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Relatos - Auto-Hemoterapia e Esclerose
 

 

* A enfermeira IDA ZASLASVSKY fez aplicações na ANA CRISTINA do depoimento do video.
  

paciente é portadora de ELA - Esclerose Lateral Amiotrófica.
  

https://www.youtube.com/watch?v=VQSB2GITSvY
  

 
 
 
 
 
Médica considera auto-hemoterapia eficaz para tratar e curar doenças: 

  
Walter Medeiros.

  
Nice Assad 

 22 h · Editado
 Bom dia a todos. Tenho diagnostico de Esclerose multipla há 10anos, com grande piora há 3 anos. Estava

totalmente fraca 
 e sem energia com os medicamentos tradicionais. Ano passado mudei para o tratamento de vitamina D de alta

dose e 
 complexo vitaminico, melhorou a fadiga mas mesmo assim estava muito fraca e com terrivel espasticidade lado

direito do 
 corpo. Sou medica, estudei muito sobre a auto hemoterapia, vi diversas opinioes. Tive relato de 2 parentes meus

que 
 melhoraram com esse tratamento quadro de GOTA, DORES EM ARTICULAÇÕES, CRISES DE RINITE

ALERGICA . Resolvi aderir ao 
 tratamento de AUTOHEMOTERAPIA , em junho agora iniciei a primeira sessão com 20ml de sangue devido a

cronicidade da 
 esclerose multipla, na sexta sessão tive mais força muscular ,as dores articulares melhoraram, espasticidade

melhorou, 
 ....enfim, recomendo a autohemoterapia. Apoio completamente esse tratamento e o colega Dr Luiz Moura, a

quem só posso 
 agradecer pelos estudos, coragem de enfrentar os obstaculos...Deus o abençôe!..Nicelhi Assad

  
http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/medica-considera-auto-hemoterapia-eficaz-
para-tratar-e.asp

  
 
 

http://www.hemoterapia.org/
https://www.youtube.com/watch?v=VQSB2GITSvY
http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/medica-considera-auto-hemoterapia-eficaz-para-tratar-e.asp


 
 
* esclerose múltipla amiótrofica

Publicado por elcio edi ribeiro dos santos em 19 outubro 2014 às 10:06 em INFORMAÇÕES

Letícia aos 11 anos,sentiu fraqueza nos membros superiores e inferiores,agravamento de vós,e após realizações
de exames médicos,foi constatado início de esclerose,e hje.aos 14 anos está impossibilitada de fazer o que toda
adolescente na sua idade adora,andar,correr,e brincar.está fazendo fisioterapia por recomendação médica,e
iniciamos tbém.,aplicação de auto-hemoterapia 10ml de 7/7 dias,estamos na 9a.aplicaç.posso afirmar que é
notório em tão pouco tempo a sua melhora.Sempre que lá estou pergunto,e aí Letícia como está se sentindo,e
aquêle belo sorriso aponta com o dêdo polegar bem.

  
http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/esclorose-m-ltipla-ami-trofica

 
 
 
 

* Walter Medeiros com Ida Zaslavsky e outras 3 pessoas.
 31 de janeiro

Acne, Aids, Alergias, Alopecia, Alopecia Areata, Amigdalite, Adenoidite, Anemia, Arritmia, Artrite
Reumatóide, Artrose servical e no joelho, Asma, AVC, Biefarite, Bronquite, Bursite, Câncer de Bexiga, Câncer
do Intestino, Câncer de Mama, Câncer do Pulmão, Catarata, Costo de Ovário, Cisto de Mama, Cisto Sebáceo,
Constirpação, Cálculo Renal, Cálculos Biliares, Dermatite Seborréica, Dores nas Articulações, Depressão,
Diabetes Mellitus, Esclerose Múltipla, Endometriose, Esclerose Lateral Amiotrófica – ELA , Esclerose Múltipla,
Espondilite anquilosante, Estresse, Enxaqueca, Esofagite de Refluxo, Fungos nas Unhas, Furunculose,
Fibromialgia, Gripe, Gengivite, Glaucoma, Hepatite C, Hemorróidas, Herpes, Infecção Óssea, Infecção urinária,
Labial, Lúpus, Hiperacidez Escomacal, Mioma, Obstrução da Circulação Sanguínea, Pés Diabéticos, Psoríase
Rinite, Síndrome de Pânico, Sinusite Severa,. Sudorese.Todas essas sessenta doenças foram tratadas com uso da
auto-hemoterapia, sob a supervisão da Enfermeira gaúcha Ida Zaslavski, em cerca de trinta anos, com
encaminhamento médico, a começar pelo Dr. Luiz Moura. A auto-hemoterapia é usada tanto para tratamento
como também para prevenir enfermidades.Ida Zaslavsky é a autora do livro “Auto-Hemoterapia: um bom passo
maior que a perna”, que reúne informações sobre sua experiência na área da saúde (promoção, prevenção e
cuidados em geral) desde 1982. A obra é mais uma comprovação de que “a Auto-Hemoterapia é um recurso
terapêutico simples com elevado grau de eficácia”, segundo a autora.Lembra que a técnica consiste na retirada
de sangue da veia (antebraço) e reaplicação imediata no músculo da própria pessoa, o que quadruplica as células
de defesa (macrófagos) e a resposta imunológica em todo o organismo. O fato ocorre porque “Estas células
promovem a limpeza e combatem vírus, bactérias, células neoplásica (câncer), drogas e fibrina (sangue
coagulado nos vasos)”.

http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com.br/2017/06/enfermeira-lista-60-doencas-que-ela-
tratou-com-autohemoterapia.html

 
 
 
 
 

Enfermeira lista 60 doenças que
 já cuidou com auto-hemoterapía

http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com.br/2017/06/enfermeira-lista-60-doencas-que-ela-tratou-com-autohemoterapia.html


* 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

http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/meu-nome-e-julia-sou-de-londrina-minha-mae-
tem-esclerose.asp

 
 
 

 

* COMENTARIO NO GRUPO (15/7/2017)
  

Eliana Braile Oi, Syssa . Eu tenho EM. Estou no comecinho da auto-hemoterapia, mas já vi melhoras. Ainda tomo magnésio dimalato e
vit. D3- 10000Ui.Estou me sentindo bem melhor!!!

https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/permalink/1319655984819983/

 

 

 

 

* PAGINA NO SITE AHT HEMOTERAPIA

http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/esclerose-multipla-x-ah-http-wwworkutcombr.asp

 

Domingo, 8 de março de 2009 - 13:28:24

Esclerose Múltipla x AH 
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=8697443&tid=2531461234026354846
 
POSTADOS POR Joaquim Marçal: 
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=16209280005736117767
 
(este é um grande divulgador da AH no Orkut) 
criou a Comunidade: 
Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/meu-nome-e-julia-sou-de-londrina-minha-mae-tem-esclerose.asp
http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/esclerose-multipla-x-ah-http-wwworkutcombr.asp


http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=5200826802682404951
 
. 
Esclerose Múltipla 
Auto-Hemoterapia na Esclerose Múltipla 
Eu tenho Esclerose Múltipla (EM) e to fazendo a Auto-Hemoterapia (AH), to me sentindo bem, apesar  
de não ter parado com meus remédios, uso a AH como um complemento, que intesifica a ação benéfica  
dos remédios e melhora os efeitos colaterais. 
No dia seguinte que eu fiz a 1ª aplicação AH, por incrivel que pareça, acordei com uma música na  
cabeça "O Cordeiro de Deus", ao comentar com uns amigos isso eles me disseram que isso foi um  
sinal de Deus, o que me deixou mto feliz. 
Qnto a reações, até agora só as melhores, logo após que fiz a 1ª aplicação eu tive uma leve  
tontura e sensação de desmaio, mas eu estava sentado, sem grandes perigos, isso é até normal,  
tenho acompanhado outros casos no orkut, alguns é por causa de ver o sangue, sentem pavor, ja no  
meu caso, nunca tiver pavor de sangue, senti sim, que qndo ele foi injetado no meu musculo, minha  
pressão deu uma reduzida, tanto que pra tirar a dúvida eu conferi e ela estava meio baixa.  
Agora eu to na 14ª aplicação, não ouve uma reverção do meu quadro, mas, minha disposição melhorou  
e minha caligrafia tbm, to me sentindo bem. 
Se mais alguém tiver uma experiência para compartilhar, vai ser mto legal. 
f 
c 
Jesus  
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=272001600167484937
 
. 
 
Esclerose Multipla 
Marçal  
Eu, Marco Antônio de Castilho ja estou na quarta aplicação, só me arrependo pq não comecei antes.  
Meus parentes e amigos tambem estão aplicando, esta dando ótimos resultados... O meu tio tem  
Leucemia estava quase morto, começou aplicar ja voltou p chácara dele..... Os meus primos de S.  
Paulo todos começaram tambem, eles hipoglecemia e tenho certeza q vai dar certo... BJJJJ Deus é  
grande...... 
 
Mensagem escrita por Marco: 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=7130490859663298347
. 
 
 
Esclerose Multipla 
eu so portadora a 19 anos de EM, esto ma terceira aplicação sa AUTO-HEMOTERapia esta me fazendo  
mt bem minha fadida melhoro os 90% eu ureu fazer pra sempre.  
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=3622564909418525269
. 
 
 
Esclerose Múltipla 
Já fiz umas 30 
Estou me curando ,tenho Esclerose Múltipla,e há 6 meses faço a Hemo,uma lesão sumiu por completo  
e a outra diminuiu pela metade.Estou super felíz,agradeço primeiro a DEUS e depois ao  
tratamento.Abraços Elaine  
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=10200622311742091949
 
. 
 
Esclerose Multipla. 
Em e Auto Hemoterapia 
Bem, recebi esse DVD do meu tio que é médico e não fiquei muito animada, pois para EM é uma  
aposta...Mas ele vem aplicando esse tratamento em um paciente com EM que nem andava mais...hoje  
depois de 1 mês, o paciente já senta e já come sozinho...tem sido um milagre...mas não há  
comprovação científica. 
Depois da reportagem de ontem eu desanimei de vez... 
Sei lá...tenho receio... 
Mas cada um é cada um....  
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=1616052849377761040



. 
 
 
Esclerose Multipla (Meg) 
Auto-Hemoterapia 
De tanto insistencia, de uma amiga,assisti o DVD, o q muito me impressionou. 
Sou portadora de E.M. há 21anos, por querer me sentir melhor, já estou na sexta aplicação,  
confesso q a minha ansiedade não tem deixado eu ver os resultados, mas não vou parar, e assim que  
eu tiver alguma novidade, contarei a vcs. 
Que o nosso bondoso DEUS, nos abençoe, pq o nosso sangue eh a vida que Ele nos concedeu, e pq não  
tentar, já que não tem efeitos colaterais. 
Há!! continuo tomando os meus remédios q não são poucos. 
Junto com eles estou tomando uma dose de FÉ. Abços a vcs, ateh breve...  
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=6974637900375765056
 
. 
 
 
Esclerose Multipla.(Flavioa Mãe dele Faz) 
10 Mar A minha esposa faz 
A Janine que faz parte desta comunidade faz hemoterapia a pelo menos uns 2 meses, antes mesmo  
dela saber que estava com esclerose. Começou por causa de problemas na bexiga. 
um abraço  
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=17330732907254729278
. 
 
 
Data: 10/06/2007 18:33 http://inforum.insite.com.br/39550/
De: edward jr  
IP: 189.5.163.101 
Assunto: Auto hematerapia 
Sou portador de esclerose multila há 21 anos tênho 11 que uso cadeira de rodas mas eu ainda  
conseguia fivar em pé mas há 2 meses não ficava mais já fiz tofos tratamentos e nada agora tentei  
há auto hemoterapia estou na quinta sessão e fico de pe 30/06/07 Joaquim Marçal  
Relato de jose Franco Neto. 
Relato de jose Franco Neto. 
http://www.orkut.com/Scrapbook.aspx?uid=11222283213183183518
 
 
Bem,como havia prometido a vários colegas de E.M., sintetizo minha experiência com a  
"AUTO-HEMO"(já fiz a 8ª sessão,minha esposa tb)com a seguinte afirmação: A FADIGA QUE TANTO NOS

ATORMENTAVA FOI PARA O ESPAÇO, COM UM SIGNIFICATIVO AUMENTO DA NOSSA DISPOSIÇÃO FÍSICA E
MENTAL.  

. 
 
 
Data: 04/07/2007 11:59 http://inforum.insite.com.br/39550/
De: Sandro Lopes Barbosa  
IP: 201.27.139.39 
Assunto: ESCLEROSE MULTIPLA 
Eu sou portador de esclerose múltipla (EM) e estou fazendo aplicações da auto-hemoterapia (AH),  
estou na 18ª aplicação, meu quadro fisico não reverteu, mas senti uma melhora na minha  
disposição, o que é de grande ajuda pra mim, estou trocando experiencia e informações (através do  
orkut) com outros portadores que fazem a AH, que tem. 
 
. 
Data: 04/07/2007 12:03 
De: Valdivino Ferreira  
IP: 201.27.139.39 
Assunto: TOSSE ALERGICA E ESCAMAÇÕES DOS PÉS 
Há mais ou menos dois anos vinha sofrendo de uma terrível tosse alégica que começou não sei como.  
gastei muito dinheiro com xaropes e anti-alérgicos mas nada resolveu. por fim eu tinha que andar  
o tempo todo com pastilhas anestésicas nos bolsos, pois não podia falar muito sem tossir, rir  
então, nem se fala, era uma situação muito constrangedora. Faço parte de uma comunidade  
evangéilica onde tenho uma função de liderança e tenho muitas vezes que falar em público  



(pregação), podem imaginar minha dificuldade. Mas o pior era à noite na hora de dormir. mal me  
deitava e começava a tosse, era noite mal dormida na certa. Um amigo me falou da AH, a principio  
achei meio estranho, mas resolvi ver o DVD do Dr. Luiz Moura. fiquei encantado com a simplicidade  
e clareza como ele coloca as informações ali. Resolvi iniciar o tratamento, eu, minha esposa e  
minha filha.  
 
Resultado:  
-No dia seguinte minha tosse havia passado.  
-Dormi como ha muito tempo não dormia (e minha esposa tambem)  
-Eu tinha uma escamação nos pés que desapareceu  
-Minha filha se curou de uma alergia respiratória terrivel (mofo, plumas, pó, perfumjes etc...)  
-Minha esposa teve seu fluxo menstrual, que era irregular, totalmente regularizado.  
-Ela padecia de umas dores no corpo em geral que tambem desapareceram  
-Todos nós estamos muito mais dispostos 
 
 
 
Data: 04/07/2007 15:36 http://inforum.insite.com.br/39550/
De: deborah aquino (aquino_deborah@hotmail.com) 
IP: 201.78.200.67 
Assunto: Auto hemoterapia 
Meu nome é Déborah, fui presidente de uma associação de portadores de Esclerose Multipla, conheço  
pessoas deste grupo fazendo uso desta terapia e que está se sentindo muito bem.Meu marido também  
faz uso e está ótimo, também faço para fibrimialgia não andava direito e hoje não tenho nada.  
Esta terapia é de interesse de todo cidadão que já conhece a terapia é saúde publica e não existe  
nada mais que verdadeiro do que nossos depoimentos, pois outros são de interesse financeiro, bem  
sabemos que o cancer tem cura......bem é outro assunto a ser abordado.  
Gostaria de lutar até o fim de minhas forças para não deixar isto morrer não podemos deixar o  
dinheiro falar mais alto por favor vamos nos unir este mundo precisa de mudanças não vamos deixar  
que nos iludem com desculpas baratas....  
VAMOS NOS UNIR........QUERO JUSTIÇA E QUERO CONTINUAR FAZENDO ESTA TERAPIA QUE NOS ESTÁ

FAZENDO MUITO BEM.QUERO MAIS PESQUISAS COM PESSOAS EM QUE PODEMOS CONFIAR , PESSOAS QUE
NÃO SÃO COMPRADAS  

....  
POR FAVOR NÃO DEIXE MORRER VAMOS LUTAR .......D  
DEBORAH AQUINO 
 
========================================================== 
 
***** IMPORTANTE MATERIA SOBRE ESCLEROSE MULTIPLA: 
Não há diferença entre auto-hemoterapia e transplante de células-tronco: Qual é a diferença entre auto-hemoterapia

e a “terapia experimental conduzida no Brasil, feita com transplante de células-tronco em pacientes portadores de
esclerose múltipla que não respondiam mais ao tratamento convencional, (que) estabilizou a doença em 70% dos
pacientes analisados, objeto da reportagem contida no endereço

 http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL33611-5603,00.html?
 
Fiz esta pergunta a uma pesquisadora em imunologia, de renome internacional. Socializo a resposta: “A comparação

com a auto-hemoterapia é que ambas as técnicas, transplante de células-tronco ou AHT, vão induzir a um crescimento de
células inatas do individuo, renovando e aumentando o percentual de células do organismo (células autólogas-
pluripotenciais)... por Ubervalter Coimbra. Veja na íntegra: http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?
cdg=1808&u=14

 
 
Não há diferença entre auto-hemoterapia e transplante de células-tronco  
 
Qual é a diferença entre auto-hemoterapia e a “terapia experimental conduzida no Brasil, feita com transplante de

células-tronco em pacientes portadores de esclerose múltipla que não respondiam mais ao tratamento convencional,
(que) estabilizou a doença em 70% dos pacientes analisados, objeto da reportagem contida no
endereço http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL33611-5603,00.html?"

 
Fiz esta pergunta a uma pesquisadora em imunologia, de renome internacional.  
 
Socializo a resposta: “A comparação com a auto-hemoterapia é que ambas as técnicas, transplante de células-

tronco ou AHT, vão induzir a um crescimento de células inatas do individuo, renovando e aumentando o percentual de

http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL33611-5603,00.html?
http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL33611-5603,00.html?


células do organismo (células autólogas-pluripotenciais). Assim, a imunoproteção aumenta e o individuo resiste aos
embates imunológicos orgânicos (no caso da AHT) e regenera células lesadas (no transplante células-tronco).  

 
No caso da auto-hemoterapia são as células do sistema imunológico, no caso das células-tronco ocorre uma

regeneração e proliferação celular, coisa que ate então era impensada e ambas as técnicas são induzidas por material
biológico procedente de seu próprio organismo (AHT) ou, no caso das células-tronco, de organismos compatíveis.  

 
Pegue uma célula-tronco e implante-a num coração, e ela se tornará uma célula de coração. Coloque-a em um

fígado, e se transformará em uma célula do fígado. Ponha-a em um cérebro, e ela se torna uma célula cerebral. No caso
da AHT, a injeção de sangue fará uma indução comparada, mas de células do sistema autoimune (macrófagos), ativadas
no Sistema Retículo Endotelial.”  

 
Para proveito de todos,  
 
Valter.  

 

 

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/

