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Relatos - Auto-Hemoterapia e Artrose
 
 
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2015 - 23:04:08

  
Enfermidades selecionadas 

 Artrose
 Diabetes mellitus

 Labirintose
 Tendinite

  
Auto-hemoterapia cura labirintite

  
05/05/07 

 Vou fazer enquanto viver, a auto-hemoterapia, pois a minha artrose já não dói, meu cunhado e minha irmã estão
se curando, a glicose dele baixou de 380 para 160 com duas aplicações, e ele ficou bom da labirintite. Minha
irmã, esposa dele, se curou da tendinite. 

 Lamento essa perversidade de proibirem um tratamento simples e tão eficaz, pois as pessoas pobres não podem
comprar medicamentos. Meu enfermeiro me disse que "isso desentope tudo quanto é artéria". 

 Fiquei horrorizada com os comentários no Fantástico, duvidando de um homem sério como o Dr. Luiz Moura. 
 Em 1948 eu era adolescente e fiz quatro aplicações para acne, e minha pele ficou ótima. Havia me esquecido da

auto-hemoterapia, mas uma amiga me deu o DVD do Dr. Moura, e graças a ela não vou ter AVC como minhas
duas irmãs mais velhas do que eu. Tenho 78 anos e quero viver saudável. Adorei seu artigo. Abraços, 

 Anna Nunes de Morais 
 anna.nunes.moraes@terra.com.br 

 Belo Horizonte MG. 
  

http://www.jornaldaserra.com.br/6saude/7autohemodepoimentos.htm
  

 
 
 
 
 
Sábado, 31 de maio de 2014 - 14:38:45

  
Enfermidades selecionadas 

 Artrose
  

tratamento eficaz
  

Fiz consulta com a Reumatologista (dr. Beatriz Fracasso), e foi diagnosticado e confirmado atraves de exame a
artrose. Com a medicação melhorava as dores e o nervoso, porém, sentia dores forte no estomago. que não
conseguia tomar a quantidade correta. Fui avisada pela mesma medica; que não tinha outro tratamento e que

http://www.hemoterapia.org/
http://www.jornaldaserra.com.br/6saude/7autohemodepoimentos.htm


tomasse remedio para o estomago. Fiquei muito triste, e pedir a Deus que mostrasse um outro tratamento, com
pouco dias, uma amiga procurou-me querendo saber se eu conhecia um enfermeiro que usasse a tecnica da AHT.
Foi neste momente que conheci a abençoada. Comecei em janeiro de 20014, os ossos não estão mais doendo, e
pararam de crescer. 

 NÃO VIVO MAIS SEM A AHT, é uma benção... 
  

Zaid Saldanha Paiva 
 58 anos - Seabra

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
Domingo, 20 de outubro de 2013 - 15:17:38

  
Enfermidades selecionadas 

 Artrose
 Depressão

  
satisfação

  
Iniciei a AH com o fito de melhorar meu organismo sob todos os aspectos e principalmente para tratar a hérnia
de disco lombar que causa mts dores e me incapacita para algumas atividades. Estou na 2ª aplicação de 10 ml.
Estou confiante q dará certo. Publicarei o resultado. 

 Também iniciei o tratamento em minha filha que está acometida de transtorno de ansiedade que lhe rouba as
forças e a fez emagrecer mt. 

 Dr. Luiz Moura: - Que os anjos sempre digam amém as suas intenções. 
  

Marlene Justino 
 Campo Grande MS

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
 
29/05/2012 20:50 - alvacir dietrich [não autenticado] 

 Excelente depoimento. Também faço uso da hemoterapia devidos aartrose. Porém a melhora vem em tudo.
Percebo melhora na visão, na disposição, durmo melhor. A parte respiratória também melhora muito. A pele fica
melhor. Sou fã desse tratamento. Novamente ,parabéns pelo depoimento. 

 http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723
  

 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011 - 10:51:42

  



Enfermidades selecionadas 
 Ácido Úrico / Gota Úrica

 Alergias
 Artrite reumatóide

 Artrose
 Bronquite asmática

 Distúrbio do Ácido Úrico
 Gripe

  
Santo Graal

  
Tenho feito já 14 aplicaçoes de 5 ml por semana, a partir da quarta resolvi o problema de tosse e catarro 

 constante , devido a alergia a frio e poeira.Eu não queria de maneira nemhum , usar os corticoide e outros 
 remediso com efeitos colaterais terriveis.Nunca mais tive estes problemas.pare de tomar tilatil e beserol , 
 tomava praticamente 3 a 4 x por semana.Mesmo que o Ministério da Saúde não autorize o uso oficial de auto-

 hemoterapia, a divulgação desta técnica a traves das pessoas que usam e estão satisfeito com os resultados, 
 será suficiente para ter uma revolução "DA SAUDE", no Brasil. No final quem decide se uma coisa esta certa ou

não, sempre será o POVO.E ninguém, vai fazer alguma coisa para se prejudicar .A AUTOHEMOTERAPIA, vai
ganhar a 

 cada dia mais espaço,simplesmente porque é eficiente e barata.Eu mesmo, uso com muita satisfação e por isso,
eu 

 divulgue para meus amigos e colegas.Assim , desta maneira , num instante todo mundo terá acesso.Com ou sem 
 autorização, a INTERNET vai acabar informando sobre os benefícios desta técnica que o próprio DEUS

DIVINO, 
 criou com o nosso próprio sangue.No final, o homem descobriu a famosa procura do Santo Graal...e este é o

nosso 
 próprio SANGUE....Chegamos na era da visão e do bom senso....Acredite, muito coisas ainda vão ser

descoberta, 
 sem precisar poluir ou destruir ou enriquecer grupos monopolista.Esta onda, de liberdade, e verdade e amor e 

 fraternidade vai vencer para o bem de todos. 
  

rafael afan 
 52 anos

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/santo-graal.asp

  
 
 
 
 
 
Sábado, 30 de outubro de 2010 - 09:37:10

 189.115.2.123
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Artrose

  
Vantagens 

 não senti mais dores nos joelhos, hoje uso salto alto, consigo dobras as pernas, andar de bicicleta e fazer longas
caminhadas pois tudo isso eu fazia mas com muita dificuldade. Me submeti a auto hemoterapia 2 meses sem
intervalos depois já fiquei até um ano sem fazer e não senti mais dor. 

  
 Experiência 

 conheci a auto hemoterapia atraves de uma amiga, comentava sobre meu marido que sofria fortes dores no nervo
ciatico e nenhum tratamento convencional dera resultado, ele tambem tinha bico de papagaio na coluna e sofria
a ponto de não conseguir andar. Levei o video para ver em casa que essa amiga havia me emprestado e meu

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/santo-graal.asp


marido decidiu fazer logo no dia seguinte procurei alguem que pudesse fazer a aplicação nele e com 3 aplicações
ele ja andavava normalmente. Fez 2 meses sem intervalos depois fazia 1 ou 2 vezes ao mes ou quando começava
a sentir uma dorzinha se submetia a uma aplicação era o unico tratamento que resolvia. Infelizmente ele veio a
falecer no final do ano de 2008, mas não foi por doença. 

  
  
 Maria Helena Piana 

 51 anos - Primavera do Leste - MT - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-artrose-4.asp
  

 
 
 
 
 
Sexta-feira, 29 de outubro de 2010 - 16:12:14

  
Enfermidades selecionadas   

  Artrose
  Bursite
  Colesterol

  Dores articulares
  Gastrite

  Hipertensão arterial
  Osteoporose

  
AUTOHEMOTERAPIA PARA VARIAS ENFERMIDADES

  
Autohemoterapia para gastrite h, pylori , colesterole artrose hipertenção, osteoporose, diabetes, 

  
 Tudo isso a minha amiga Efigenia cunhada de minha irmã sofria até 4 meses atras Ele disse numa ocasiao que a
osteoporase ja afetava ate os ossos da face . Começou a autohemoterapia a 4 meses atras e com pouco tempo ja
podia comer de tudo .Nao sente mais dores no corpo e juntas da artrose , baixou o colesterol , a hipertensão , e o
diabetes estão em niveis normais 

  
 diva

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/autohemoterapia-para-varias-enfermidades.asp

  
 
 
 
 
Quarta-feira, 1 de setembro de 2010 - 19:17:20

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Artrose, Azia, Colite, Dores articulares

  
Vantagens 

 percebi clara e rapidamente a melhora, e até remissão de alguns dos problemas que afetavam a minha saúde,após
trabalhar 32 anos, eu queria viajar,ver os parentes,os netos e só piorava,com a auto hemoterapia consegui
diminuir a ingestão de muitos medicamentos,como corticóides,mantendo apenas o controle ,retornando aos
consultórios mais para revisão e prevenção, em resumo hoje tenho qualidade de vida.  

  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-artrose-4.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/autohemoterapia-para-varias-enfermidades.asp


Experiência 
 A artrose,colite,gastrite estavam acabando comigo.Não tinha vontade nem de ir à padaria,era só

dor.medicamentos,medicamentos... melhorava um problema e surgiam muitos outros, as dores me deixavam
depressiva,não conseguia segurar minha neta de três anos no colo,agora sou outra pessoa. 

  
 Vera Lucia dos Santos 

 57 anos - MESQUITA - RJ - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-artrose-azia-colite.asp
  

 
 
 
 
 
 
 
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

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-artrose-azia-colite.asp


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.
 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)
  

 
 
 

 
 
 
 

Autohemoterapia:
  



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

http://autohemoterapia.orgfree.com/
  

http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/
  

 
 

http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/
http://autohemoterapia.orgfree.com/
http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/

