Relatos - Auto-Hemoterapia e Síndromes

Orientações Médicas - Terça-feira, 27 de janeiro de 2009 - 16:13:07 
Olha, Claudiana, sobre o sucesso da AHT em casos de LER eu posso falar com propriedade, pois sou portadora da Síndrome do
Túnel do Carpo, LER, DORT, como queiram. Também fibromialgia! Tomava uma porção de medicamentos que nada resolveram (a
não ser me deixarem quase dependente deles), fiz fisioterapia, hidroginástica e nada foi totalmente eficaz quanto a auto-
hemoterapia. Eu me sentia realmente muito mal, fiquei afastada do emprego por quase um ano, não conseguia segurar peso algum
nos braços... Enfim! Hoje estou na sexta aplicação e já posso afirmar categoricamente que estou ótima! Sem falar na energia vital,
nada mais me dói no corpo. Não tomo nenhum medicamento a não ser o CLORETO DE MAGNÉSIO em jejum, apenas um cálice.
Voltei a ter qualidade de vida!
Indico a AHT e que vc procure alguém com experiência para aplicar em você. Garanto que jamais se arrependerá!
Um abraço! 
Marlene - 34 anos - Goiania 

Orientações Médicas - Domingo, 23 de novembro de 2008 - 20:09:15 
Boa noite!!Sou totalmente a favor, tenho o video na integra. Já passei também para muitos amigos.
Tenho amigos que fazem a auto hemoterapia, e nenhum possuem queixas, reações ou efeitos colaterais, e sim grandes conquistas,
um tem melhora nos sintomas de suas crises de panico e depressão, outro com ataxia cerebelar consegue ter melhoras em seua
movimentos e reflexos, outro controle de sua diabetes e dores musculares, outros ganharam disposição, enfim, nenhum trouxe fatos
ruins...e sim beneficios a saúde.
Recomendo com certeza esta pratica. 
Carla Moura - 23 anos - Itatiba- SP 

Scraps na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=5228413218737004872

José Victor 
minha experiencia com AHT!!! 
bem pesosal.... tenho m19 anos... e estou fzendo ATH pois tenho sindrome da fadiga cronica e acne!!!!!!! 
ja fiz 3 aplicações de 5 ml... minha pele melhorou muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuito!!!!!!!! muito mesmo!!! quase ñ nasce +
espinhas... e as manchas ocasionadas pela mesma estão clareando!!!!! 
porem... o cansaço ñ melhorou nada... nada! nada! nada! 
estou pensando em começar a aplicar 10 ml... pra ver se tenho + resultados!!!!!!! 
ABRAÇO!

Data: 09/10/2007 16:04
De: Rosi Peres
IP: 189.30.53.223
Assunto: Sindrome de west, Esclerose tuberosa e epilepsia
Meu filho de 4 anos tinha muitas crises convulsivas e dificuldade de falar e caminhar em

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=5228413218737004872


função do diagnóstico acima. No primeiro mês de aplicações de autohemoterapia 5ml a cada
7 dias, no primeiro mês piorou muito as crises porém notava melhoras de equilíbrio ao
caminhar e tentando falar bastante ficou mais ativo e observava tudo, começou a fazer
muitas coisas que antes não fazia. Ontem ele fez a 5ª aplicação e as crises convulsivas já
diminuiram de quantidade e intensidade. Espero voltar em breve para relatar mais melhoras.
Abraços a todos.

Data: 17/12/2007 15:58
De: Rosi Peres
IP: 201.66.171.222
Assunto: Resposta para Sheila
Sheila sou Rosi e estou interessada em saber mais sobre seu caso e sua reação ao
tratamento pois como ja contei anteriormente tenho um filho com quase cinco anos que está
em tratamento com autohemoterapia pelos motivos que você já sabe por isto tentei enviar
resposta por este forun e não consegui, então te adicionei ao MSN para que possamos
conversar mais sobre o assunto. Aguardo contato seu. Um grande abraço tenha fé e nunca
desista do tratamento.

Orientações Médicas:

Sexta-feira, 16 de outubro de 2009 - 18:10:32 

Comecei a fazer por pura curiosidade... em 3 aplicações me curei de uma LER que tinha face ao uso constante do mouse... isso a 3
anos atras...fiz um ano direto, toda semana... hoje em dia faço em media 2 ou 3 vezes ao mes... 

Só encontrei vantagens... conheço diversas pessoas que fazem e todas com ótimos resultados... 

A proibição da pratica deve-se unicamente a interesses financeiros... existem sim pesquisas a respeito...mas são desconsideradas...
estamos em uma sociedade onde o que fala mais alto é o dinheiro...pouco importando a saúde e qualidade de vida da população...
Em uma cidade de Santa Catarina fecharam farmácias porque o povo não estava indo mais no posto de saúde e os médicos não
tinham trabalho...ou seja estava curando... e isso não pode...aonde iriam as industrias farmaceuticas? 

O VERDADEIRO CRIME É PROIBIR A AUTO-HEMOTERAPIA

Sérgio Olivetti Narduci
49 anos - Curitiba/PR

Orientações Médicas:

Sábado, 19 de setembro de 2009 - 14:59:55 

Após um grande descaso de um médico ortopedista com quem fui me consultar, resolvi procurar uma outra alternativa.Eu digo
descaso porque, numa consulta que durou mais ou menos quatro minutos, ele atendeu o celular duas vezes, me examinou em uns
40 segundos,ele disse :"é bursite" perguntou se eu tinha alergia a algum medicamento, e eu disse :" sou alérgica a paracetamol.Ele
receitou os medicamentos e eu fui direto para a farmácia, pois eu sentia muitas dores, nos ombros, no pescoço, braços e não via a
hora de aliviar as dores.Quando vi um dos medicamentos que o "doutor" tinha receitado, tinha na composição o PARACETAMOl!!! É
isso mesmo, e por isso evito de ir ao médico pois o meu pai há muito tempo atrás já escapou da morte por um medicamento, porque
eu conhecia o remédio..Ele é hipertenso e o médico (cardiologista) receitou um medicamento para aumentar a pressão arterial!!
Pasmem !! Todo cuidado é pouco. 

Então conheci a auto hemoterapia através de um homeopata.Foi a minha salvação.Já fiz umas 20 aplicações e estou muito bem,
não tomo nenhum remédio. Além das dores aliviadas, as aftas me abandonaram, a rinite está melhorando, as veinhas das pernas
estão sumindo....enfim tudo de bom.Não tenho nenhuma queixa. 

Tenho um grande amiga que tem LER, passou uns dois anos tomando medicamentos muito fortes para aliviar as dores e após as
aplicações de auto hemoterapia não toma mais nada, pois as dores sumiram. E ela está fazendo há uns quatro meses.

MARY SAITO
50 anos - SÃO PAULO

Orientações Médicas:

Terça-feira, 15 de setembro de 2009 - 22:27:38 

Data: 15/09/2009 22:16 
De: Késia Guilarde F. Ávila (kesiaguilarde@yahoo.com.br) 
IP: 189.5.93.153 



Assunto: Re: JULGAMENTO DO Dr. LUIZ MOURA 

Boa Noite! 

Eu acredito na HT. Sou imensamente grata ao Drº Luiz Moura. Depois que comeceia a fazer esse tratamento, minha vida mudou.
Sou mais forte e tenho mais resistente as viroses, como gripe. Tive grande melhora nos problemas que tinha por causa da LER. Sei
de outras pessoas que melhoraram até os sintomas da diabete. 

Quanto à ciencia, acredito imensamente no poder que ela tem. Mas,o que é ciência? Ela é mesmo puramente neutra? 

Orientações Médicas:

Domingo, 16 de agosto de 2009 - 06:13:08 

Data: 15/08/2009 19:55 
De: Jovenir Mário Kuszkowski (JMK) 
IP: 201.34.157.178 
Assunto: Re: Cuidado Gente! 

Não pude simplesmente ler, e ficar inerte, pois acho que tudo o que acontece na vida da gente não 
é acaso, e nem destino, é pura (e meramente) mãos divinas, e quanto a terem uma visão unica e 
particular de se colocar contra, ou, a favor de algo, temos sim que dar a cara a bater, e esse 
teste eu fiz, pois desde 08/12/2006 que faço auto-hemoterapia, pois sou cardiopata, sou portador 
de sindrome do panico, e tenhos outros males advindos destes males, então formular frazes e 
colocar com palavras escolhidas para impressionar, pois não consigo definir qual o motivo (se 
puramente por discordar) então eu faço meus exames periódicamente e só tenho bons resultdados, e 
como já descreveu a Sra. nathália em seu infeliz depoimento onde explana um conhecimento 
ignorante do assunto (Senhores que divulgam essa prática. 

Quando o sangue é colocado no musculo ele pode simplesmente ser fagocitado pelos macrofagos 
circunvizinhos e caso a quantidade de sangue seja muito grande esse produto será drenado por vias 
normais de escoamento como vasos linfaticos, sanguineos ou cavidades adjacentes. 

Mas no entanto, como as pessoas que realizam esta pratica a fazem em um prazo de sete em sete 
dias, devido a estimular tanto o organismo a não reconhecer o proprio sangue, a prática pode 
levar a uma anemia hemolitica auto-imune. ), o que garanto a esta senhora que não tenho tipo 
algum de anemia..... quanta ignorancia.... 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Sinusite

FLÁVIA - perfil no Orkut 
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=14682793666443889428
Em 3-12-07 deixou este scrap na mesma comunidade do Orkut ASMA e AUTO-HEMOTERAPIA
http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21059630
quase 2 anos... meu marido e eu nos tratamos com a AH ja tem quase 2 anos. Meu marido retirou 3 tumores malignos do pescoço e
nao quiz sofrer com o procedimento padrao medico (radio e quimio) passamos os dois a fazer semanalmente AH 20ml.... 
Não apareceram novos tumores. 
hemorroidas sumiram. 
rinite e sinuzite nunca mais... 
gripe? oq eh gripe? 
valeuuu 
deixo ai meu depoimento e quem quizer mais alguma informação eh só me chamar no meu perfil...

Postado no site da Revista Veja:
http://veja.abril.com.br/blog/genetica/137880_comentario.shtml
Augusto - A Dra. Mayana, como cientista que é, não poderia dizer outra coisa, uma vez que não existe nenhum trabalho "sério"
sobre o assunto. De minha parte, tive experiência prática na cura de diversos casos de mastite em vacas através da AH.Tal fato me
fez experimentar em mim o tratamento contra uma sinusite que me atormentava por mais de vinte anos, tendo conseguido um
resultado bastante positivo nas crises que tinha. Curei-me também (assim espero) de uma psoríase palmo-plantar que me
atormentou por cinco anos. Desde que comecei o tratamento os sintomas desapareceram totalmente. Isso faz dois anos. Não
entendo porque ainda nenhum trabalho mais sério tenha sido feito sobre o assunto.

Inforum:
Data: 19/04/2007 07:59
De: REGINA MOURA DE SÁ (reginasa88@bol.com.br)

http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=14682793666443889428
http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21059630
http://veja.abril.com.br/blog/genetica/137880_comentario.shtml


IP: 201.57.114.132
Assunto: Depoimento sobre auto-hemoterapia
ESTOU FAZENDO AUTO-HEMOTERAPIA DESDE NOVEMBRO DE 2006, SEM INTERVALO. O
PROBLEMA QUE MAIS ME INCOMODAVA DURANTE A MINHA VIDA ERA RINITE E
CRISES CONSTANTES DE SINUSITE DE UNS ANOS PRÁ CÁ. DESDE QUE COMECEI,
NO DIA SEGUINTE A CORISA ACABOU, VOLTANDO APÓS OS 5 DIAS. COM A PRÁTICA
CONSTANTE NÃO TENHO SENTIDO MAIS NADA. ACABARM AS DORES TERRIVEIS NA
CABEÇA, NO CORPO E SECREÇÃO. FORA ISSO PERCEBI UMA MELHORA TOTAL NO
ORGANISMO, TIPO CANSAÇO, FALTA DE ENERGIA, DORES NAS PERNAS, ENXAQUECA
DE VEZ EM QUANDO. ENFIM, ME SINTO BEM. ...

Inforum:
Data: 18/04/2007 21:57
De: Ismael Oliveira Silva (netmacro@ig.com.br)
IP: 189.12.232.138
Assunto: CURA DE SINUSITE E LACRIMEJAMENTO DOS OLHOS
Assim que tomei conhecimento da HEMOTERAPIA, fiz uma aplicação de 10ml
e a sinusite e o lacrimejamento que tinha nos olhos desapareceram.
Agora, estou continuando as aplicações e já vou para a 4ª aplicação.

Orientações Médicas:
Terça-feira, 2 de setembro de 2008 - 22:08:06
Encontro-me atualmente fazendo uso da auto-hemoterapia para vários problemas alérgicos
respiratórios que tenho e o resultado está sendo muito bom. Até o momento só fiz o
procedimento 4 vezes e os resultados são visíveis. Estou me sentindo muito bem, sem qualquer
crise de bronquite, rinite e sinusite, que me eram corriqueiras nessa época do ano. Estou muito
feliz com o tratamento, estou recomendando à vários amigos, inclusive a minha esposa que tanto
necessita mas ainda está avaliando para se submeter ao tratamento, mesmo reconhecendo que me
está sendo extremamente funcional. Um grande abraço a todos e muito obrigado pelas valiosas
informações no site. Fiquem com Deus. Prof. Jorge Mello.
Jorge Mello
56 anos - Rio de Janeiro - Campo Grande

Orientações Médicas:
http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1549&u=10

Sexta-feira, 19 de dezembro de 2008 - 14:51:34 
Um abraço a todos que utilizam esta técnica e o Dr. Luiz Moura merece o prêmio Nobel de Medicina. 

Já utilizo a Auto-Hemoterapia e fiquei curado de Rinite e Sinusite que tinha a muitos anos. Sou Patologista Clínico, Matemático,
Analista de Suporte, Pesquisador e Professor de Faculdade e de Universidade, tenho 2 especializações, trabalho com Informática a
quase 30 (trinta) anos. Meu Pai era médico homeopata autodidata e curou muita gente. 

O Problema se resume ao seguinte: 
1) Todas as entidades médicas oficiais; 
2) Médicos com baixa formação e/ou com pensamentos retrógrados e/ou preconceituosos; 
3) Grupos farmacêuticos e Laboratórios de fabricação e pesquisa de remédios; 
4) Planos de Saúde; 
5) Hospitais Particulares e Clínicas Médicas; 
6) Grupos de Médicos e Associações; 

TODOS NÃO TEM INTERESSE NA DIVULGAÇÃO POR UMA QUESTÃO MERAMENTE FINANCEIRA. 
POIS RESOLVERIA OS PROBLEMAS DE SAÚDE DE UMA NAÇÃO POBRE E QUE TEM UM POVO DOENTE. ESTA TÉCNICA
CURARIA DIVERSOS BRASILEIROS COM BAIXO CUSTO. 

TAMBÉM SOU A FAVOR DA URINOTERAPIA E JÁ TOMO CLORETO DE MAGNÉSIO A ANOS. FIQUEI CURADO DE UMA
HÉRNIA DE DISCO, ENTRE A L4/L5, MAIS 3 DISCOS NA CERVICAL QUE ESTAVAM DESIDRATADOS, MAIS UM BICO DE
PAPAGAIO QUE SUMIU. ESTAVA COM UMA CIRURGIA MARCADA NA MINHA COLUNA E GRAÇAS AO CLORETO DE
MAGNÉSIO, NÃO FOI FEITA. SÓ ANDAVA MANCANDO DEVIDO À PRESSÃO DA HÉRNIA NO NERVO CIÁTICO. NÃO DORMIA
EM CAMA DE MANEIRA NENHUMA. HOJE DURMO EM QUALQUER CAMA, TODO ENROLADO, SEM DORES, ANDO E CORRO
NORMALMENTE. 

O BRASIL É UM DOS POUCOS PAÍSES DO MUNDO ONDE EXISTEM MAIS FARMÁCIAS DO QUE BIBLIOTECAS. 

QUEM QUER FICAR POBRE DA NOITE PARA O DIA ? OS GRUPOS ACIMA CITADOS ? 

Deus abençõe a todos, inclusive àqueles que são contra.

André Pita - 48 anos - Salvador 

Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358 
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 

http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1549&u=10
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358


"Foi muito além do que eu esperava, fiz tratamento para psoríase, obtive também a cura de rinite e sinusite." 
Postado por: Humberto 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2586874377392557443

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 06/11/2008 13:48
De: zival bispo dos santos (junior-auto-pecas@hotmail.com)
IP: 201.18.137.172
Assunto: Auto-hemoterapia
olá, continuo fazendo ah, há 11 meses e estou me sentindo ótimo da sinosite e as dores nas
pernas que me encomodava muito e continuo disbritbuido os dvs, já chegei a 310 dvs, muitas
pessoas na minha cidade estão fazendo a ah e contando suas experiencias fatasticas,
graças a Deus e ah, obrigado Dr. Luiz Moura pela coragem e amor ao proximo.

Orientações Médicas:
Segunda-feira, 23 de fevereiro de 2009 - 14:51:38 
Acredito que esse tema não é tratado conforme deveria porque existe muitas empresas que "perderam dinheiro" caso ela for
legalizada justamente porque fornece muitos tipos de curas. 
As pessoas precisam tomar mais conhecimento com a situação e saber optar. Conforme a população busca e cobra é possível
derrubarmos esse monopólio de que a medicação ocidental é a única saída para tipos de doenças. 
Tenho certeza que a auto - hemoterapia ganhará seu devido valor quando a grande maioria saber optar e cobrar. Faço esse
tratamento há um ano e não tenho nada que afirmar contra. A única coisa que sabemos é que nos dá energia e vitalidade, diante dos
problemas que temos. Não tenho mais a sinusite que tanto me incomodava... 
Maria Aparecida - 38 anos - Três Lagoas - MS

Orientações Médicas:
Segunda-feira, 21 de dezembro de 2009 - 11:06:41 201.67.40.226

Há 5 meses faço auto hemoterapia , Mas eu tinha sintomas que só agora me dei conta que estou livre deles.Tinha arritimia cardiaca
e tambem doia e muitas x irradiava p/ o braço equerdo . Tinha manchas roxas no antebraço e coxas , nunca mais tive Sem contar
com as curas e melhoras de va´rias doenças que são: 

1- cura de bacteria h. pylori 
2-pangastrite 
3- esteatose hepatica 
4-prob. de urina 
5- melhora sig/ da artrose suspençao de remedio 
6- sinusite grande melhora 

Diva

Orientações Médicas:

Domingo, 18 de outubro de 2009 - 22:08:33 

Sou totalmente, completamente a favor da AHT, faço esta terapia,e tenho a oportunidade de acompanhar de perto mais ou menos 30
pessoas que executam esta terapia, onde todos encontraram resultados formidáveis e surpreendentes, pessoas sem esperança de
cura, em relação a problemas circulatórios, colesterol altíssimo a mais de 10 anos, diabetes, acnes, infecções, enxaqueca, sinosites,
entre várias outras patologias comprovadas, e com acompanhamentos terapêuticos, obtiveram respostas, e seus respectivos
médicos acompanhantes surpreenderam-se com resultados positivos!!!!!!!! 

Como não apoiar, praticar e divulgar a AHT, depois de tantos resultados? 

Agradeço a DEUS, por existirem pessoas maravilhosas que propagam o bem! 

Obrigado a todos que apoiam a AHT! 

Obrigado Dr. Luiz Moura! 

Elisandra M.
36 anos - São José dos Pinhais. Ctba. Paraná

http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2586874377392557443
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/


Orientações Médicas:

Quarta-feira, 26 de agosto de 2009 - 16:44:51 

Em primeiro lugar quero louvar e agradecer a Deus, por existir um homen de Deus, e de muita coragem, Médico Dr. Luiz Moura, A
minha opinião é a melhor possivel.Não posso entender porque a OMC,CFM e outros orgãos, querem confundir esta prática. Após
assistir o filme fique imprecionado, Esse DVD faz aproximadamente dois anos, logo em seguida passei a usa-lo,o Auio-Hemo
porque eu tinha; uma sinuzite aguda, o Médico, solicitou uma serié de Raio X de nome seios faciais, e a conclusáo era cirugia, fiquei
adiando por que tinha muito medo, até que chegou as minhas máos o DVD e acreditei, e para min é um milagri, estou
completamente curado mais a cada sete dias repito a aplicaçáo, para me proteger. Minha mãe Terezinha Nogueira com 91anos, ao
ser examenada,foi localidado cancer de utero. O Médico dr. Porto diagnosticou e autorizou a aplicação de 29 secçóes de radio
terapia. e em paralero sendo aplicado 5ml. Após 3 meses repetido os exames o médico disse náo acusava nada, está
completamente curada. Graças a Deus, e Graças ao Dr. Luiz Moura, e toda a familia está sendo aplicado a auro hemo, e nunca mais
vamos parar.Se alguem quiser maiores detalhes, email rogerionaguiar@hotmail.com, Muito obrigado Dr. Luiz Moura. Deus lhe
proteja. Rogério 

graças a Deus 

Rogério Nogueira Aguiar
62 anos - Fortaleza Ceará Brasil 

Data: 06/08/2009 18:24  
De: Luciana (lcpublicidades@hotmail.com)  
IP: 200.223.17.26  
Assunto: Re: Asma e sinusite...Queria saber se AH melhora e cura os dois.  

Olá amigo  
Tenho uma tia que sofria de uma alergia crônica, tinha sinusite, asma, estava sempre resfriada, sempre estava tomando remedio para alergia. Ela começou

fazer ah e ja esta na 14ª aplicação nunca mais teve nenhum resfriado. Essa tia ela tambem tomava 2 comprimidos para pressão alta, tava com um cisto embaixo
do ceio e sentia dormencia nos pés. Ela tem 66 anos. Hoje ela não tem mais nenhum desses problemas, não toma mais os comprimidos da pressão o cisto esta
bem pequeninho, não tem mais as dormencias e disse que não para mais de fazer auto hemoterapia so mesmo para descansar as veias.  

Esse é apenas um dos problemas, das mais de 200 pessoas que eu conheço que fazem auto hemoterapia.  
Tenha confiaça amigo e vá em frente. Leia tudo que vc puder sobre auto hemoterapia porque que a auto hemoterapia não é reconhecida agente ja sabe. E a

explicação todos nós sabemos. Tantos beneficios de graça é coisa de Deus mesmo. AUTO HEMOTERAPIA é coisa de Deus.  

Orientações Médicas:

Sábado, 1 de agosto de 2009 - 18:17:36 

´´ otimo curei minha sinusite , com o tratamento .

wellington luis rodovalho
uberaba mg 

Orientações Médicas:

Sábado, 1 de agosto de 2009 - 11:50:18 

Data: 01/08/2009 11:45 
De: yoshinori kawabe (ykawabe@uol.com.br) 
IP: 201.50.72.60 
Assunto: Reação à melhora de terapias naturais 

Várias terapias naturais tais como AHT, Urinoterapia, Própolis etc. têm reação que pareça com a piora, antes da melhora, ( eliminando as toxinas do corpo ), com
as sintomas muito variaveis ( sem sintoma - 

sintoma grave ), dependendo da pessoa. 

No meu caso, eu que tenho 69 anos, tinha sinusite durante aprox. 15 anos. Consultei com 4 medicos, mas não melhorei, tomando vários antibióticos . 

Comecei AHT ( 5 - l0 ml por semana ) em 05/07/2008. Começou a gripe tão forte no dia 17/08/2008 

que nunca peguei desde 1993 tomando própolis. Saindo tanta a secreção do nariz, garganta e bronquio, tinha que tomar antibiótico durante 9 dias. Nos últimos
dois dias da gripe ( da AHT ), saiu muita secreção esverdeada do nariz e melhorei da gripe e da sinusite. Estou continuando AHT prevenindo a gripe suína e
cancer ctc. . 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Tiróide

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:



http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 24/10/2008 02:23
De: Silvia Aparecida Maia
IP: 189.74.3.179
Assunto: Re: Puran T4 e auto-hemoterapia
Tenho continuado a auto-hemo. Agora estou tomando a cada 15 dias, porque a minha taxa
da tireóide abaixou somente com a auto-hemo, e como eu tomo o purant t-4 e não tenho
médico que possa me orientar quanto a isto, continuo tomando a auto hemo só que não toda
semana porque sei que uma vez eu parei o puran e fiquei muito ruim. Mas o importante é que
estou me sentindo sempre melhor.
No inicio eu me sentia animada no 3.ºdia depois da auto-hemo, ai passou para o 4 e assim
por diante até que agora estou normal todos os dias e com disposição.
Não é milagre, é ciencia, não é imaginação porque tenho feito exames de sangue
constantemente e comprovado a eficácia. Pena que nao tem nenhum médico que queira de
verdade pesquisar o assunto.

Relatos - Auto-Hemoterapia e Toxoplasmose

Data: 26/02/2009 19:29
De: Maria Lucia 
IP: 201.53.13.29
Assunto: Re: Re: ME CUREI COM A AUTOHEMOTERAPIA
Boa Noite Ana Lucia. 
Olha eu tive toxoplasmose muito forte que começou atacando a minha vista direita e depois de ter tomado varios remedios
fortíssimos e que me deixaram na época a 18 anos atras com uma tremenda anemia, a visão melhorava um pouquinho , mas como
não podia ficar tomando os remedios direto por causa dos fortes efeitos colaterais, quando eu parava de toma-los, voltava tudo.
Comecei a ficar desesperada e foi aí que Deus colocou no meu caminho o Dr. Luiz Moura, medico de verdasde e a quem eu serei
eternamente grata. O Dr. Luiz receitou-me a Autohemoterapia. Começamos com 10 ml, a visão melhorava, mas depois voltava a
ficar turva. Então passou a receitar 20 ml e foi o que fiz durante dois anos, uma vez por semana e graças a Deus e ao Dr. Luiz, hoje
estou completamente curada. 
O Dr. Luiz Moura atende em consultório no bairro da Tijuca no Rio de Janeiro. A consulta tem preço razoavel, mas ele atende
tambem pela Unimed. 
Ana Lucia,espero sinceramente poder dealguma forma ter te ajudado e fico aqui torcendo para a sua cura definitiva. 
Forte abraço. 

Orientações Médicas:

Sexta-feira, 4 de dezembro de 2009 - 16:19:42 201.19.215.196

Tive toxoplasmose e até hoje não sei como o Dr. Luiz Moura conseguiu, em dois segundos, descobrir o que era, só por causa do
gânglio da nuca. Fiz exame e... batata! Ele então receitou a auto-hemoterapia. Não tive complicação nenhuma, graças a Deus. 

Minha pele ficou uma maravilha (jovens! pra espinhas não há coisa melhor!) e o custo é muito baixo. 

Tudo o que a indústria farmacêutica quer, né? Que poupemos dinheiro comprando remédios!!

Andréia
43 anos - Rio de Janeiro

Relatos - Auto-Hemoterapia e Toxoplasmose

Data: 26/02/2009 19:29
De: Maria Lucia 
IP: 201.53.13.29
Assunto: Re: Re: ME CUREI COM A AUTOHEMOTERAPIA
Boa Noite Ana Lucia. 
Olha eu tive toxoplasmose muito forte que começou atacando a minha vista direita e depois de ter tomado varios remedios
fortíssimos e que me deixaram na época a 18 anos atras com uma tremenda anemia, a visão melhorava um pouquinho , mas como
não podia ficar tomando os remedios direto por causa dos fortes efeitos colaterais, quando eu parava de toma-los, voltava tudo.
Comecei a ficar desesperada e foi aí que Deus colocou no meu caminho o Dr. Luiz Moura, medico de verdasde e a quem eu serei
eternamente grata. O Dr. Luiz receitou-me a Autohemoterapia. Começamos com 10 ml, a visão melhorava, mas depois voltava a

http://inforum.insite.com.br/39550/.html/


ficar turva. Então passou a receitar 20 ml e foi o que fiz durante dois anos, uma vez por semana e graças a Deus e ao Dr. Luiz, hoje
estou completamente curada. 
O Dr. Luiz Moura atende em consultório no bairro da Tijuca no Rio de Janeiro. A consulta tem preço razoavel, mas ele atende
tambem pela Unimed. 
Ana Lucia,espero sinceramente poder dealguma forma ter te ajudado e fico aqui torcendo para a sua cura definitiva. 
Forte abraço. 

Orientações Médicas:

Sexta-feira, 4 de dezembro de 2009 - 16:19:42 201.19.215.196

Tive toxoplasmose e até hoje não sei como o Dr. Luiz Moura conseguiu, em dois segundos, descobrir o que era, só por causa do
gânglio da nuca. Fiz exame e... batata! Ele então receitou a auto-hemoterapia. Não tive complicação nenhuma, graças a Deus. 

Minha pele ficou uma maravilha (jovens! pra espinhas não há coisa melhor!) e o custo é muito baixo. 

Tudo o que a indústria farmacêutica quer, né? Que poupemos dinheiro comprando remédios!!

Andréia
43 anos - Rio de Janeiro

Relatos - Auto-Hemoterapia e Trombose

mary ruth - Sofri uma trombose profunda ha 4 anos com sequelas e usando a AH por 5 meses fiz o mapeamento nao encontrando
nenhum resíduo de trombo, isso sem contar a substancial melhora nos efeitos da menopausa, uma vez que nao posso usr
hormonios. Viva a Auto-Hemoterapia.
Postado no site da Revista Veja: http://veja.abril.com.br/blog/genetica/137880_comentario.shtml

Orientações Médicas:
Segunda-feira, 17 de novembro de 2008 - 17:39:51 
Depois se constatar uma gde melhora na perna com trombose da minha irmã, começei a fazer devido a manchas no
rosto...estrondoso o resultado.... diminuiram 50% em apenas 5 aplicaçoes,,coisa que ha anos tratando com dermatologistas e
muitoss medicamentosss nao tive 20% de resultado..estou muito satisfeita com resultados..e contunuarei fazendo simmmmm
soraia camargos - 42 anos - divinopolis mg

Orientações Médicas:
Quinta-feira, 4 de dezembro de 2008 - 21:49:30 
Dois parentes meus estão fazendo a AH há 5 semanas. 
Um para reverter complicações de derrame que deixaram seus movimentos mais lentos, um braço sempre curvado para frente, em
angulo, e sua fala está ligeiramente comprometida... 
E o outro para curar trombrose nas pernas assim como uma séria ferida no couro cabeludo que não cicatriza há muito temp. Deve
ser alguma alergia ou dermatose. 
Essas sequelas estão em remissão. A ferida está cicatrizada, as dores da trombrose não mais incomoda. 
Já no outro parente, o braço está mais flexível, seus reflexos estão mais ágeis, assim como sua fala e sua disposição... 
Olivares Rocha - 43 anos - RJ 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Tumores

Veja também

Relatos - Auto-Hemoterapia e Câncer

FLÁVIA - perfil no Orkut 
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=14682793666443889428 
Em 3-12-07 deixou este scrap na comunidade do Orkut ASMA e AUTO-HEMOTERAPIA
http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21059630
quase 2 anos... meu marido e eu nos tratamos com a AH ja tem quase 2 anos. Meu marido retirou 3 tumores malignos do pescoço e
nao quiz sofrer com o procedimento padrao medico (radio e quimio) passamos os dois a fazer semanalmente AH 20ml.... 
Não apareceram novos tumores. 

http://veja.abril.com.br/blog/genetica/137880_comentario.shtml
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=14682793666443889428
http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21059630


hemorroidas sumiram. 
rinite e sinuzite nunca mais... 
gripe? oq eh gripe? 
valeuuu 
deixo ai meu depoimento e quem quizer mais alguma informação eh só me chamar no meu perfil...

Orientações Médicas:
Domingo, 14 de setembro de 2008 - 12:46:33
Estou fazendo quimioterapia depois de operar um tumor no intestino em março de 2007. Apos 45
sessoes
de quimioterapia com o organismo bastante agredido tendo reaçoes fortes consequentes da quimio
vi ovideo do Dr. Luiz Moura, comeceia a fazer e no prazo de 3 semanas tive uma reação
surpreedente ,tendo criado resisrencia me sentindo normal com disposiçao para continuar o tratamento
que nao estava dando conta , pensandando em abondonar as quimio por causa das reaçoes.
Regina celia dos santos
52 anos - Pará de minas

DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS
RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416
Data: 27/05/2007 21:33
De: claudia
IP: 200.150.32.28
Assunto: Auto Hemoterapia
oi pessoal!
resolvi dar meu depoimento em favor da AH, pois não posso deixar de fazê-lo, uma vez que li
tantos ataques sem razão alguma à uma pessoa que quer fazer o bem.
meu pai que faz AH ha 3 anos se curou de um tumor no cérebro, tendo desaparecido
totalmente este tumor. ele tem hj 73 anos, e depois de ter iniciado o tratamento nunca mais
teve gripe, nada, nem sequer dor de cabeça.
ele se sente muito mais disposto com mais energia. está vendendo saúde, como dizem.
eu, 43 anos, tinha uma alergia daquelas, a tudo o que se possa imaginar, estou fazendo a AH
pela primeira vez, e estou na 6a aplicação e nao tive mais nada. estou ótima.antes, eu só
melhorava com cortisona.
portanto, eu gostaria de enfatizar que este procedimento não tem como fazer mal algum, e
sim o bem.
sou fã da bondade do dr.luiz moura, e de sua força para fazer o bem como tem feito.
tenho varias pessoas na familia que se curaram ou no mínimo melhoraram significativamente
de doenças incuráveis como “Lupus”!
um grande abraço a todos, e que Deus ilumine todos voces.

11/06/2007 23:13:41 - a favor Gregório Romeu Gonçalves da Silva (77) de Porto Alegre
Fiz 6 cirurgias na bexiga para tirar 6 tumores malignos. 18 meses de quimioterapia. 1 enfarte.
Me sinto ótimo depois que fiz e faço o tramento, conforme a explicação do dr. LUIZ MOURA.
Não há no momento tratamento melhor. Que Deus o abençoe dr.

Orientações Médicas:

Quarta-feira, 30 de setembro de 2009 - 15:21:09 

Data: 30/09/2009 15:16 
De: Cyro Leão (cyroleao@terra.com.br) 
IP: 187.37.210.8 
Assunto: Depoimento sobre o uso da auto-hemoterapia 

A AH é um poderoso instrumento de cura para qualquer pessoa. Conheci os benefícios da AH há 2 anos e meio através de uma
paciente, que fazia uso regular do metodo. Tive a oportunidade de ver o DVD do Dr. Luis Moura, e fiquei impressionado com os
resultados relatados. Em julho de 2007 descobri que tinha um cancer de pulmão, que foi retirado através de uma lobectomia
pulmonar. Após a cirurgia, comecei a fazer a aplicação semanal de AH. Durante todo o processo da quimioterapia, fiz controle do
hemograma quinzenal. Os resultados foram impressionantes, sendo que o médico relatava ser o meu hemograma o melhor do
hospital. Fiz a quimio no Hospital A C.Camargo -SP. Fiz AH até uma semana após o termino da quimio, em função da pessoa que
aplicava, sair em viagem. No proximo controle, meu hemograma já dizia que estava com anemia. 

Hoje fazem dois anos, e não tenho mais nenhum sinal do tumor no corpo. A cirurgia foi bem sucedida e a AH foi importante nesta
fase de quimioterapia que duraram 4 meses. 

Recomendo o uso, mesmo sabendo que médicos são contra. 

A um ano atrás, uma amiga teve cancer de mama, e recomendei que fizesse. Ela me disse que seria uma briga, pois tinha um filho e

http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416


irmão médico e não sabia a reação. Conversou com o irmão e ele aconselhou a fazer, dizendo inclsive que utilizava a tecnica a mais
de 20 anos e confirmava a eficiencia dela. E temos mais relatos por este mundo afora. 

Uma pena que os interesses financeiros estejam acima da utilização de metodos que curam muitas das enfermidades mas não
geram dinheiro para laboratórios e medicos. 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Várias Patologias 1

VEJA também página 2

Relatos - Auto-Hemoterapia e Várias Patologias 2

http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/doencas/varias_patologias_2.htm
http://autohemoterapia.orgfree.com/doencas/varias_patologias_2.htm

Orientações Medicas:
http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1754&u=13
Sexta-feira, 6 de fevereiro de 2009 - 10:19:00 
Sou favorável,tanto que uso autohemoterapia há mais de 53 anos,precisamente, a partir de 1956,quando,por complicações clínicas
diversas,sofri queda de minhas defesas imunológicas; recorrendo ao insígne médico militar Dr. Hermínio de Macedo, já falecido,
prescreveu e aplicou-me, esse tratamento alternativo quer estabelece a atividade do sistema imunológico, elevando os glóbulos
brancos de 5%,taxa normal, para 22%, taxa estimulada pela aplicação da autohemoterapia,sem qualquer sequela,já que, o sangue
do paciente é inocula do de modo intramuscular,agindo como "corpo estranho" no organismo,provoca a excitação do SR(sistema
retículo-endotelial), que então resultará na eliminação de quaisquer outros "elementos endógenos" hospedados no nosso
organismo,por tempo variável,conforme a dosagem e duração do tratamento! Este método já é consagrado na Medicina
Veterinária,pelos excelentes resultados obtidos nos "Jockeys Clubs",Londres e Brasil, nas fazendas reprodutoras e clínicas Pet.Os
que se fecham à pesquisa e ao estudo da autohemoterapia revelam má vontade e se esclarecerem,são contra por motivos
óbvios.Tenho 76 anos,saudável e forte! Chega para convencer?Não uso drogas,não fumo,nada que possa interferir na ação da
autohemoterapia,não é que seja proibido,mas, por decisão própria, para o melhor aproveitamento e resulta desse tratamento! 
Mario Ramos Moreira - 76 anos - Iguaba Grande - Rio de Janeiro

Inforum:
Data: 14/04/2007 19:34
De: moacir jorge oliveira
IP: 201.48.123.67
Assunto: Re: Indicação de profissional
... Sou médico ha 31 anos, faço hemoterapia há 15 anos, obtendo
resultados excelentes...

Data: 14/04/2007 21:34:09
De: 
IP: 201.27.139.91
Assunto: Re: Histoplasmose pulmonar - pergunta indispensável
Cara Maria,
O que posso te passar: 
Comecei com 10 ml de 5 em 5 dias por 10 seções de AHT. afim de manter meu sistema imulogico sempre nos 22% de macròfagos,
voce sabe de após o 5o.dia eles começam a baixar até os 5%.Fiz RX e constatou uma grande melhora, ai passei para 5 ml, de 7 em
7 dias por mais umas 15 seçôes o resultado final foi + ou- 6 meses. 
O resultado foi tão satisfatório, que após 30 dias de descanço, voltei a fazer 5 ml como prevenção para outras patologias. 
Tudo isso com a orientação de meu médico.
Boa sorte!!!

Orientações Médicas:
Sábado, 13 de setembro de 2008 - 14:10:42
Pelos efeitos beneficos que obtive com o tratamento
Ludovico Dausnick Junior- 55 anos - CURITIBA /Parana

Orientações Médicas:

http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/doencas/varias_patologias_2.htm
http://autohemoterapia.orgfree.com/doencas/varias_patologias_2.htm
http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1754&u=13


Segunda-feira, 1 de setembro de 2008 - 22:40:11
Minha mulher vem usando a aludida técnica(simples) e visivelmente apresentou resultados
positivos, contrariando as expectativas de alguns médicos e enfermeiras, que se opõem a sua
utilização, mesmo desconhecendo os argumentos expendidos pelo ilustre Dr. Luiz Moura, com
suporte em toda a sua experiência profissional.
Jose Antonio Pepe
56 anos - Bueno Brandão - MG

Orientações Médicas:
Sexta-feira, 29 de agosto de 2008 - 18:07:57
Gostei muito pois estou praticando e já notei efeito,e acho que tudo que o dr Luíz Moura fala tem
logíca, inclusive o cloreto de magnésio eu já fiz usso antes e súrtio grande feito.
Nelci Maria da R. Fantinelli
51 anos - Joinville,SC

Orientações Médicas:
Terça-feira, 26 de agosto de 2008 - 17:58:38
porque eu fui curada de varias doenças e não vejo o porque de não fazer o tratamento ok. tenho
amigo que estava totalmente desenganado e depois do tratamento voce não o conheche mais pois
está andando voltou a trabalhar está vivo de novo. e tem mais pra quem está com um pé na cova
igual já vi varios casos e voltar a ativa tudo é lucro. e esta é minha opinião~.
oselia da luz camargo
jundiai sp.

Orientações Médicas:
Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 22:24:19
Há muitos anos indiquei e sugeri, ajudando a centenas de pessoas que se livraram de : acne postulosa, alergia, rinite alergica,
artrose, gota, osteoporose, reumatismo, cisto de ovarios, furunculose, piodermatite generalizada, hepatite, micose de unha, micose
de pés e mãos, sicose da barba, peladas na cabeça. Parabens Dr. Luiz Moura pela sua luta para o reconhecimento desta técnica.
Rene Gentil de Carvalho- Terapeuta/Holistico 69 anos - Cuiabá/MT

Orientações Médicas:
Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 15:35:13
Estudos comprovam que as pessoas que fazem auto-hemoterapia tem uma melhora no
quadro geral da doenças que são acometidos. Em contra-partida não há relatos de
contra-indicações.
Em resumo, não identifico motivos maiores para a proibição desta prática centenária.
Antonio Celso Brandão
"boaspraticasfarmaceuticas"
Antonio Celso Brandão 59 anos - Rio de Janeiro

Orientações Medicas:
Segunda-feira, 27 de outubro de 2008 - 15:05:35
Antes de dizer que não reconhece deveriam fazer destes para poder comprovar, eu fiz
e obtive melhora.
Emerson Pinheiro 33 anos - São Paulo

Orientações Medicas:
Terça-feira, 21 de outubro de 2008 - 12:14:17
Eu assisti o vídeo do Dr. Moura três vezes, assim como a minha família também.
Fizemos tratamento inclusive com cloreto de magnésio. Conheci várias pessoas que
fizeram e algumas continuam fazendo, com resultado positivo.Gostaria de saber por
que ainda o mundo científico não aprovou essa técnica, na qual se obtem resultado
positivo.
atenciosamente
Joé Claudecir Fonsecca 57 anos - São Paulo



Orientações Medicas:
Quinta-feira, 16 de outubro de 2008 - 19:43:03
Conheço varias pessoas que estao fazendo bem-sucedidos tratamentos com aht.
Arsenio
56 anos - Newark - New Jersey - EUA

Orientações Médicas:
Terça-feira, 14 de outubro de 2008 - 15:16:18
Assisti ao video do Dr. Luiz Moura e cheguei a conclusão que faz sentido. A tempos
atras qdo trabalhava em farmacia, conheci profissionais que se utilizavam desta
pratica para tratamento de acne e recentemente tomei conhecimento de pessoas que
estão fazendo uso da auto hemo para fins dvs. e disseram ter notado alguma melhoria.
De certa forma, não vejo de que forma a auto hemo possa ser prejudicial, desde que
seja tomado todos os cuidados no procedimento. Comecei a fazer em uma pessoa da
minha familia e eu mesmo pretendo tbm fazer uso.
Moises Borges da Rocha Curitiba - Pr

Orientações Médicas:
Segunda-feira, 13 de outubro de 2008 - 09:35:08
Eu já fui curadade uma doença , quando ja havia cansada de remédios, houve alguem
que disse que era para tirar sangue da veia e aplicar no musculo, e , simplesmente
sarei.
por isso sou a favor.
zilza 60 anos - Nova Londrina

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 8 de outubro de 2008 - 11:33:00
Tenho fibrose pulmonar idiopática e comecei a fazer a hemoterapia a 2 semanas já me
sentindo melhor na primeira semana. Acho que vou renascer ou melhor sobreviver e
ficar sem esta doença pois tenho apenas 30% dos meus pulmões. Quem viver , verá.
Abraços e que Deus nos proteja.
Julio Henrique Korbes 44 anos - Lajeado RS

Orientações Médicas:
Domingo, 5 de outubro de 2008 - 22:26:00
Amigos
Sr. luiz, meu amigo, 70 anos, teve derrame, PSA 24,2, pedras na visícula, etc. Está
fazendo hemoterapia e verifiquei que está bem. Tenho 59 anos e irei também começar
a fazer pois tenho esteatose hepática - leve. Daqui 6 meses informarei o resultado,
pois quero ver se os macrófagos conseguem comer as gorduras das células do fígado e
desaparecer êsse problema. Sou totalmente a favor pois também na RÚSSIA é
liberada a auto-hemoterapia.
Muito obrigado
Joel Martini de Campos São Paulo

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 1 de outubro de 2008 - 14:53:30
sou a favor pois meu tio faz hemoterapia já a quase um ano e a melhora dele foi
absurda sendo que ele veio de rondonia se tratar aqui pois lá nenhum medico resolveu
o problema dele e nem aqui e começou esse tratamento e já teve melhora muito boa.
marlene apariz dos anjos 44 anos - guarulhos sp

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 1 de outubro de 2008 - 10:44:45
Eu faço a auto hemo já faz um ano, era alérgico, gastava mais ou menos R$ 70,00 reais todo
mês só com anti alérgicos. Hoje estou curado, não sinto mais nenhum vestígio de renite,
sinusite ou qualquer outro sintoma do aprelho respiratório, sem olvidar que, agora convivo
com aos agentes nocivos que não me eram possíveis. Com o meu filho ocorreu o mesmo.



Minha mãe tinha vários problemas de circulação, hoje não tem mais nada, e ela ja tem 74
anos. O meu pai estava com sérios problemas relacionados às plaquetas, ao figado e aos
rins. Hoje está ótimo e cada dia melhor e já tem 71 anos. Portanto, diante de tantos
benefícios vivenciados na própria família, não tenho como questionar o contrário. Friso ainda
que, a qualidade de vida que se passa a ter é espantosa. Por exemplo, meu pai e minha mãe
- ela 74 e ele 71 anos, depois que iniciaram com a auto hemoterapia, nunca mais tiveram
gripe ou qualquer outra patologia.
Gilberto Rocha 49 anos - Guarulhos - São Paulo

Orientações Médicas:
Segunda-feira, 22 de setembro de 2008 - 10:48:49
Assim que fiquei conhecendo da existencia da AH, conseguí alguém, no Chile, para me aplicar. Atualmente um total de 15 (Quinze)
aplicaçoes. Pretendo continuar. Resultados, dentre outros: desobstruçao das vías respiratórias, detençao da queda do cabelo,
diminuçao das manchas da velhice, menos resfrios, etc... Conheço mais um caso, desta vez numa cachorrinha à qual, depois de
duas aplicaçoes voltou a caminhar, isto faz cinco meses. Continua viva até agora com execelente saúde.
Juan Luis Aguirre Peña 70 anos - Florianópolis/Bairro Córrego Grande

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 17 de setembro de 2008 - 17:54:59
por que acredito .e estou fazendo.
e me sentindo otima,
tenho pressao alta,hesteatose hepatica,diabete,depressao.
e acredito que este e o caminho.
so burro nao acredita,sempre que se e barato custo nao tem valor e para o comercio e viavel nao deixar que liberem.
tudo e a favor do alto custo.
ademas vc paga caro para os planos de saude, e hospitais exames etc..
sou a favor e defendo.
nos mandamos nas nossas vida e sabemos o que e melhor para nos mesmos.
divulguem,pois eu ja estou fazendo isto.
luci 51 anos - rj

100 pacientes: Sábado, 20 de dezembro de 2008 - 12:28:12 
Tive experiência positiva com a auto-hemo em mais de cem pacientes. Comecei desenvolver estudo com equipe médica em
pacientes voluntários. Dividimos os pacientes em dez grupos diferentes de acordo com o tipo de problema. Infelizmente nossa
pesquisa foi interrompida por questões burocráticas exigidas pela anvisa. Como foi uma iniciativa própria , a falta de apoio por parte
de outras entidades e instituições prejudicaram nossa continuidade. Mas posso dizer com total segurança que mesmo se
considerabnto a diversidade de doenças que estávamos tratando, nenhum paciente piorou ou teve qualquer tipo de efeito colateral.
Iniciamos nossos estudos ainda em outubro de 2006 . 
Marlei Rosa Mapelli - 43 anos - Caxias do Sul / RS: fórum Orientações Médicas

Orientações Médicas:
Sábado, 31 de janeiro de 2009 - 17:29:34 - 
Conheço e sei de varias pessoas que estavam com doenças que foram desenganadas pela medicina, eram dependentes de vários
remédios(estes são fundamentais, muito importantes sem dúvida nenhuma, porém em alguns casos somente amenizava a situação
das pessoas) , com auto-hemoterapia após 3 a 4 ou mais aplicações, algumas semanas o resultado foi incontestavel, melhora
significativa, ate a cura dos sintoma, patologia ou doença grave, A CUSTO ZERO ! inclusive existe vários médicos, enfermeiros e
afins utilizando e aplicando a técnica, HÁ VARIOS ANOS. 
RUBENS OLIVEIRA - 29 anos - BARUERI, SÃO PAULO

Orientações Médicas:
Sábado, 31 de janeiro de 2009 - 17:28:23 
tenho casos que comprovam a eficiencia desse tratamento 
ronilda sobrinho coelho - 38 anos - ibatiba/es

Orientações Médicas:
Sexta-feira, 30 de janeiro de 2009 - 15:25:27 
É um metodo muito eficaz, e a baixissimo custo. 
Carlos Roberto Inácio - 50 anos - Coronel Fabricino - Minas Gerais



Orientações Médicas:
Domingo, 1 de fevereiro de 2009 - 14:53:34 
O documento lido no video tem sim fundamentos que comprovem que a Auto Hemonoterapia fucione... 
Edson Mauricio Da Silva - 17 anos - Paudalho PE

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

Marione Machado Gomes: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=9473030544465797866
Problemas circulatórios, alergias, dentre outras coisas

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

Alice Oliverfields: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=1263859348835397762 
curada de: 
Alergia, acne no braço e baixa imunidade em geral

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

Anônimo : 
cura o que? 
sou farmaceutica e tenho feito varias aplicaçoes e tenho obtido resultados otimos: pele com acne,problemas alergicos,renites,dores
nas pernas,cicatrizaçao de feridas; falta de equilibrio,sangue no esperma...façam e vejam os resultados

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

Renan : http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=5301939306764584011
minha prima ja não toma mais remédios pra pressão coisa q era impossivel pos ela tinha pressão 
intracraniana . eu me sinto bem mais forte mais leve bem mais ranquilo .. minha visão melhorou 
muito e com 20 ml melhoraa mais ainda todos os sintomas de tudo . o ruim e q as vezes falta 
coragem mas 10 ja ta ótimo . só q com 20 me sinto até o clark kent . meu avo tinha perna inchada 
e com ma sirculação e veia intupida . pow verruga caiu demoro mas caiu . tonteira de labinritite 
tbm sumiu e com 20 é melhor ainda.

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

marcus: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=301512052371655304
muitas... 
entupimento no nariz,acne,pressão alta,gota,ovário policisticos,manchas no útero,cancer de pele,ácido úrico
elevado,fibromialgia,depressão,impotencia,manhas na pele,... e muitas outras virão!

Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358

** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 

Sou biomédico, tenho uma doença auto-imune, faço AHT e recomendo a todos." 

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=9473030544465797866
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=1263859348835397762
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=5301939306764584011
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=301512052371655304
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358


Postado por: Flávio 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=11792917293877155237

Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358 
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 

"Faço desde dezembro quando fiz uma cirurgia plástica de pequeno porte, ,em seguida conversei com meu médico (adepto da AHT)
que me orientou como continuar. Neste momento estou dando um intervalo. Mas melhorei de uma alergia que se manifestou em
meus pés, só estava usando calçados abertos, minha pele e meus cabelos ficaram uma seda, maravilhosos. Algumas pintas que
tenho no corpo estão diminuindo e não gripei mais. 
Gosto da AHT e recomendo!!!!!! 
Meus agradecimentos ao Dr. Luiz Moura pela sua contribuição a minha saúde." 
Postado por: Julia Tania 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=6867508392877627291

Data: 09/10/2007 16:04
De: Rosi Peres
IP: 189.30.53.223
Assunto: Sindrome de west, Esclerose tuberosa e epilepsia
Meu filho de 4 anos tinha muitas crises convulsivas e dificuldade de falar e caminhar em
função do diagnóstico acima. No primeiro mês de aplicações de autohemoterapia 5ml a cada
7 dias, no primeiro mês piorou muito as crises porém notava melhoras de equilíbrio ao
caminhar e tentando falar bastante ficou mais ativo e observava tudo, começou a fazer
muitas coisas que antes não fazia. Ontem ele fez a 5ª aplicação e as crises convulsivas já
diminuiram de quantidade e intensidade. Espero voltar em breve para relatar mais melhoras.
Abraços a todos.

Data: 17/12/2007 15:58
De: Rosi Peres
IP: 201.66.171.222
Assunto: Resposta para Sheila
Sheila sou Rosi e estou interessada em saber mais sobre seu caso e sua reação ao
tratamento pois como ja contei anteriormente tenho um filho com quase cinco anos que está
em tratamento com autohemoterapia pelos motivos que você já sabe por isto tentei enviar
resposta por este forun e não consegui, então te adicionei ao MSN para que possamos
conversar mais sobre o assunto. Aguardo contato seu. Um grande abraço tenha fé e nunca
desista do tratamento.

Data: 24/05/2008 05:13
De: Bethania Lauschner
IP: 151.32.158.163
Assunto: Re: A eficácia da HemoTerapia, não está sendo aproveitada...
Luis Felipe, me encontro completamente de acordo com aquilo que diz. Bem desde sempre
eu uso somente alimentos organicos vista a sua dificultade de disintossicar-se, nada com
concervantes, colorantes, pesticidas, açucar refinado e fermentos quimicos. Mas mesmo assim a intoxicaçao è elevada, e por esta
razao tambèm nao fora mais vacinado a causa dos metais pesados
contidas nas vacinaçoes . Utilizo tambèm desde sempre e creio que seja isto que manteve
(mesmo se de maneira comprometida) meu filho em vida, muitos produtos de fitoterpia,
omeopatia e integraçao de muitos nutrimentos, incluindo olio omega 3 purificado, pois
absorve pouco a causa da candidiase intestinal.
Fiz a 1° dose de AHT em meu filho , e me parece um milagre, no dia seguinte as crises
epileticas deceram de 16 fortes ao dia a 5 bem mais fracas e o olhar do gurizinho è vivo, nao
aquele olhar de criança doente, sumiu tambèm a proteinuria que era presente a mais de 1
mes sem razao aparente.
Digamos que è um otimo resultado inicial.
No mais gostaria sim de ver os seus relatos, pois tenho uma medica omeopatica,
fitoterapeuta que è muito interessata em faze-la por aqui nas centenas de pacientes que tem
e me pediu para repassar tudo aquilo que lhe poderà ser util.
Bethania

Depoimento sobre auto-hemoterapia e epilepsia na reportagem

http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=11792917293877155237
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=6867508392877627291


A vida sob Auto-Hemoterapia
Mesmo ainda não autorizada pelo MS,
a prática vem ganhando mais adeptos, que está no endereço
http://www.seculodiario.com.br/arquivo/2008/abril/19_20/reportagens/reportagens/19_04_01.asp
Esta reportagem traz ainda relatos de cura de asma, enfisema, entre outras doenças.

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 06/11/2008 11:48
De: Rosane Gaudio
IP: 201.19.163.10
Assunto: Re: JULGAMENTO DO Dr. LUIZ MOURA
Podem julgar Dr. Luiz Moura e condenar ele, mas para mim ele sempre será certo, adoro e
confio nele independente do tratamento que ele aplique, pois tenho certeza dos estudo feitos
por este médico dedicado e o amor ao proximo que ele tem, pois só amor a medicina não
bastaria tem que se amar ao proximo, e ele ama mesmo.
Tive o prazer de na infancia ser tratada por este homem e tenho certeza que só cheguei aqui
graças a ele e seu profissionalismo e dedicação.
A justiça do homem é falha, porque o homem é falho, mas a justiça de Deus é perfeita.
Desejo tudo de bom a ele.
Rosane

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 05/11/2008 15:12
De: vera gomes da silva
IP: 189.13.117.36
Assunto: Re: Auto Hemotarapia
EU faço auto hemoterapia tenho muitos clientes e todos so tem melhorado sua saude
principalmente idosos minha mae era entrevada acamada hoje lava passa conzinha e muito
mais diabetica hipertensa indicaçao para hemodialise ja com a fistula mais a melhora foi
tanta que o medico suspendeu tudo ela ia ao medico de 15 em 15 disa agora o proximo
retorno dela e so em fevereiro 2009 isto nao e um milagre? e graças a DEUS e a
hemoterapia

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 03/11/2008 08:02
De: Margot Segui (margosegui@hotmail.com)
IP: 189.92.137.132
Assunto: Re: Re: Procura-se Charlatãos e Curandeiros para que possam assumir
responsabilidade Civil e Criminal
Sabe Dr.Leopoldo o Sr me faz lembrar o passado, quando os grandes inteligentes da época
doutores renomados prenderam e baniram Galileu quando afirmou que a terra era redonda.
Lembro também quando os maiores cientistas afirmaram que algo mais pesado que uma
folha de papel jamais pudesse voar, poderia ficar aqui citando varias passagens dos
"GRANDES", ainda bem que existiram os teimosos em relutar.
Do meu conhecimento sei que alguns países se utilizam desta técnica. Será que nós
brasileiros somos diferem-te de outras raças? Vou pesquisar.
No meu caso "GRAVE" fui acometida de uma infeliz doença que me deixou sem caminhar,
não andava 20 m sem sentir dores terríveis, durante quase um ano tomando os remédios
"caros" não consegui nada, até que um dia chegou na minha caixa de entrada um email, nem
sei de onde que falava sobre a AH, fui pesquisar, não tinha nada a perder, já havia perdido.
Como tenho uma sobrinha enfermeira a encurralei "obriguei" afazer essa tal AH, com o
coração na mão, pois jamais havia ouvido falar sobre isso.
Resumindo, (provado por exames) a obstrução que era de 20%, hoje é de 4%.
Efeito placebo generoso NE?
Somos GRAÇAS a DEUS, mutáveis, podemos mudar nossos conceitos nossas crenças, eu
mudei.
Os grandes senhores de hoje, alicerçados nos seus "diplomas" nas grandes faculdades em
que estudaram não conseguem olhar para baixo e ver uma grande multidão que se beneficia
dessa terapia.
Que pena de vocês.
MARGOT

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
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Data: 24/10/2008 02:23
De: Silvia Aparecida Maia
IP: 189.74.3.179
Assunto: Re: Puran T4 e auto-hemoterapia
Tenho continuado a auto-hemo. Agora estou tomando a cada 15 dias, porque a minha taxa
da tireóide abaixou somente com a auto-hemo, e como eu tomo o purant t-4 e não tenho
médico que possa me orientar quanto a isto, continuo tomando a auto hemo só que não toda
semana porque sei que uma vez eu parei o puran e fiquei muito ruim. Mas o importante é que
estou me sentindo sempre melhor.
No inicio eu me sentia animada no 3.ºdia depois da auto-hemo, ai passou para o 4 e assim
por diante até que agora estou normal todos os dias e com disposição.
Não é milagre, é ciencia, não é imaginação porque tenho feito exames de sangue
constantemente e comprovado a eficácia. Pena que nao tem nenhum médico que queira de
verdade pesquisar o assunto.

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 21/10/2008 14:33
De: Olivares
IP: 200.20.24.250
Assunto: Re: Locais que fazem a terapia
Fico realmente muito feliz que tenha obtido este benefício. Entretanto, acredito que será difícil
arranjar um profissional que faça a Ah. Até mesmo arriscado, pois a divulgação d e nomes ou
contatos pode ser perigoso.
Talvez uma alternativa para o seu problema seja o que faço há meses: aplicamos entre
parentes.
Aprendemos com profissional gabaritado, parente nosso, que nos ensinou de graça. Conferi
na iternet toda a informação técnica e teórica fornecida e está tudo nos conformes.
Quem sabe, contratando um enfermeiro para ensinar a fazer assim, não seja mais fácil?
Existe, inclusive no Youtube, vídeos de pessoas que as auto-aplicam...
Eu faço em minha esposa e ela em mim, há 18 meses e nunca tivemos problemas...
Por enquanto, só saúde.
De qualquer forma desejo sorte na sua busca e aconselho cuidado com a pessoa que
contratar. Verifique se realmente ela tem competência para tal...

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 20/10/2008 13:24
De: Eduardo
IP: 200.96.175.94
Assunto: Espondilite anquilosanta
É a minha sexta aplicação da AH. Somente na quinta aplicação comecei a sentir melhoras.
Nem estou acreditando na minha melhoras, pois há 20 anos que essa enfernidade vem só
progredindo. Ainda administro os remédios(endometacina 50mg) alopáticos, pois ainda não
me sinto seguro de pará-los.
Afinal das contas tem 20 anos que bebô este remédio.

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 18/10/2008 14:29
De: Graça Medeiros (gracamedeiros@terra.com.br)
IP: 189.124.174.153
Assunto: A hora de sair do empirismo
Desde que me tornei usuária da auto-hemoterapia e passei a sentir como o uso desta técnica
vem sendo tratado pelas autoridades e entidades relacionadas com o assunto, tenho
procurado, em vão, Profissionais Médicos para investigarem a minha história, os meus
resultados positivos, os meus relatos pessoais o antes e o depois do uso desse método
natural e alternativo. Como eu, são muitas as pessoas que conheço e que se dispõem.
Entretanto, o que encontramos é uma confusão em torno do assunto, as ameaças às
pessoas que usam a técnica, a tentativa de denegrir a imagem do Dr.Luiz Moura. Até agora
nenhum daqueles setores explicou porque a categoria médica não resolve agir de forma séria e amadurecida, para estudar,
aprofundar e se certificar da eficácia e eficiência do
método. O que será que temem? Qual o prejuízo que teriam em vista? Por quê não discutem
a legalização do uso da auto-hemoterapia?
Enquanto isso, o que se vê é a pobreza, são as pessoas carentes, desassistidas,
abandonadas pelo poder público, que ficam entregues à própria sorte. Elas poderiam ter no
uso da auto-hemoterapia a solução para muitos dos seus problemas de saúde.
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Falar de forma irresponsável, amedrontar as pessoas, usar da força que têm como médicos
donos do saber... - deixar a população morrer à mingua ao invés de assistí-la, é lastimável!
Por que os detratores da auto-hemoterapia, a partir de dirigentes da ANVISA, da SBHH e do
Conselho Federal de Medicina afirmam a suposta ineficácia desse método de tratamento e,
em muitos países esse mesmo método é usado de forma legal? E no Brasil é permitido e
regulamentado o uso do Tampão Sanguíneo Peridural uma das formas de autohemoterapia.
Por que é eficaz para uns países e outros não?! É eficaz no tampão e proibido
em outras situaçções?! Qual a explicação? Sem falar no uso pela Medicina Veterinária.
Ademais, qual a explicação para o crescimento do uso da auto-hemoterapia? Se fosse um
método letal, as pessoas mesmo se encarregavam de desaconselhar... Ao contrário, os
Profissionais ficam inibidos, muitos fazem uso e não confessam e outros ainda aconselham,
mas pedem reservas... Temem represálias dos próprios colegas!!!
Por tudo isso acho que é hora de sair do empirismo e partir para a ação científica.
Certamente todos saem ganhando. Será o sentimento Humanitário em ação, a Caridade
sendo praticada, a Missão da Medicina sendo cumprida, o Juramento Hipocrático sendo
respeitado.
Teremos então muitas Pessoas sendo salvas, sofrimentos amenizados. Pela permissão e
regulamentação do uso da auto-hemoterapia no Brasil.

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/

Data: 16/10/2008 20:40
De: Lidiane Oliveira
IP: 189.66.97.7
Assunto: Auto Hemoterapia
Vou relatar aqui não a minha experiência com a hemoterapia, mas sim da minha tia Celina.
Ela estava com um problema sério de pulmão, já havia feito vários exames, ficou internada
diversas vezes com dificuldade para respirar. O médico que cuidava do caso dela dizia que
seu problema não tinha cura e, caso ela perdesse sangue, poderia morrer. Seus filhos
ficaram desesperados quando souberam disso, e o cuidado deles para com ela era muito
grande. Certo dia, ela caiu e quebrou o fêmur, tendo de ser operada, a cirurgia foi de risco,
devido ao fato de ela não poder perder sangue. Graças a Deus e à fé de toda família, ela
sobreviveu e melhorou. Um dia, o Dr. Luiz Moura esteve em nossa cidade, Pedro Leopoldo,
Minas Gerais, e fez uma palestra sobre a AH. Ela assistiu e resolveu fazer o tratamento.
Parece, um milagre, nem o médico que cuidava dela acreditou quando viu o resultado de
seus exames, o pulmão dela sarou e hoje, ela até anda de bicicleta pela cidade, coisa que há
cerca de um ano atrás, ela não poderia fazer.

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 14/10/2008 22:54
De:
IP: 189.12.198.138
Assunto: Re: Autoimunohemoterapia
Aprendi a realizar essa técnica com um bioquímico em 1974, ocasião em que fizemos esse
tratamento em jovens com acne (muitas), o resultado foi excelente, a acne desapareceu e
não teve nenhum complicador. o resultado foi que os jovens tiverão um sistema imunologico
melhor, pois normalmente temos 5% de macrofagos (células que sofre diferenciação do
monocito) nos tecidos, portanto se vç tira alguns ml de sangue e injeta diretamente no
mùsculo da mesma pessoa, o nùmero de macrófagos irá aumentar e consequentemente o
seu sistema imune irá melhorar(células de defesa). portanto paramos com o tratamento pois
não tinhamos autorização legal para esse ato. mas acredito muito nessa técnica devido a
diferenciação celular, tem tudo a ver. mas precisamos de um estudo maior, mais pesquisa,
mais publicação de pessoas conceituadas. vamos esperar.

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 11/10/2008 01:25
De: Ivonete Soares Nunes 49 anos Paraíba (cidade Santa Rita (ivonetesoaresnunes2008
@hotmail.com)
IP: 200.97.67.68
Assunto: Auto-Hemoterapia
Olá pessoal! Parabens por acreditar nessa técnica tão importante, sou professora de
Ciências e Matemática, me ligo muito a saúde pela natureza, portanto qdo conheci O DVD do
Dr Luis Moura, imediatamente comecei fazer a AH, estou na 18ª aaplicação, e estou me
sentindo ótima, antes trabalhava dopada por bombinha pois sou asmática de um sério
processo alérgico, devido a Himunudade ser muito baixa, só vivia cheia de aftas, chiado forte
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no peito, ronco no sono, muitas dores ósseas causadas excesso de medicamento, tive
hosteoporose precoce devidos os corticoides. graças a Deus estou, disposta, ativa, feliz
minha auto-estima é outra. Se tivesse conhecido este tratamento antes, não teria perdido
tanto na minha adolescência e na vida adulta, porque só vivia de internamento e emergência
em hospitais pneumológicos. Não disistam! façam com fé que sua vida passa a valer muito a
penas com saúde

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 10/10/2008 22:20
De: IEDA MARIA COELHO
IP: 189.105.53.117
Assunto: AUTO HEMO
COMECEI A FAZER AUTO HEMO DEPOIS QUE ASSISTI O DVD DE DR. LUIZ MOURA.
FAZ TRÊS MESES.
MINHA DISPOSIÇÃO FÍSICA E O MEU APETITE MELHORARAM MUITO. ACABEI DE
FAZER EXAMES LABORATORIAIS E OS RESULTADOS FORAM EXCELENTES!!!

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 05/10/2008 09:15
De: Paulino de Oliveira
IP: 201.57.102.7
Assunto: Lucro das Industrias de remédios e a HEMOTERAPIA.
Muitos dos que estão no governo, ao que me parece, e salvo melhor juizo, são donos de
laboratórios eu donos de hospitais, ou donos de indústrias de remédios, ou entãoo são
costumeiros fominhas de propinas dos donos de industrias de remedio ou sócios de
hospitais, ao que me parece pois, sempre fica a pergunta: Por quê o governo, através das
pastas, ou de ministros ou de sei lé¡ o que, não investe nos estudos sobre os efeitos
benéficos da hemoterapia? ? ?.
TÃ NA CARA que a hemoterapia cura e também previne contra doenças das mais
diversas e inclusive câncer.
EU ESTOU USANDO A HEMOTERAPIA E VOU CONTINUAR E ESTOU ME DANDO
MUITO BEM, INCLUSIVE O MEU PSA DIMINUIU E ESTÃ BAIXÍSSIMO, BAIXÍSSIMO. E
tenho dito e muito obrigado.

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 03/10/2008 16:56
De: Jorge Andrade Marques
IP: 201.56.107.142
Assunto: Re: Re: AUTO-HEMOTERAPIA EM CURITIBA
OLá Dalva.Tinha a mesma dificuldade que vc tem com a aplicação alem de me machucarem
muito ,pois a enfermeira que fazia sempre cobrava e dizia que minha veia era ruim.
Comprei agulha e seringa ,garrote e comecei a fazer em mim mesmo.Já tem um ano que
faço em mim ,na esposa ,amigos e filhos e garanto a vc que doe menos,émais rápido e não
dependo de enfermeiros ou medicos ,apenas minha esposa me ajuda na hora de retilrar o
sangue (5 ml).
Abraço e coragem,é super simples e nem doe nada............eu aplico no lado externo da coxa.

Data: 03/10/2008 16:43
De: Jorge Andrade Marques
IP: 201.56.107.142
Assunto: Re: Estou interessado no assunto a respeito da auto-hemoterapia
Faço auto hemo ha mais de um ano.Minha esposa faz a um ano e meio
ininterruptamente;assim posso afirmar que é totalmente seguro e eficaz.
Ela se curou de asma que a acometia desde a infancia e eu ,com 4 pontes de safena,faço de
foma preventiva mas isso me ajudou na cura de uma infeccão de pele nos pés (micose
cronica )
Um forte abraço e aconselho a que faça a auto hemo ,mesmo que comece com 1ml apenas
pois ,apena vc mesmo poderá dizer e relatar,ajudando tantos como vc a se beneficiarem com
o tratamento............Moro em são josé dos campos e faço em mim memo ,na minha
esposa,meus filhos,amigos e quem mais pedir..............Os médicos não fazem por serem os
donos da verdade médica.Eles se sentem deuses e se recusam a provar as coisas que não
estão nos livros....é isso.
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DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS
RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416
Data: 18/01/2008 10:19
De: Vera Regina Del Guercio Dolácio Mendes (vera.delguerci o@terra.com.br)
IP: 189.32.221.187
Assunto: Eu também fui salva pelo Dr. Luiz Moura
Em 1983 eu morava no Rio de Janeiro. Por causa de um erro médico (tomei antibiótico
durante um ano por causa de uma infecção renal) causou-me uma total falta de anticorpos
no sangue, e logicamente minha imunidade a zero.O médico que me atendeu na época
disse-me que eu não poderia ter contato com ninguém. Não podia estar em lugares públicos,
não podia ter contato com pessoas que tivessem alguma doença, pois seria contagioso para
mim. Além da fraqueza e todos os tipos de alergias eu estava com os ossos desfazendo-se.
Tomava 11 tipos de remédios e não levantava mais da cama. Graças a uma amiga que
conhecia Dr. Luiz Moura eu fui até ele.
Para surpresa minha, ele retirou todos os remédios e recomendou tomar cloreto de magnésio
e cálcio, fazer a autohemoterapia. Seis meses após o tratamento eu estava melhor que
qualquer jovem de 15 anos. Na época eu estava com 43 anos.
Minha mãe estava com artritismo deformante. Seus dedos viraram ao contrário e as mãos
estavam todas deformadas. Já tinha feito autovacina sem resultado nenhum. Também fez a
autohemoterapia e seus dedos voltaram ao normal e até ela falecer nunca mais teve dores.
Hoje estou com 67 anos, não tenho rugas em meu rosto, tenho disposição para tudo.
Trabalho em minha profissão (psicanalista) tenho uma memória excelente.
Devo minha vida tranqüila e com saúde ao Dr. Luiz Moura que além de médico foi um grande
mestre para mim. Que Deus o abençoe sempre por ajudar a tantos.
Vera Regina

Data: 16/11/2007 17:00
De: helena
IP: 201.53.40.17
Assunto: Auto hemoterapia
aqui em casa todos fazemos auto-hemoterapia e muitos amigos tambem o resultado é otimo
uma amiga com entupimento das arterias faz e em um mes ja se sentia outra segundo ela
me dizia estou fraquinha ja estou morrendo agora apos auto hemoterapia esta forte e
tomando junto cloreto de magnesio fez os exames recentemente e teve uma melhora
expetacular . meu visinho faz auto hemo algum tempo havia sofrido 2 derrames e sobrevive
sem qualquer remedio e muito bem so com auto hemo. eu consegui dissolver um nodulo no
seio direito so com auto-hemo. uma senhora conhecida minha com cancer generalizado esta
outra andando e mais tranquila apos auto-hemo tambem se consultou com dr luiz moura.
gente o unico interesse desse medico é nos ajudar com um tratamento a baixo custo e que
muito nos ajuda ate a consulta dele é baratinha e nem precisamso consulta so que alguns
gostam tanto da auto-hemo que faz questão de consultar-se enquanto medicos cobram
valores absurdos dr luiz cobra pouco. os medicos não tem interesse por causa dos
laboratorios que lhes dão fortunas para receitarem seus remedios as vezes ate sem
necesidade existem uns que sequer olham voce e vai logo dando uma lista de
remedios.recebem de viajens internacionais a outros presentes.claro tem uma cota de
reciturio para isto. eu posso afirmar que me curei da coluna que me deixava inutil apenas
com o cloreto que foi um medico naturalista que me ensinou e disse não diga para seu
medico que lhe passei isto ele não vai gostar pois voce vai sumir do consultorio dele. verdade
eu ia toda semana 3 meses de cama eles diziam coluna não tem cura corri varos medico e
eu me curei com cloreto e agora faço auto-hemo nunca mais na vida paro de tomar cloreto
minha amiga curou a sogra entrevada so com cloreto a velha sobe ate em arvores agora é
que ela tem um sitio sobe para tirar frutas para nós rsrrs.todos que conheço que fazem auto-hemo estão felizes. se ficar aqui falando
sobre casos de vitoria não haverá espaço.estejam
certo auto-hemo é bom mesmo o unico objetivo de dr luiz é divulgar algo que pode ajudar e
muito com baixo custo e ele sabe que se não divulgar morre com ele este beneficio que vem
sendo usado pelo pai dele desde 1940 e pelos estados unidos grandes atletas nacionais e
internacionais usam auto-hemo. fortalecer sua imunidade em caso de quedas não haver
infecção.

Data: 16/10/2007 21:59
De: Marçal
IP: 201.29.190.15
Assunto: Re: Re: AUTO HEMOTERAPIA
Olá, tem essa comunidade no orkut, http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=
8697443,com alguns relatos em doenças raras e AH.
Acalasia idiopatica ,Epilepsia ,Esclerose tuberosa ,Sindrome de west,Parkinson ,Distrofia
muscular ,ALZHEIMER ,adeno hipofisario ,Transplante de medula ,sindrome de
sjogrem,Esclerose Múltipla,ATAXIA ESPINOCEREBELAR,Esclerose Lateral
Amiotrofica,Anemia do mediterraneo. e tem um caso de Adrenoleucodistrofia, onde a mãe
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falou que está estabilisada.
Alguns desses relatos foram removidos desse inforum.

Data: 06/01/2008 18:57
De: Marcal
IP: 201.19.3.50
Assunto: Re: A hemoterapia cura a anemia falciforma
Olá, nessa comunidade tem alguns relatos de doenças raras em que as pessoas estão
usando a Autohemoterapia.
http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=8697443
http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=7739092&q=anemia+falciforme

Orientações Médicas:
Segunda-feira, 2 de fevereiro de 2009 - 19:21:36 
ja faço a 3 anos e é muito bom 
joyce camargo 30 anos - maringá Pr 

Orientações Médicas:
Terça-feira, 3 de fevereiro de 2009 - 19:54:05 
sou completamente a favor da técnica, acompanho várias pessoas que fazem este tratamento, com ótimos resultados.Sou
admiradora do Dr. Luiz Moura. 
Elisandra Maria Philippi - 35 anos - São José dos Pinhais- paraná

Data: 22/12/2007 19:54 
De: Nina ( ) 
IP: 201.90.43.181 
Assunto: Agradecimento pelo livreto 
... 
Acompanho pessolamente casos de AVC com melhora de mobilidade do lado paralizado, caso de quase gangrena q está revertendo
incrivelmente, feridas q não se fechavam e inclusive sangravam, com cura total, rinite, depressão, todos com a pele rejuvenescida,
eu msm, grávida e mais disposta, acnes sumiram e qdo aparece alguma, não infecciona mais e ainda involui no dia seguinte ao
aparecimento, uma amiga sarou a infecção urinária já na 1ª aplicação, coisa q os remédios q tinha tomado não tinham feito até
então! 

Hepatite C já na 1ª aplicação com melhora do sono, mais disposto e na 2ª, já observou melhora da barriga, e esse caso ainda é
acompanhado de HIV positivo... 

Efeito placebo???? impossível!!!! 

Orientações Médicas:
Terça-feira, 17 de fevereiro de 2009 - 22:16:37 
Eu faço auto-hemoterapia. Os benefícios são surpreendentes!!!!! Meus cabelos estavam caindo em demasia e agora só caem
alguns fios, dentro da normalidade. Eu não dormia, e quando conseguia era um sono parcelado e eu ficava ouvindo tudo que se
passava ao redor (era um sono, posso dizer, artificial). Vivia irritada, mal humorada e impaciente, uma situação normal para quem
não dorme. Agora durmo profundamente em torno de cinco/seis horas ininterruptas. Meu intestino às vezes passava quatro/cinco
dias sem funcionar e às vezes mais. Agora está funcionando diariamente. Sentia dores em todo o corpo, principalmente na coluna,
pernas e braços. Não sinto mais nenhuma dor. Nunca mais gripei. E por aí vai..... A auto-hemoterapia é uma benção de Deus.
Aconselho as pessoas a fazerem pois não tem nenhuma contraindicação. A auto-hemoterapia só faz mal ao caixa das indústrias
farmacêuticas e ao bolso de quem proíbe. 
Miriam Carvalho de Souza - 67 anos - Brasília - Distrito Federal

Orientações Médicas:

Quarta-feira, 16 de dezembro de 2009 - 17:42:25 201.88.199.8

eu tinha um formigamento em minhas maos nao tinha cura pra medicina. com hemo fiquei curada.

taniaaparecidadecarvalhosousa

http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=8697443
http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=7739092&q=anemia+falciforme


47 anos - araguainatocantins

Orientações Médicas:

Sexta-feira, 4 de dezembro de 2009 - 16:19:42 201.19.215.196

Tive toxoplasmose e até hoje não sei como o Dr. Luiz Moura conseguiu, em dois segundos, descobrir o que era, só por causa do
gânglio da nuca. Fiz exame e... batata! Ele então receitou a auto-hemoterapia. Não tive complicação nenhuma, graças a Deus. 

Minha pele ficou uma maravilha (jovens! pra espinhas não há coisa melhor!) e o custo é muito baixo. 

Tudo o que a indústria farmacêutica quer, né? Que poupemos dinheiro comprando remédios!!

Andréia
43 anos - Rio de Janeiro

Inforum

Data: 19/12/2009 16:45
De: BeatrizSchneiderdeSiqueira
IP: 201.13.111.240
Assunto: Autohemoterapia
Tenho Sequela de Poliomielite desde 1950 e faço o tratamento há 5 anos. Os sintomas da Síndrome pós polio foram atenuados,
artose controlada, melhora no ânimo em geral, pele etc... Faço 10ml. a cada 10 dias e não pretendo parar. Sou fã nº 1 da autohemo.
Beatriz 

Orientações Médicas:

Segunda-feira, 23 de novembro de 2009 - 10:08:53 200.20.109.5

Minha sogra esta em tratamento e melhorando a passos largos de uma enfermidade que ninguem tinha descoberto, mesmo sendo
internada duas vezes, todos os exames dando normais e mesmo assim, definhando. Após consulta com um médico, que segue a
corrente do Dr. Luiz, foi descoberta a doença e com o tratamento (auto-hemoterapia), hoje, é outra pessoa.

Carlos Alberto Carmelo
Rio de Janeiro - RJ

Orientações Médicas:

Domingo, 22 de novembro de 2009 - 10:43:36 201.4.138.175

ESTA TECNICA É UTILIZADA A CENTENAS DE ANOS EM ANIMAIS DE GRANDE PORTE COMO, CAVALOS E GADO.... 

O QUE SE ENTENDO É QUE O MECANISMO DE AÇÃO É IDENTICO EM ANIMAIS E HUMANOS, POIS O SISTEMA
IMUNOLOGICO, É FORTALECIDO COM A AUTO-HEMOTERAPIA, MAS ATÉ AGORA NÃO SE TEM ESTUDOS QUE
COMPROVEM ISTO, PORQUE OS GRANDES LABORATORIOS NUNCA IRÃO PERMITIR UM ESTUDO DESTE NÍVEL. 

PENSEM BEM, VC JÁ COM SEU PRÓPRIO REMÉDIO, DE GRAÇA, E SEM EFEITOS INDEZEJÁVEIS! ISSO JAMAIS! 

PELO MENOS PRO LABORATÓRIOS. 

E SE ESTA PRATICA FOSSE OFENSIVA, COMO SE EXPLICA TODOS ESTES ANOS DE BONS RESULTADOS?

SANDRO FIRMO DE OLIVEIRA
37 anos - PARNAMIRIM-RN

Orientações Médicas:

Segunda-feira, 16 de novembro de 2009 - 14:51:42 189.71.218.5

Acredito que não exista problema com a tecnica, o que pode ocorrer e uma contaminação com a falta de cuidado no manuseio da
seringa, tenho u problema com minha imuniologia e vou iniciar a tecnica e o tratamento - sou tecnica de enfermagem e grande parte



dos medicos e o pessoal da saude faz e todos falam bem.

Jeane Souza
Aracaju

Orientações Médicas:

Domingo, 15 de novembro de 2009 - 21:17:46 189.1.24.225

faço este tratamento, e estou curado de varias doenças q tinha, confirmado por exames realizadoe 
apos o inicio deste tratamento, e falo p/ as pessoas q me perguntam pq estou com 60 anos e não 
sofro de varias doenças p/ minha idade.como a mas comum o reumatismo,artrite e outras doènlas 
comuns na minha idade, e digo a verdade e falo q este tratamento não é aprovado aq no brasil pq é 
um tratamento p// pobre,então ae aprovado vai fechar clinicas ,hospitais laboratorios desempregar 
medicos,e a globo e os politicos são todos safados, só querem enriquecer as custas dos pobres 
coitados.

valdemiro lima bomfim
60 anos - recife/pe

Orientações Médicas:

Quarta-feira, 11 de novembro de 2009 - 20:41:11 201.67.40.226

Hoje recebi um exame de endoscopia com a seguinte conclusao: 

metaplasia intestinal nao observada 
atrofia nao observada 
pesquisa para h. pilory: negativa 
H. pilory e um bacteria severa que so´trata c/ pesados antibioticos nao consigui tomar por efeitos colaterais. A´1 ano atras este
exame deu positivo. 
Ha 20 dias fiz este exame estava com 13 aplicaçao da auto hemo .Este resultado para mim me deixou muito feliz pois vinha
sofrendo a´anos com este mal no estomago . Meu abdomem era inchado nao podia comer muitos tipos de alimentos.. , ainda tem
muito muito sucesso a´comemorar daqui p/ frenre pois so´estou no começo ..Ainda vou me recu/ da gastrite. e outras enf/ que estao
bem melhor . 
Graças a` DEUS EO DR LUIZ MOURA A FELICI DADA EXISTE.

Diva Gomes de Sa
Dourados ms

Orientações Médicas:

Todos da minha familia que realizam a auto hemoterapia,estão sentido bem não toman remedios de farmácia, e a disposição para
trabalhar e enorme, a familia do meu vizinho são 12 pessoas e todas fazem, e tem 02 anos que ninguem não tem nenhuma
enfermidade.

Jose Maria Lacerda
contagem 

Orientações Médicas:

Terça-feira, 3 de novembro de 2009 - 12:37:21 189.101.40.167

Já faço há alguns anos e me sinto muito bem. Conheço pessoas que tinha problemas sérios de saúde e se recuperam só com o
tratamento. Acho que as autoridades responsáveis não liberam com receio de acabar com indústria faramacêutica.

Cristiane
32 anos - BH

Orientações Médicas:

Domingo, 1 de novembro de 2009 - 22:40:25 189.11.202.63



EU ACHO ÓTIMO! 
VAI SER A SOLUÇÃO PARA O MUNDO NO FUTURO!!! 
PRÁTICO A TRÊS ANOS. 
A UNICA DIFICULDADE E ACHAR QUEM APLICA!

Luciney C.Rosa
58 anos - GOIANIA

Orientações Médicas:

Quarta-feira, 28 de outubro de 2009 - 15:08:51 189.63.215.129

Mensagem postada no inforum. 

Data: 28/10/2009 13:36 
De: 
IP: 200.20.24.78 
Assunto: Re: Re: Autohemotrarapia faço 

Tenho parente meu que trabalhou 10 anos em centro cirúrgico e outros tantos em clínicas, laboratórios médicos e hospitais... Ele
disse ser muito raro veias "romperem" durante coleta de sangue... Doenças cardíacas, pressão alta e outras poucas doenças, em
estado muito avançado, podem, eventualmente, provocar esta fragilidade das veias... 

Para contornar, ela ensina: beber bastante água no dia anterior à coleta. 

se possível, fazer algum esforço, mínimo que seja, próximo do momento da coleta de sangue, pois melhora a circulação... 

Enriquecer a dieta com fibras, legumes, verduras, diminuir fritura (disse que alguns pacientes tem tanta "gordura" no sangue que
este parece pastoso, e até dá pra ver a "gordura" no sangue) beber bastante água, não fumar, evitar produtos industrializados ao
máximo, diminuir ingestão de carne vermelha ao máximo, subistituindo por outras fontes de proteínas como a carne de soja etc, etc,
etc... Fazer a coleta pela manhã, quando o metabolismo e a disposição estão sempre mais ativos... 

Evitar emoções fortes antes da coleta... preparo pscológico do paciente para acalmá-lo, enfim, uma série de procedimentos para que
se diminuam estes efeitos colaterais de doenças ou de stress... 

Conheço vários praticantes da AH e não achei um caso sequer de veias rompendo durante a coleta de sangue, se feita dentro de
critérios técnicos corretos... 

Observo que de cada 10 agulhas que compro para fazer a AH (são 5 que fazem, ou seja, 5 seringas e agulhas semanais) descarto 1
ou 2, por estarem com a ponta do bisel levemente empenada, ou mesmo o corpo da agulha meio torto. compro agulha e seringa
separadas, pois além de ser mais barato, evita desperdício de seringa, se a agulha estiver ruim, marca BD, pois falam ser a melhor,
e ainda assim vejo estes defeitos de fábrica... Podem até não atrapalhar a coleta ou injeção, mas podem complicar.. 

Por exemplo, se a ponta do bisel estiver minimamente torto, pode dar a sensação de arranhar ao entrar e sair da veia e do músculo...

Introduzimos o mínimo da ponta da agulha na veia (em lab para coleta de sangue para exames clínicos, eles introduzem mais que a
ponta e a agulha é normalmente mais calibrosa, para poder puxar o sangue "pastoso" e "engordurado" com rapidez) Então quase
nunca fica hematoma no local de coleta de sangue e para evitar no local de injeção, assim que tiramos a agulha, mantemos
comprimido o local pro sangue não voltar até a superfície da pele o que pode causar hematoma). descartamos também seringas
com o êmbolo mais duro de puxar... Mas a proporção é de 1 em vinte seringas com este defeito... 

Espero ter ajudado. UIm abraço.

Marcelo Fetha (fetha@ibest.com.br)

Orientações Médicas:

Segunda-feira, 26 de outubro de 2009 - 23:24:13 

Desde pequeno sofro de inflamação sob o pé esquedo, como se fosse um 'esporão' (ao menos assim fora diagnosticado); fiz
fisioterapia durante um ano, e 'fiquei curado' por vários anos. hoje aos 20 sofre com dores agudas abaixo do pé, onde, por vezes,
quase não consigo pisar no chão. Então, outro dia fui a um médico e ele pediu que eu usasse uma palmilha de silicone. Comprei um
par de palmilha, e digo de colaborou um pouco pala aliviar a dor, mas caso eu fique um dia sem usá-la, a dor volta, e parece q
aumenta o dobro. E a auto hemoterapia tem me ajudado muitíssimo, por um preço incomparavelmente mínimo a qualquer outro tipo
de tratamento.

Rogger
20 anos - vitória ES



Orientações Médicas:

Segunda-feira, 26 de outubro de 2009 - 18:47:47 

tenho feito e tenho me sentido super bem em tds os aspectos

Erika
29 anos - Rio de Janeiro

Orientações Médicas:

Sexta-feira, 23 de outubro de 2009 - 13:33:55 

faço a auto-terapia i ta dando resutados favoraveis

Fabio moraes Siqueira
32 anos - Araguina

Orientações Médicas:

Terça-feira, 20 de outubro de 2009 - 17:22:37 

Faço a auto hemo-terapia, meus pais fazem e penso que todos os que fazem uso dela somente recebem beneficios pra sua saúde.

Julison Andiara da Silva
41 anos - Tubarão

Orientações Médicas:

Terça-feira, 20 de outubro de 2009 - 13:24:21 

Sou a favor e tem que ser feita a divulgação para mais pessoas se beneficiarem.

Ana Clara
45 anos - Blumenau

Segunda-feira, 19 de outubro de 2009 - 21:14:27 

Sou a favor e também acho que deveria haver uma pesquisa para fazer uma real avaliação

Elen Costa
52 anos - Blumenau-SC.

Orientações Médicas:

Domingo, 18 de outubro de 2009 - 20:13:59 

esta pratica tem resolvido o meu problema atua

maria emilia santos aurich
vitoria da conquista/ ba

Sábado, 17 de outubro de 2009 - 10:14:30 

Faço há um ano e meio e só vejo melhoras. Quem não acredita, deveria tentar, pois funciona até para quem não acredita.

Cecilia
59 anos - Curitiba



Orientações Médicas:

Sexta-feira, 16 de outubro de 2009 - 23:31:43 

e lamentavel,como o povo e enganado pelo os poderosos,ou seja o poder economico,o governo deveria cuidar mais dos do seu
povo mais humilde,eu creio que hemoterapia,seria um grande passo para a melhoria,dos desafortunados,mais cada povo tem o
governo que merece.

ARNALDO ALVES RODRIGUES
57 anos

ORIENTAÇÔES MEDICAS

Sexta-feira, 25 de dezembro de 2009 - 21:40:39 201.47.53.107

Sou a favor ,antes fiquei em duvidas, sabe como é, um tratamento diferente ainda não tinha ouvido falar ,mas depois de pesquizar
bastante e assitir ao vidio resolvi fazer ,e estou me sentindo melhor, estou fazendo apenas 5 meses e ja vejo melhora vou continuar
com o tratamento espero ter bons resultados com o tratamento.

MARIA MZR
MARINGA PR

Orientações Médicas:

Terça-feira, 13 de outubro de 2009 - 14:42:44 

Conheço pessoa que usou há 20anos atrás e até hoje está muito bem de saúde e livre do problema que a levou a buscar tratamento
pela autohemoterapia.

Roberto Ferreira
Belém PA

Orientações Médicas:

Sexta-feira, 9 de outubro de 2009 - 15:20:36 

estou muito satisfeito em estar realizando o procedimento da auto hemoterapia, ja confimei em varias situacoes

JULIO CESAR FARIAS
48 anos - CHAPECO - SC - BRASIL

Orientações Médicas:

Terça-feira, 6 de outubro de 2009 - 21:55:00 

muito bom, estou sentindo muito melhor e bem disposto

carlos cesar
51 anos - itauna mg

Terça-feira, 6 de outubro de 2009 - 19:19:58 

Já vou na 6ª dose e os resltados têm sidos muito bons!

Carlos Ferreira
60 anos - LISBOA/Benfica

Quarta-feira, 7 de outubro de 2009 - 12:09:40 



Porque será que os orgãos oficiais não tem estudos a respeito? A negativa leva a crer na existência de outros interesses. Faço o
tratamento à 10 meses e continuarei a fazê-lo. Os resultados positivos são ótimos. Os negativos alegados pelos orgãos ofciais são
dignos de risos.

Alberto
57 anos - Francisco Beltrão

Orientações Médicas:

Terça-feira, 13 de outubro de 2009 - 11:04:32 

tenho vitiligo ,começei com 12 anos ,hoje estou com 48 anos , e nao desisto á cura.já fiz quase todos os tratamentos sao exito ,
agora por conta propria resolvi fazer á hemoterapia , faz apenas dois meses e estou muito feliz ,minha pele está com pigmentaçao
pouca mais está,estou vendo resultado coisa q nao tinha visto durante anos de tratamento ,agora com apenas dois meses vejo
pigmentaçao.estou querendo saber se posso fazer sem dar parada de um mes.martta leite

martta
fortaleza ceará

Orientações Médicas:

Segunda-feira, 5 de outubro de 2009 - 15:46:36 

- Sou a favor desta prática, assisti recentemente ao vídeo e tenho informações positivas de amigo e pais do mesmo que utilizam a
mais de 10 anos com resultado positivo.

Flavio Antonio
44 anos - Canoas /RS

Orientações Médicas:

Segunda-feira, 5 de outubro de 2009 - 12:00:48 

SOU ADEPTA HA MAIS DE UM ANO E TROUXE RESULTADOS FANTASTICOS PARA MINHA SAUDE

PRISCILLA
29 anos

Orientações Médicas:

Segunda-feira, 28 de setembro de 2009 - 13:01:34 

Eu sou a favor da auto-hemoterapia 

Casos em que a auto-hemoterapia foi benéfica para mim: 

Câncer, gripe, espinha, disposição, imunidade, hipotireóide, dor no corpo e na coluna, entre outros...

Janine Mota
28 anos - Juiz de Fora

Orientações Médicas:

Sexta-feira, 25 de setembro de 2009 - 15:51:13 

faço a auto hemoterapia há 6 meses, está sendo bom na tendinite q tenho no punho direitoe pras cãibras nas pernas.

sidelvania
34 anos - monte carmelo -mg



Orientações Médicas:

Terça-feira, 22 de setembro de 2009 - 22:02:25 

EMAIL RECEBIDO: 

Ao responsável pela divulgação ! 

Meu nome é Elaine do Valle e Silva. Tenho ( ou tive, prefiro usar o termo no passado), Cirrose Biliar Primária, constatada por exame
de sangue Anti-Mitocôndria Reagente, e também por biópsia hepática.( uma moléstia extremamente rara, como deve ser do seu
conhecimento). 

Já faço o tratamento de auto-hemoterapia há mais de um ano com resultados simplesmente maravilhosos. Já vinha apresentando
sintomas da doença, com dores no abdome, e também com alteração no meu hábito intestinal. 

Depois de um mês fazendo o tratamento, o exame de sang ue anti-mitocôndria reagente, já passou a ser "Não Reagente", exame
que realizei por duas vezes para a confirmação. Os sintomas desapareceram logo no primeiro mês também e quero dizer que me
sinto curada, embora meu médico diga que com o resultado diferente do exame, não significa que eu não tenha a doença.Meu
médico não sabe que faço esse tratamento. Tenho medo que ele se recuse a me tratar e ele é um dos melhores hepatologistas aqui
de São Paulo.Escrevo com a intenção de ajudar na divulgação dessa maravilhosa terapia que me salva a vida. Essa é uma doença
que leva ao óbito ,às vezes muito rapidamente. 

Faço absoluta questão de ajudar a divulgar essa terapia sempre. Assim como salvou a minha vida, pode com certeza salvar a vida e
acima de tudo, levar uma melhor qualidade de vida, para pessoas que precisam se intoxicar de remédios para manter uma doença s
ob controle, o que nem sempre acontece. 

Tenho 59 anos e com certeza farei 60 no ano que vem e muitos mais , graças ao empenho do Dr. Luiz Moura em divulgar a técnica. 

Se precisarem de mais esclarecimentos, entrem em contato comigo e terei prazer em poder cooperar. 

Abraço carinhoso, Elaine do Valle.

Marcelo Fetha (fetha@ibest.com.br)

Orientações Médicas:

Sexta-feira, 18 de setembro de 2009 - 14:37:42 

Meu nome é Julia, sou de londrina, minha mãe tem esclerose múltipla, e a cerca de 1 ano e meio ela se submeteu a auto-
hemoterapia, com um pouco de receio por nao saber como reagiria e pela maneira com que as pessoas falam que faz tanto mal!! 

Mesmo assim ela começou com 5ml e atualmente ela faz 20ml. 

Esta sendo ótimo pra ela!! fizemos uma comparação: a semana que ela fez a injeção ela andava melhor,tinha o dobro de disposição
e se sentia mais ativa!! 

na semana que ela não fez a injeção levamos ela para passear e ela nem parava em pé, se sentia muito cansada,sem força... 

sou totalmente a favor!!! 

muitas pessoas podem falar que é placebo,mas neste caso específico tenho certeza que é a ação da hemoterapia, ela começou a
acreditar somente quando ela sentiu os efeitos da terapia!! 

nesse 1 ano e meio todo o resultado tem sido muito bom!! 

Efeitos colaterais: nao sou medica, mas sei que mal nao esta fazendo, a qualidade de vida dela melhorou muito!! 

se há efeitos colaterais em outras pessoas eu nao sei.... mas, se houver algum efeito colateral, uma coisa eu posso dizer, efeitos
colaterais piores do que dos remédios que ela toma, e de muitos remédios por ai é meio dificil....se dizem que tem tantos efeitos
colaterais (pelo visto não foram provados), deveriam proibir tambem todos esses remédios que podem causar tanto mal conforme
consta na bula!! 

a hemoterapia tem sido, uma solução tão simples e barata,que tem ajudado muito, sou muito feliz por descobrir que este tratamento
existe e pode aliviar o sofrimento de muitas pessoas se feito da maneira correta!!

JULIA A. MENDES
LONDRINA

Orientações Médicas:



Quarta-feira, 16 de setembro de 2009 - 13:17:29 

já tive muitos amigos q fizeram e apartir dai tiveram muitos de seus problemas de saude solucionados. não tem explicação do bem
que esta prática faz. estou plenamente a favor.

lucide machado
44 anos - caxias do su-rs

Orientações Médicas:

Domingo, 13 de setembro de 2009 - 21:07:38 

Sou a favor pq é uma tecnica simples, de baixo custo, que promove beneficios impresionantes que muitos tecnicas medicamentosas
não consegue promover. Os beneficios são muitos e atente a varias doenças, e o mas interesante é que não é restrito a nenhuma
faixa etaria. Simplesmente fascinante!

Fernanda Almeida Pimentel Soares Branco
24 anos - Teresopolis RJ

Orientações Médicas:

Domingo, 6 de setembro de 2009 - 23:15:04 

sou cabeleireiro tenho varios clientes que fazem auto hemoterapia e tenho notado melhora ate no cabelo portanto sou muito a favor
a esta pratica

nivaldo ferreira estrella
araraquara sp

Orientações Médicas:

Sábado, 5 de setembro de 2009 - 22:41:05 

Eu já era a favor. Depois de conhecer o Doutor LUIZ MOURA pessoalmente, no dia 26/8, sou muito mais.

LUIZ DIAS DA SILVA
63 anos - Rio de Janeiro

Orientações Médicas:

Sexta-feira, 4 de setembro de 2009 - 09:15:28 

VARIOS DE MEUS PARENTES ESTÃO FAZENDO E VENDO RESULTADOS

FABIANE
26 anos - JUIO DE CASTILHOS

Orientações Médicas:

Quinta-feira, 3 de setembro de 2009 - 19:36:51 

A favor: faço há mais de um ano como preventivo, não tomo nenhum remédio e estou vivíssima e saudável! 

Tive enxaquecas terríveis durante anos que sumiram após a 1ª aplicação. 

Quem tem olhos de ver, que veja... 

Tive um tio médico que serviu na 2ª Guerra Mundial,recebeu a maior condecoração de guerra do exército americano, só para ilustrar,
e usava este procedimento que salvava inúmeras vidas naquela época; inclusive aplicava na família também quando preciso... 

Como vivemos em um país livre, Graças a Deus, podemos fazer uso da terapia que acharmos mais conveniente. 



Aqueles que são contra, procurem estudar, pesquisar e encontrarão muitas coisas surpreendentes. 

Eu que sou uma leiga, já li alguns trabalhos científicos sobre o assunto e não acredito que profissionais competentes não tenham
acesso a eles. 

O Doutor, PHD, etc...Gonzales do México é enaltecido por lá por seu trabalho, seu preparo, suas curas, enquanto aqui, o Doutor
Moura foi aviltado e humilhado vergonhosamente por colegas e outros.. 

Somos um povo de qualidades únicas e seria conveniente que apreciássemos também aqueles nossos brasileiros que se destacam
por algum motivo, ao invés de desqualificá-los levianamete.

Jade
66 anos - rio de janeiro-rj

Orientações Médicas:

Terça-feira, 1 de setembro de 2009 - 22:11:23 

É um processo simples de se fazer e eu como Enfermeiro aplico tanto em mim como na minha esposa e nos sentimos muito bem e
até agora o tratamento é muito eficaz contra qualquer tipo de virus. 

Estamos muito satisfeitos com o tratamento da Hemoterapia. 

Recomendo para que quiser. 

OTAIR BENTO DA SILVA
38 anos - JOINVILLE / SANTA CATARINA
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http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/doencas/varias_patologias.htm
http://autohemoterapia.orgfree.com/doencas/varias_patologias.htm

Orientações Médicas:

Segunda-feira, 31 de agosto de 2009 - 11:35:04 

Estou melhorando das seguintes enfermidades 

1]gastrite e h. pilori 

2]prisao de ventre e distençao abdominal 

3]sinusite 

4]problemas de garganta 

5]artrose 

6]má circulaçao do sangue 

Hoje estou comaçando viver uma qualidade de vida melhor como nunca experimentei até entao apenas na sexta apli/. Como já tinha
comentado este remedio veio do laboratorio de DEUS. Graças aEle e ao dutor LUIZ MOURA estou feliz e começando viver melhor.

DIVA GOMES
DOURADOS MS

Orientações Médicas:

Domingo, 30 de agosto de 2009 - 23:20:54 

http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/doencas/varias_patologias.htm
http://autohemoterapia.orgfree.com/doencas/varias_patologias.htm


eu faço auto hemoterapia , sou muito grata ao dr luiz moura pelo trabalho . 

etelvina pereira dos santos
54 anos - belo horizonte m gerais

Orientações Médicas:

Segunda-feira, 31 de agosto de 2009 - 08:48:14 

Eu sou a favor da auto-hemoterapia porque .... 

Eu sou a favor da auto-hemoterapia porque vejo o benefício, resultados refletidos na saúde, em promoção da saúde, curas
impressionantes não apenas em toda minha familia, incluindo eu, bem como, as centenas, se não milhares de pessoas que
acompanho pessoal e virtualmente e se utilizam desta terapia ao longo de um ano e meio desde que conheci. 

Eu sou a favor da auto-hemoterapia porque vejo o esforço de médicos valorosos que prezam o juramento que fazem, como Dr Luiz
Moura, que mantem firme sua decisão de "amenizar o sofrimento do paciente, e quando possível, curar". 

Eu sou a favor da auto-hemoterapia porque sinto a solidariedade das pessoas em ação, na incansável luta de ajudar pessoas
desconhecidas, para levar alento ao sofrimento alheio. 

Eu sou a favor da auto-hemoterapia porque sinto e vejo o fio invisível que tece a rede da vida, como instrumento com Poder ,
carregado de Verdade, para curar e reeencantar este mundo através da promoção da saúde de todos os seres, entre todos os
seres. 

Eu sou a favor da auto-hemoterapia porque ser contra é o mesmo que ser contra a vida. E ser contra a Vida é a maior vergonha que
um ser pode ter que carregar, apesar de ter seus bolsos cheios... 

Este texto foi escrito por karlak 

(E eu assino embaixo dele) 

Marcelo Fetha (fetha@ibest.com.br)

Orientações Médicas:

http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1033&u=1

Sábado, 9 de agosto de 2008 - 23:18:04 

TENHO MIASTENIA GRAVIS, diagnosticado a 18 meses, e foi a Auto-Hemo, que me devolveu a vontade de viver. Após 9 meses
sem saber o que eu tinha, após a descoberta os médicos me informaram que o tratamento seria a base de cortisona. Fiquei
apavorada pois sei muito bem dos efeitos colaterais desse tratamento. Quando assisti o video do Dr. Luiz Moura, percebi que aquele
video seria uma mensagem dos céus. Pois em todas as minhas orações pedia a Deus que me iluminasse para a descoberta e o
tratamento de minha doença. 

Tive todos os sintomas da doença: Visão dupla, Dificuldades com a fala, com o engolir, fraqueza nas pernas e braços, palpebras
baixas e emagreci 16kls por não conseguir me alimentar. 

Então após o inicio do tratamento, graças a Deus primeiramente e depois ao Dr. Luiz Moura, que posso viver quase que
normalmente. Inclusive já recuperei meu peso. 

Sei que a doença é incurável, mas voltei ter uma vida quase normal, respeitando agora os meus limites. 

Fico muito triste quando acusam o Dr. Luiz Moura de charlatanismo e de querer enriquecer através da venda de DVDs. 

Como pode alguem pensar isso de uma pessoa de mais de 80 anos e que o unico intuito era de não morrer com esse conhecimento.
E com relação a venda de DVDs eu assisti através de um dvd pirata e o filme está disponível gratuitamento no youtube e outros
sites. 

Obrigado Dr. Luiz Moura, eu sou prova viva, graças a Deus, de todos seus relatos. 

Nao se esqueçam que a homeopatia, a ortomolecular e a acumpuntura também foram execradas no seu inicio e hoje é comprovada
a eficacia. 

Só tenho medo é que a Industria Farmaceutica manipule os dados para que esse tratamento não tenha prosseguimento, pois a
questão financeira infelizmente fala mais alto. Uma pena. 

Mas quem tiver acesso a esse relato, reafirmo sou TOTALMENTE A FAVOR DA AUTO HEMOTERAPIA. 

http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1033&u=1


ção
39 anos - SP

ORIENTAÇÔES MEDICAS

Quarta-feira, 30 de dezembro de 2009 - 12:24:39 189.72.159.226

...então porque não se pune as pessoas que tomam veneno, comprimidos excessivos pra morrer e coisas parecidas? Porque ele
também está praticando infração sanitária. Se eu faço a auto hemoterapia estou fazendo com meu organismo, e eu, só eu, sou
responsável. 

Conheço pessoas que ao fazerem esta prática, evitaram cirurgias arriacadas com coluna, coração, ùreto... 

O problema é que mexe com o bolso de alguém.

Walnir Lima
Palmas

ORIENTAÇÔES MEDICAS

Quarta-feira, 30 de dezembro de 2009 - 13:17:02 189.63.214.91

Disse tudo meu amigo. 

E o problema ainda é maior porque SÃO MUITOS BOLSOS contra a Auto-hemoterapia !!!

MUITOS BOLSOS contra

Orientações Médicas:

Sábado, 29 de agosto de 2009 - 00:59:22 

Faço AHT a um mês, me sinto muito melhor, muito mas disposto no dia-a-dia.

M - A

Orientações Médicas:

Quarta-feira, 26 de agosto de 2009 - 16:44:51 

Em primeiro lugar quero louvar e agradecer a Deus, por existir um homen de Deus, e de muita coragem, Médico Dr. Luiz Moura, A
minha opinião é a melhor possivel.Não posso entender porque a OMC,CFM e outros orgãos, querem confundir esta prática. Após
assistir o filme fique imprecionado, Esse DVD faz aproximadamente dois anos, logo em seguida passei a usa-lo,o Auio-Hemo
porque eu tinha; uma sinuzite aguda, o Médico, solicitou uma serié de Raio X de nome seios faciais, e a conclusáo era cirugia, fiquei
adiando por que tinha muito medo, até que chegou as minhas máos o DVD e acreditei, e para min é um milagri, estou
completamente curado mais a cada sete dias repito a aplicaçáo, para me proteger. Minha mãe Terezinha Nogueira com 91anos, ao
ser examenada,foi localidado cancer de utero. O Médico dr. Porto diagnosticou e autorizou a aplicação de 29 secçóes de radio
terapia. e em paralero sendo aplicado 5ml. Após 3 meses repetido os exames o médico disse náo acusava nada, está
completamente curada. Graças a Deus, e Graças ao Dr. Luiz Moura, e toda a familia está sendo aplicado a auro hemo, e nunca mais
vamos parar.Se alguem quiser maiores detalhes, email rogerionaguiar@hotmail.com, Muito obrigado Dr. Luiz Moura. Deus lhe
proteja. Rogério 

graças a Deus 

Rogério Nogueira Aguiar
62 anos - Fortaleza Ceará Brasil 

Orientações Médicas:

Segunda-feira, 24 de agosto de 2009 - 09:52:53 

ACHO QUE ESSA TÉCNICA É VÁLIDA POIS TEM ABRANGÊNCIA SOBRE DIVERSAS DOENÇAS AUTO-IMUNES, COM A



EFICIÊNCIA QUE MUITOS TRATAMENTOS CONVENCIONAIS NÃO ALCANÇAM.

DANIELA
22 anos - CONTAGEM

Orientações Médicas:

Sábado, 22 de agosto de 2009 - 21:58:49 

Realmente tem fundamento, uma vez que a homeopatia se baseia em ação e reação do próprio organismo.

Altayr
75 anos - RJ/Brasil

Orientações Médicas:

Quarta-feira, 19 de agosto de 2009 - 09:43:24 

NA minha opinião esse procedimento SALVOU a vida de minha mãe que tinha Alergia a Glúten, e quase morreu tomando os
remédiios CARÌSSIMOS q os médicos prescreviam e depois de certo tempo não fazima mais efeito... A AUTO-HEMOTERAPIA
salvou a vida dela... 

O q posso dizer, se o próprio conselho de medicina informa que 25% dos médicos naum sabem prescrever CORRETAMENTE
medicamentos e as vezes nem IDENTIFICAR a patologia de seus pacientes...

Orlando de Andrade
35 anos - Fortaleza - Ceará

Orientações Médicas:

Data: 13/08/2009 16:01 
De: André Góes 
IP: 187.12.157.194 
Assunto: Re: AH 

como ja foi dito, esse procedimento estimula as celulas de defesa do organismo, etc 

tenho experiencias fantasticas com esse procedimento , 

casoa na minha familia que fazem o uso dessa terapia 

meu contato 82- 8814-4007 3324-5956 

Orientações Médicas:

Sábado, 8 de agosto de 2009 - 22:34:00 

Data: 08/08/2009 18:42 
De: verapassaglia 
IP: 189.30.254.246 
Assunto: Aht 

Já fazem tres anos que estamos fazendo AHT, meus pais e eu.O resultado realmente é fantástico.Meu pai que está com 88 anos
não quer parar de fazer.Ele é asmático,hipertenso,tem arritmia cardíaca e quando ele faz a aplicação,sente-se muito melhor.Só que
os exames médicos são efetuados sempre que agendados e a medicação alopática é respeitada.Acredito que a AHT seja um
complemento porque como nossa alimentação já não é orgânica, a poluição está no ar e não caminhamos como antigamente(não
permitindo que nosso organismo processe toda a alimentação que ingerimos, gastando as energias), nosso organismo já não
consegue se manter sem disfunções.Agradeço ao dr.Moura pela coragem de nos colocar a par deste método tão antigo que muitos
o usavam para acne e "limpeza do sangue".Até hoje não vi nenhum senão para aplicação:cancer,miomas,problemas
respiratórios,picadas de cobras, alergias, problemas circulatórios.Tudo funciona muito melhor. 

Data: 08/08/2009 16:06 
De: TUPINAMBA 
IP: 189.118.0.250 



Assunto: APOIO 

FUI PRATICANTE DESTA TÉCNICA, CONSEGUI GRANDES RESULTADOS, INFELIZMENTE PROIBIRAM ESTE MÉTODO
SIMPLES DE TER SAÚDE E NÃO CONSEGUI MAIS UMA PESSOA QUE TIVESSE CORAGEM DE FAZER AS APLICAÇÕES EM
MIM E NA MINHA ESPOSA, HOJE VISITO OS FORUM NA ESPERANÇA DE VER PUBLICADO A LIBERAÇÃO DA AH. ESPERO
QUE OS SENHORES POLÍTICOS OLHEM PARA ESTA ALTERNATIVA COM BONS OLHOS E AJUDEM A QUEM ESTA
PRECISANDO. 

Data: 06/08/2009 18:24  
De: Luciana (lcpublicidades@hotmail.com)  
IP: 200.223.17.26  
Assunto: Re: Asma e sinusite...Queria saber se AH melhora e cura os dois.  

Olá amigo  
Tenho uma tia que sofria de uma alergia crônica, tinha sinusite, asma, estava sempre resfriada, sempre estava tomando remedio para alergia. Ela começou

fazer ah e ja esta na 14ª aplicação nunca mais teve nenhum resfriado. Essa tia ela tambem tomava 2 comprimidos para pressão alta, tava com um cisto embaixo
do ceio e sentia dormencia nos pés. Ela tem 66 anos. Hoje ela não tem mais nenhum desses problemas, não toma mais os comprimidos da pressão o cisto esta
bem pequeninho, não tem mais as dormencias e disse que não para mais de fazer auto hemoterapia so mesmo para descansar as veias.  

Esse é apenas um dos problemas, das mais de 200 pessoas que eu conheço que fazem auto hemoterapia.  
Tenha confiaça amigo e vá em frente. Leia tudo que vc puder sobre auto hemoterapia porque que a auto hemoterapia não é reconhecida agente ja sabe. E a

explicação todos nós sabemos. Tantos beneficios de graça é coisa de Deus mesmo. AUTO HEMOTERAPIA é coisa de Deus.  

Orientações Médicas:

Segunda-feira, 3 de agosto de 2009 - 22:14:07 

Data: 03/08/2009 19:37 
De: jose gomes 
IP: 189.83.55.199 
Assunto: Auto-hemoterapia no futebol 

Porque os médicos do Fluminense podem usar a AH na tratamento de atletas. . .Vejam parte de reportagem da gazeta spress: 

Não bastasse a má fase por que passa nos gramados (é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro), o Fluminense perdeu Fred na partida da última quarta-
feira contra o Atlético. Para piorar a situação, o coordenador médico do Tricolor, Michael Simoni, afirmou neste domingo que a lesão do atacante é de extrema
gravidade. 

"A lesão na virilha do Fred é a mais grave que eu já vi. É como se fosse uma fratura no músculo, é de extrema gravidade. Na próxima sexta-feira faremos o
primeiro procedimento que será a aplicação do PRP (Plasma Rico em Plaquetas) e serve para acelerar a cicatrização da lesão. Neste processo, o sangue do
jogador é centrifugado e injetado nele novamente", explicou Simoni. 

Data: 02/08/2009 11:57 
De: marcote rodriguez 
IP: 166.210.174.113 
Assunto: Re: Autohemoterapia na Espanha 

hola cordial saludo desde colombia,,, eh leido sobre las diferentes terapias alternativas y las he practicado ya que me dedico ala homeopatia,,, eh practicado la
hemoterapia solo con dos pacientes como prueba dando muy buenos resultados,,, lo utilice en una señora de 65 años de edad con erisipela en ambas piernas,,
aplique la hemoterapia de 5ml intramuscular cada 5 dias solo con la primera secion la señora noto una mejoria en sintomas .. como inflamacion,, dolor,, tambien
tenia antecedentes de reumatismo y perdida de vista pero con la primera secion mejoro l a capacidad visual,, los dolores reumaticos se fueron,, y la enfermedad
empezo a dispersarse,,, OJO sin mostrar contraindicaciones,, en la segunta secion se hizo lo cual dijo me habia mejorado su memeoria,,,, y miraba mejor,,,,,,, y el
agotamiento habia disminuido,,,,,... segun lo que he leido sobre esta tecnica consiste en que al sacr sangre propia,, e inyectarla.. aumenta el numero de
macrofagos,, entre un 18% o 27% durante unos 7 dias,, cuando la base normal es de 5% 0 7% ,,y los linfocitos a 10% mas de lo normal .. desde colombia saludos
marcoterodriguez@yahoo.com 

Orientações Médicas:

Quinta-feira, 30 de julho de 2009 - 10:23:42 

sou totalmente a favor da auto hemoterapia eu a pratico .so lamento ter sofrido tanto ate descobrir um tratamento tao barato e eficaz.

ilda pires silva
39 anos - rio verde

Data: 23/07/2009 19:40 
De: (j.r.moreira@uol.com.br) 
IP: 189.12.167.70 
Assunto: Esquisito!!!! 

Parece que alguém está sabotando este site. Estas mensagens em inglês são completamente fora de 
propósito. Não são perguntas nem depoimentos. Elogios sem fundamento. Parem, por favor. (***) 

Faço a Auto-hemoterapia a mais de dois anos, eu mesmo me aplico. Nunca tive quaisquer problemas, 
ao contrário, só tenho a elogiar e reconhecer que seus benefícios são inúmeros. Não vejo qualquer 
risco na auto-hemoterapia e não consigo admitir que nosso sistema de vigilância sanitária, sem 
quaisquer conhecimentos, se coloque contra um procedimento que previne e resolve inúmeros 
problemas de saúde, e que especialmente os mais pobres seriam muito favorecidos com este 



tratamento. Só posso atribuir o comportamento da ANVISA ao corporativismo e ganância 
irresponsáveis que grassa (é com ss mesmo) em nosso amado país. Até quando? Políticos, Técnicos e 
Empresários da saúde. Quando não são ignorantes são malandros, aproveitadores, corruptos e 
ladrões. 

Salvem-se que puder! 

Aparecida Santos

sábado, 25 de outubro de 2008 0:42

Minha mãe e minha tia viram os olhos de peixe dos pés e mãos SUMIREM após algumas sessões de auto-hemoterapia. O tratamento fortalece o sistema imune e
são os macrófagos produzidos pelo próprio organismo que eliminam os vírus do olho de peixe. É fácil pesquisar sobre auto-hemoterapia na internet, inclusive
assistir ao vídeo do Dr. Luiz Moura no You Tube.
Boa sorte a todos.

http://bbel.uol.com.br/qualidade-de-vida/post/olho-de-peixe.aspx

Relatos - Auto-Hemoterapia e Varizes

Nelson Roberto Junior - 38 anos - Santos: fórum Orientações Médicas
Terça-feira, 13 de janeiro de 2009 - 14:24:58
Não tenho duvidas sobre este referido tratamento, pois eu mesmo fui beneficiado por este maravilhoso tratamento.Estava com
problemas de Varizes e comecei o tratamento durante 5 meses e tive resultados positivos, com o desaparecimento de veias grossas
em minhas pernas.Obs: Não tive reação alguma.
Faço a Auto Hemoterapia e fico realmente agradecido pelo Dr. Moura ter divulgado este tratamento que por muito tempo ficou
escondido, por razões que nos levam a refletir como a nossa saúde é meramente comercial, se tem condições financeira é bem
tratado ou enrolado e se não tem fica a propia sorte.
Sei que existe bons medicos e que realmente a boa vontade dos mesmos, porem sofrem com dificuldades para exercer suas
funções.Espero que a saúde relamente algum dia sejá motivo de orgulho para o pais e não um comercio para poucos.

Relato da Simone: Varizes
Eu passei por duas cirurgias de safena (varizes nas pernas) que me incomodava muito, não só 
esteticamente, mas pelo desconforto também. 
Eu tinha febre localizada diariamente, inchaço das pernas, dores para caminhar. 
Eu ia operar em 9/12/06 qdo conheci a AUTO HEMOTERAPIA e me tornei adepta. 
E hj estou ótima, sem dores, houve a desobstrução das artérias, coisa que a MEDICINA não 
resolveu. 
Todo mundo que conheço que operou varizes, não está livre dessa praga, acaba voltando para o 
centro cirurgico. 
Perfil da Simone: http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=18301021921848602367
Relato postado em: 
http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=31220361&tid=2528269139162653207 
este relato foi postado no orkut por: 
Lina Costa <<< Ho'oponopono >>> 
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358

Orientações Médicas:

Quinta-feira, 3 de dezembro de 2009 - 20:01:50 189.26.129.251

Eu tive a alegria de conhecer uma enfermeira "peituda" que me fez o favor de aplicar o sangue conforme a técnica ensina. Os efeitos
foram excelentes. Sou, ou pelo menos era, não sei, de HPB(hiperplasia prostática benigna) e devido à isso, minha micção era
lentíssima e em prestações à perder de vista. Depois da Hemo, minha micção ficou quase tão boa, como quando eu tinha 17 anos.
Minhas varizes na perna esquerda praticamente desapareceram e nunca mais doeram. 

Quero continuar mas não conheço nenhuma outra enfermeira "peituda", disposta à fazê-lo em mim. 

Grande abraço. 

Sérgio Rubens de Moraes

Sergio Rubens de Moraes
52 anos - Florianópolis - SC

Orientações Médicas:

http://bbel.uol.com.br/qualidade-de-vida/post/olho-de-peixe.aspx
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=18301021921848602367
http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=31220361&tid=2528269139162653207
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358


Sábado, 19 de setembro de 2009 - 14:59:55 

Após um grande descaso de um médico ortopedista com quem fui me consultar, resolvi procurar uma outra alternativa.Eu digo
descaso porque, numa consulta que durou mais ou menos quatro minutos, ele atendeu o celular duas vezes, me examinou em uns
40 segundos,ele disse :"é bursite" perguntou se eu tinha alergia a algum medicamento, e eu disse :" sou alérgica a paracetamol.Ele
receitou os medicamentos e eu fui direto para a farmácia, pois eu sentia muitas dores, nos ombros, no pescoço, braços e não via a
hora de aliviar as dores.Quando vi um dos medicamentos que o "doutor" tinha receitado, tinha na composição o PARACETAMOl!!! É
isso mesmo, e por isso evito de ir ao médico pois o meu pai há muito tempo atrás já escapou da morte por um medicamento, porque
eu conhecia o remédio..Ele é hipertenso e o médico (cardiologista) receitou um medicamento para aumentar a pressão arterial!!
Pasmem !! Todo cuidado é pouco. 

Então conheci a auto hemoterapia através de um homeopata.Foi a minha salvação.Já fiz umas 20 aplicações e estou muito bem,
não tomo nenhum remédio. Além das dores aliviadas, as aftas me abandonaram, a rinite está melhorando, as veinhas das pernas
estão sumindo....enfim tudo de bom.Não tenho nenhuma queixa. 

Tenho um grande amiga que tem LER, passou uns dois anos tomando medicamentos muito fortes para aliviar as dores e após as
aplicações de auto hemoterapia não toma mais nada, pois as dores sumiram. E ela está fazendo há uns quatro meses.

MARY SAITO
50 anos - SÃO PAULO

Relatos - Auto-Hemoterapia e Verrugas

Orientações Médicas:
Domingo, 24 de agosto de 2008 - 19:16:59
Porque faço a um bom tempo e tenho certeza da eficiência deste método eficaz. Passei por
diversar cirurgia .tratamento pra tirar verrugas do pescoço no corpo. Fiz cirurgias a Laser. Nada
adiantou acabou retornando.
Depois que comecei a fazer este tratamento por incrível que pareça as minhas verrugas começaram
a cair e secarem. Vão esfarelando. Muito incrível. Tenho algumas ainda. Mas estão todas
desaparecendo.
Minha esposa tem uma infecção na vista que nada descobri, ela tem que manter medicamentos
caros e pra sempre a base de cortizona. Mas nenhum medico tem solução para os problemas dela. e
também co referencia a uma alergia. Depois que começou a fazer este tratamento melhorou muito as
infecções na vista, melhoraram também suas alergias isto é publico e notório.
Espero que algum dia t.....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ver na íntegra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fernando Luiz Ferreira
Juiz de Fora-MG

Na medicina veterinária, há vários casos de sucesso do uso da Auto-hemoterapia no tratamento de verrugas em animais:
veja em: http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/relatos_veterinaria.htm

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

Renan : http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=5301939306764584011
minha prima ja não toma mais remédios pra pressão coisa q era impossivel pos ela tinha pressão 
intracraniana . eu me sinto bem mais forte mais leve bem mais ranquilo .. minha visão melhorou 
muito e com 20 ml melhoraa mais ainda todos os sintomas de tudo . o ruim e q as vezes falta 
coragem mas 10 ja ta ótimo . só q com 20 me sinto até o clark kent . meu avo tinha perna inchada 
e com ma sirculação e veia intupida . pow verruga caiu demoro mas caiu . tonteira de labinritite 
tbm sumiu e com 20 é melhor ainda.

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 11/10/2008 20:14
De: rosalda thuller (rosaldat@hotmail.com)
IP: 189.24.164.248
Assunto: Re: JULGAMENTO DO Dr. LUIZ MOURA
Tenho 53 anos e sofria dos sintomas da menopausa ha mais de 7 anos, fazendo neste
periodo o uso constante de reposicao hormonal ( postoval e activelle, mais recentemente).
Por indicacao de minha cunhada, que faz uso da AH, suspendi o uso do hormonio e iniciei o
tratamento .Ja no segundo dia me senti livre dos sintomas que ha tanto tempo sentia .
Tambem percebi que uma dormencia que estava sentindo frequentemente no braco e mao

http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/relatos_veterinaria.htm
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=5301939306764584011
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/


direitas, cessaram... agora - quatro semanas apos o inicio da AH me dei conta que uma
verruga que tinha no dedo indicador e varias verrugas menores (cornos)que tinha na regias
do pescoco e costas tambem desapareceram acredito no tratamento e sinto que ainda haja
tanto preconceito em relacao a este tratamento que certamente viria a beneficiar tanto a
nossa sociedade, especialmente a camada menos favorecida que tanto sofre com falta de
recursos...
obrigada Dr. Luiz Moura

25/05/2007 17:24:46 a favor Paulo Luiz Bezerra (47)
Porque pude comprovar a eficácia em mim, meus parentes e amigos.
- Médico hematologista com câncer linfático está fazendo quimioterapia e auto-hemoterapia
para melhorar a defesa do organismo... fantástico resultado comprovado por exames
clínicos...
- Minha cunhada tem plaquetas em excesso (cerca de 800 mil) e tomava remédios
fortíssimos para manter em 480/490, ainda acima do limite, após a auto-hemoterapia, parou
com o remédio e está com 425 mil.. desempenho melhor que o remédio e dentro do limite.
- Com outra cunhada observamos melhora em dores musculares que a molestavam a 40
anos.
- eu mesmo tinha um pigarro horroroso... praticamente sumiu... meu irmão idem....
- Verrugas, pintas, micose de unha estão sumindo devagar... ainda estou na décima
aplicação.

Orientações Médicas:
Terça-feira, 3 de março de 2009 - 12:34:35 
A exatamente 1 mes e meio atrás, pelo que eu havia contado, existiam 21 verrugas nos meus braços, hoje, dia 03/03/09, existem 5!
Já fiz 5 aplicações e tomei Ascaridil. 
Espinhas? Não acho em lugar algum. Gripe? Faz tempo que nao espirro e não escorre meu nariz! 
A Industria Farmaceutica certamente ficaria muito insatisfeita se grande parte da população tivesse instrução e cultura para não
deixar grande parte do seu salário em farmácias. 
Entro na farmácia somente pra comprar desodorante! nada mais! 
O grande problema é o preconceito. É raro achar um farmaceutico ou uma pessoa habilitada fazer aplicação. 
A natureza tem a cura para todos os males. O ser humano tem a cura para quase todos os males. 
Pena que o capitalismo coloque tantas barreiras. 
Hércules Alexandre Franco da Silveira Buscariolo - 24 anos - Campinas-SP 

Orientações Médicas:

Quarta-feira, 25 de novembro de 2009 - 21:02:26 201.88.21.107

Eu sou a favor da hemoterapia porque a fiz durante tres meses como tratamento de acne e fui bem suscedida. Minha mãe e avós
tinham muitas verrugas grande e pretas sobre as quais nasciam pelos grossos por todo o rosto e elas caíram. 

A hemoterapia funciona, mas a sociedade médica não deixa prosseguir com as pesquisas por saber que ela realmente cura as
pessoas e que isso seria o fim do monopólio dos laboratórios responsáveis pela distribuição de medicamentos. É o capitalismo
falando mais alto!!!

Mirian Carvalho
Goiás

Orientações Médicas:

Sábado, 3 de outubro de 2009 - 21:41:42 

Há mais de 28 anos, sofria de rinite alérgica, e gripava com muita facilidade não podia estar sem meu descongestionante nasal, não
conseguia ter uma boa noite de sono. Em abril de 2007, assistir o DVD do Dr. Luiz Moura e passei a utilizar a auto hemoterapia
apenas como instrumento para aumentar as minhas defesas orgânicas. 

Contudo, após 3 meses de aplicações, observei que já não estava mais usando o descongestionante nasal como antigamente, e em
sequencia parei de usar definitivamente. Desde 2007, nunca mais tive uma gripe sequer. 

Meu pai, (hoje com 90 anos) tinha inúmeras manchas negras nos braços, apos o tratamento as manchas começaram a sumir (posso
enviar fotos). 

Minha mãe (86 anos) que sempre tinha altas taxas de colesterol, hoje as taxas são todas normais, ,elhorando muito a sua qualidade
de vida. 



Em minha família, são sete pessoas que fazem uso desta técnica. 

Conheço uma criança de 13 anos que curou em definitivo a asma. 

Sou Médico Veterinário, e na minha vida profissional já usava esta técnica para tratar com sucesso Papilomatose Bovina (verruga), e
problemas dermatológicos em pequenos animais. 

Espero que a Medicina esqueça um pouco a atual "Medicina Mercantilista" e trabalhe na pesquisa da Auto Hemoterapia, levando
principalmente para a população carente um tratamento barato e eficaz.

Celio da Cruz Fontes
49 anos - Aracaju /SE

Orientações Médicas:

Quarta-feira, 30 de setembro de 2009 - 06:00:08 

Data: 29/09/2009 22:02 
De: Rose Mary Campos Dias (rosecampos.benedetti@yahoo.com.br) 
IP: 200.195.64.138 
Assunto: Re: Re: Re: Re: Sobre os beneficios da auto-hemoterapia 

Olá! Meu esposo utiliza a auto-hemoterapia, com excelente sucesso, nas chamadas"figueiras" do gado.As verrugas (papilomas) se
soltam rápidamente. Um jovem( amigo) utiliza a auto-hemoterapia já há uns 2 anos para acne. Sempre que a acne reaparece ele faz
umas 3 ou 4 aplicações e a pele melhora rápidamente. Ouvi falar de uma senhora humilde, já idosa, que mora na zona rural das
proximidades que, gratuitamente, faz uso da auto-hemoterapia para ajudar as pessoas que a procuram.Dizem que ela tem "feito
milagres". 

Espero que este processo "Divino", pois,tenho certeza, surgiu por inspiração Divina, seja reconhecido e permitido para uso da
populaçao. Tenho hepatite auto-imune,já há 11 anos. Comecei a fazer as aplicações mas, parei após o estardalhaço feito com o Dr.
Luiz. Fiquei indecisa e receosa. AGora, depois de ler e ver os depoimentos de médicos e pacientes vou recomeçar o tratamento com
minha filha,enfermeira, que parou de fazer as aplicações por medo das consequências legais. 

Cordialmente, 

Rose Mary Campos Dias. 
Paraguaçu, Mg.

Relatos - Auto-Hemoterapia e Vírus HPV

Inforum:
Data: 19/04/2007 00:52
De: ismael (ismaellirai@hotmail.com)
IP: 192.168.14.75, 201.32.155.206
Assunto: Auto-hemo
... decidi me submeter ao tratamento, e já estou na quarta semana.
(observações dos sintomas)no primeiro dia que tomei foi uma aplicaçao
de 10 ml na região glútea, durante esta noite úrinei 6 vezes e a minha
primeira úriana saiu branca e arenosa como areia de praia, e foi
clareando ate se tornar transperente. Pois bém acontesse que eu fiz a
aproximadamente uns cinco meses um exame chamado penoscopia e foi
verificado a presença de um virús chamado hpv e que também presente no
colo do útero. Fiz varios tratamentos acompanhado por um urologista sem
obter sucesso, e apos a terceira aplicação da Ht repeti o exame e deu
negativo do hpv...

Domingo, 27 de fevereiro de 2011 – 16:47:56
189.81.93.30

minha experiencia com a AHT

ola; meu nome é jeferson melo tenho 40 anos e moro no recife.bom eu começei a fazer a AHT desde 2006 , com um amigo que é
enfermeiro.eu assisti o dvd do Dr. Luiz moura e vi que realmente tinha lógica.comecei tomando 10ml na região glútea por que eu era
cheio de problemas!!!com menos de um mês eu ja estava curado da: gastrite, hemorroida,duodenite,e micoses.além de ter mais
disposição pra tudo! eu também contrai o hpv ,e com menos de 3 meses fiquei curado até hoje.realmente a AHT é impressionante!!!



continuei tomando a AHT até os 5 meses com esse meu amigo.só que ele foi embora pro sul; passou num concurso . e eu pra não
ficar sem tomar a AHT resolvi me auto-aplicar . e aplicar nos meus familiares e amigos da redondeza. graças a Deus e ao Dr luiz
moura eu gozo de uma excelente saúde…e ajudei mais de oitenta pessoas a melhorarem de seus enfermos, com a AHT é claro !
OBRIGADO Dr. LUIZ MOURA E QUE DEUS LHE ABENÇOE RICAMENTE…

jeferson melo
40 anos – recife-pe

FONTE: http://www.hemoterapia.org/ na seção de depoimentos.

Sábado, 6 de dezembro de 2008 – 09:31:40
189.115.4.119
Enfermidades selecionadas
Câncer
HPV (infecção por vírus do papiloma humano)

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Câncer, HPV (infecção por vírus do papiloma humano)

Vantagens

cura de um cancer no colo do utero e inativação do virus hph

Experiência

estou dando o depoimento, mas tratamento foi feito na minha sobrinha, que estava com o virus hpv bem acima do normal ele ja
estava provocando cancer (nik 2) fiz a aht nela e hoje o colo do utero dela esta normal sem cancer e o virus que esta elevado (13>)
esta inativo (<1,00), o medico que estava acompanhando ela nao acreditou, disse que era um milagre ela estar curada, ela tem 17
anos quer muito ter filho com cancer acho que nao seria possivel esse sonho para ela mas graças primeiramente a Deus e auto
hemoterapia seu sonho vai se tornar realidade…

flavio kaezer
37 anos – Tupãssi – PR – Brasil

FONTE: http://www.hemoterapia.org/ na seção de depoimentos.

Autohemoterapia:

http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/

http://autohemoterapia.orgfree.com/

http://www.hemoterapia.org/
http://www.hemoterapia.org/
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/
http://autohemoterapia.orgfree.com/

