Esta página contém apenas uma pequena parcela de testemunhos.
Veja mais relatos na seção de depoimentos em:
http://www.hemoterapia.org/

Relatos - Auto-Hemoterapia e Espondilite
Publicado agora no Grupo Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura:
Raquel Alexsandro Sampaio
9 h · Ribeirão Claro, PR
Boa noite tenho Espondilite Anquilosante pra mim é bom?
Comentários
Ida Zaslavsky:
olá, já acompanhei uma pessoa com o que voce tem, e foi benéfico (persistência pois leva um tempo), relato o
tratamento dela no livro "AUTO-HEMOTERAPIA Um bom passo maior que a perna".
Luciana Santos:
Olá eu tenho EA e aplico auto hemoterapia td semana. Estou bem mas disposta, durmo bem enfim é ótimo para
mim.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007879094934
RELATOS AUTO-HEMOTERAPIA E ESPONDILITE:
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/espondilite.htm
Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura:
https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/
em 29 de maio de 2016.
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=1120793897978125&set=a.552082644849256.1073741825.100001425771236&type=3&theater

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:
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)

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

