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Relatos - Auto-Hemoterapia e Reumatismo
 
 
Franca A. Botelho Botelho Pillsbury comentou no grupo AMIGOS DA CURA:

  
Curei minha bursite , Reumatismo e artrite com a #Autohemoterapia e cloreto de magnésio como complemento
do tratamento.

 Descurtir · Responder · 1 · 5 min
 (1-6-2016)

  
https://www.facebook.com/groups/422963371070990/?fref=ts

  
https://www.facebook.com/francina.pillsbury?fref=ufi

  
 
 
 
Sábado, 5 de novembro de 2011 - 12:59:59

  
auto-hemoterapia

  
Eu faço auto-hemoterapia há um ano, me senti muito bem, depois do tratamento não precisei mais fazer
reposição hormonal, me sinto ótima, 

 mais o motivo que me levou a fazer este tratamento foi reumatismo, tinha muita dor no tornozelo quando me
molhava, principalmente quando lavava roupa, foi ótimo, mas o resultado é demorado mesmo, só senti diferença
depois de seis meses de tratamento, agora não sinto mais dor no tornozelo 

  
Lourdes 

 48 anos - Barra do Bugres
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-3.asp
  

 
 
 
 
 
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.

http://www.hemoterapia.org/
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-3.asp


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.

  
 
 
 
 
 
 
 
OS RELATOS ABAIXO FORAM COLHIDOS NO SITE AHT HEMOTERAPIA, em 15-01-2015, em
pesquisa por Reumatismo, na seção Depoimentos:

  
 
 
 
 



Quarta-feira, 21 de outubro de 2009 - 01:49:42
 189.115.4.119

 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Psoríase, Reumatismo
  

Vantagens 
 Fiz todos os tratamentos naturais que tive conhecimento na minha vida. Me recuso a tomar ou passar corticóides,

por serem corticóides e terem uma série de implicações colaterais no meu organismo. 
 Assim, tentei a Auto hemoterapia como mais uma tentativa e para minha surpresa e sumiu a psoríase. 

 Pela primeira vez em 23 anos posso dizer que não sofro mais com ela.Não faz mais feridas, é uma benção.
Mesmo quando estou nervosa, não faz cascas e não sangra mais. Sumiram também as cicatrizes. 

 Recomendo para todas as pessoas que conheço. Sou uma defensora dela. 
  

Anônimo 
 57 anos - Curitiba - PR - Brasil

  
 
 
 
 
Segunda-feira, 23 de abril de 2012 - 15:56:58

 187.87.52.86
  

saúde do meu filho gabriel
  

meu filho,gabriel nasceu prematuro e assim que nasceu foi para o cetei neonatal em chapeco s\c, os médicos
descobriram que ele tinha seu intestino comprometido ,a região afetada é mais de 70% não vou entrar em
detalhes, pois ele já sofreu muito com essa doença e ainda está sofrendo. sempre usou bolsa de colostomia de
intestino,e com a auto-hemoterapia ele ta melhorando a cada dia eu acredito que ele vai ficar bem e não vai mais
usar bolsas de colostomia!éle tem mais apetite não tem mais anemia e ta engordando! 

  
josemara dos santos 

 concórdia santa catarina
  

 
 
 
 
Quarta-feira, 10 de novembro de 2010 - 23:59:39

 187.13.0.200
  

A SALVAÇÃO DO POVO POBRE
  

O que acontece, é que o governo não se preocupa com as doenças do povo. A maior preocupação é: DINHEIRO,
STATUS.Se agente procurar a 

 fundo todos os hospitais da periferia vai - se ver o caos que é. Perdi uma filha há 23 anos e me lembro na época
que o neurologista que cuidava dela, falou que já tinha médicos interssados no caso dela que na ocasião era
muito raro mas que o governo não se interessava conclusão minha filha faleceu da pior infecçao hospitalar no
fundão e ficou por isso mesmo ( ela tinha miopatia muscular ) 

 Soube hoje deste tratamento e vou fazer e se precisar vou até aos jornais em favor do Dr LUIZ 
  

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2010 
 Regina C. R. de Azevedo 

  
Regina C. R.de Azevedo 



Rio de Janeiro
  

 
 
 
 
Terça-feira, 4 de janeiro de 2011 - 15:15:44

 189.115.12.28
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Artrite, Artrite reumatóide, Artrose, Colesterol, Coração (problemas

cardíacos), Diabetes mellitus, Doenças pancreáticas, Dor na(s) perna(s), Dores articulares, Estresse, Hérnia de
disco, Hipertensão arterial, Insuficiência hepática, Pressão arterial, Reumatismo

  
Vantagens 

 Vivia com muitas dores. Tomava analgésico 3 vezes ao dia, tinha digestão díficil, vivia estressada sem ânimo. 
 Hoje levanto cedo, vou para o trabalho com muita disposição. Durmo às 11:30h todos os dias. 

 Vivo de bem com a vida. Agradeço ter o conhecimento e aplicação da Auto-Hemoterapia, que tem me ajudado a
rejuvenescer, não tenho rugas e nunca pintei o cabelo. 

 Faço aplicação uma vez por semana, comecei em julho de 2009. 
 E pretendo não mais parar. 

 Agradeço o Dr. Moura por ter passado a nós essa técnica de saúde. 
 Abraços a todos 

  
Mary Estela Furtado 

 61 anos - Sorocaba - SP - Brasil
  

 
 
 
 
Sexta-feira, 4 de maio de 2012 - 20:40:43

 187.51.48.225
  

minha esperança é a autohemoterapia
  

Minha sogra tem artrite nos ombros, quando eu fiquei sabendo da AHT fiquei interessado e pesquisei, achei
interesante e agora estou usando a técnica na minha sogra esperando um bom resultado.Eu comecei hoje dia
04/0512, fiz uma aplicação de 4 ML em cada glúteo e espero que raquia 4 meses ter um resultado satisfatório! 

  
kleber Luis do Val 

 Barrretos
  

 
 
 
 
Quinta-feira, 22 de maio de 2014 - 17:35:06

 191.183.213.136
  

SAREI USANDO A HEMOTERAPIA
  

Eu fiz uso da hemoterapia começei a fazer em Janeiro/2014 e terminei em Abril/2014 usei 10 ml e tive resultado
satisfatorio não estou mais sentindo dores nas pernas eu tinha doença periferica doia demais,tinha
artrite;tendinite e hoje estou bem graças a Deus.Tem que ter tambem disciplina na aplicação higiene,procure um
farmaceutico que saiba fazer e tenha muita fé pois o rei dos medico é Deus e com ajuda dele e voce fazendo a



sua parte voce vai ser curado. 
  

Adão Gabriel Teixeia 
 Osasco-São Paulo

  
 
 
 
 
Sábado, 30 de agosto de 2008 - 22:15:34

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Artrite, Artrite reumatóide, Artrose, Cálculos renais (pedra

no rim), Dor na coluna, Dores articulares, Enxaqueca, Fibromialgia, Paralisia facial, Plaquetopenias, Refluxo
gastroesofágico, Reumatismo, Sinusite, Tendinite, Trombose

  
Vantagens 

 varios resultados 
  

Experiência 
 sem comentário 

  
JOSE ANTONIO RODRIGUES 

 58 anos - Brasília - DF - Brasil
  

 
 
 
 
Sábado, 20 de setembro de 2008 - 20:41:01

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Dores articulares, Reumatismo

  
Vantagens 

 Melhorei bastante, as dores diminuiram, aumentou o bem estar, a disposiçao. 
 Excelente! 

  
Experiência 

 A partir da segunda aplicaçao eu comecei a sentir melhoras que estao sendo progressivas. 
 Estou muito animada já que há mais de 10 anos sofro com as dores, me sinto renascendo! 
  

Rosangela Maria de Andrade 
 52 anos - São Paulo - SP - Brasil
  

 
 
 
 
Quarta-feira, 1 de abril de 2009 - 21:03:14

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Artrite reumatóide, Colesterol, Coração (problemas

cardíacos), Dores articulares, Encefalite, Gripe, Hipertensão arterial, Infecção, LER - Lesão por esforço
repetitivo., Prevenção em geral, Reumatismo, Rinite, Sinusite, Tendinite

  
Vantagens 



Eliminei o reumatismo, controlei minha pressão, acabei com o colesterol, dor de cabeça causada por renite
alergica, dor na sola do pé causada por nervo ciático e uma melhora do sono e na condição geral do organismo,
com muito mais disposição para trabalhar e inúmeras vantagens só tenho a elogiar este metodo de tratamento e
recomendo a todos e conheço muitas pessoas que obtiveram até cura de cancer e inumeras outras doenças,
porque ter medo de injetar o proprio sangue se ele é fruto do meu corpo e ninguem tem o direito de me impedir o
que eu queira fazer do meu sangue e do meu corpo, só sei que se as pessoas passarem a optar cada vez mais por
esta terapia os laboratórios vão faturar menos e os médicos vão ter mais tempo para atender os poucos que ainda
os procurarão para consultar. 

  
Experiência 

 Foi e esta sendo maravilhoso e estarei me valendo deste metodo para o resto da minha vida e o divulgarei a
tantos quantos dele possam se servir. 

  
Jaime Alois Schierholt 

 45 anos - Campo Bom - RS - Brasil
  

 
 
 
 
Sábado, 16 de maio de 2009 - 14:05:03

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Bursite, Coração (problemas cardíacos), Dor na coluna,

Infecção, Menstruação, cólicas e controle da TPM, Reumatismo, Tendinite
  

Vantagens 
 dimuição dos sintomas, mesmo em poco tempo do tratamento 

  
valdenice gomes de andrade 

 43 anos - Recife - PE - Brasil
  

 
 
 
 
 
Sábado, 11 de julho de 2009 - 10:37:49

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Dor na coluna, Dores articulares, Reumatismo

  
Vantagens 

 Melhorou dores na coluna, porem não melhorou muito dores no joelho e no quadril 
  

Experiência 
 Após reportagem na TV sobre o assunto, me interessei, assisti o DVD do DR. Luiz Moura e realizei uma ampla

pesquisa antes do uso. Convencido que fazia sentido o uso da AHT. Passei a fazer as aplicações semanais de 10
ml. para as situações citada acima, nesse período percebi que as dores diminuíram tanto que não estou mais
tomando remédios para elas, melhorou também, ou melhor, clareou totalmente meu tornozelo que já estava
ficando escuro com pequenas veias. E também fiquei curado de um problema estomacal ou de fígado que
atormentava toda semana devido a algumas coisas que comia e ou bebia. Enfim estou satisfeito com a AHT. PS:
Minha esposa tb passou a usar por causa da Renite Crônica e melhorou muito. Parou com os remédios. 

  
Edison Faustino dos Reis 

 50 anos - Recife - PE - Brasil



 
 
 
 
 
Segunda-feira, 12 de outubro de 2009 - 08:40:25

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Artrite, Artrite reumatóide, Artrose, Distrofia muscular progressiva,

Gripe, Inflamação, LER - Lesão por esforço repetitivo., Micose, Prevenção em geral, Reumatismo, Tendinite
  

Vantagens 
 Fim das inflamações, dores musculares foram superadas 

  
Experiência 

 Estava com algumas inflamações, nas juntas dos braços e fortes dores nos joelhos, após a segunda aplicação os
sintomas foram se amenisando e após a terceira aplicação quase acabaram, hoje já não sinto mais dores algumas.
 
Claudio Guerrieri 

 50 anos - São Paulo - SP - Brasil
  

 
 
 
 
Sexta-feira, 1 de outubro de 2010 - 10:58:31

 187.91.97.186
  

Autohemoterapia é inquestionavelmente eficaz!
  

Há 3 anos pratico a autohemoterapia com meus pacientes, familiares e amigos. Desenvolvi novas maneiras de
aplicar o sangue, estando conseguindo resultados maravilhosos. Devemos todos incentivar esta prática tão
necessária a toda a nossa população. 

  
Luiz Fernando 

 Itanhandu
  

 
 
 
 
Domingo, 9 de dezembro de 2007 - 19:26:46

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Artrite, Depressão, Hipertensão arterial, Hipotireoidismo,

Osteoporose, Prevenção em geral, Reumatismo, Varizes
  

Vantagens 
 Desde as primeiras aplicações que não tenho mais dores de coluna e nas juntas dos joelhos, melhorou muito

minha disposição física, me sinto muito bem quando tomo. 
  

Experiência 
 Não consigo imaginar mais minha vida sem as aplicações. 

  
Ana Lucia Silva Mendonça 

 49 anos - Eunápolis - BA - Brasil



 
 
 
 
 
Terça-feira, 19 de agosto de 2008 - 12:27:03

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Artrite reumatóide, Dor na coluna, Dores articulares, Estresse,

Reumatismo
  

Vantagens 
 fiquei curada da artrite reumatica 

  
Experiência 

 já tinha feito um tratamento com um médico cirurgião geral,,,e como naum resolveu ele ia me encaminhar para
um especialista de artrite reumatica....ai começei a fazer a auto hemo terrapia e com passar dos dias fui
melhorando naum tenho mais nada,,, foi se as dores...... na época eu já naum podia mais abrir a mão direita
parecia q os nervos tinha encolhido hj to bem graças a Deus,,,e o melhor de tudo é que naum precisei gastar,,,
pois meu irmão teve artrite a uns 5 anos atráz teve q gastar oque naum tinha 

  
Jane Elguedr 

 37 anos - Altônia - PR - Brasil
  

 
 
 
 
Quinta-feira, 31 de julho de 2008 - 00:45:32

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Acne juvenil, Afta, Alcoolismo, Alergias, Alzheimer,

Amigdalite, Artrite, Artrite reumatóide, Artrose, Bronquite, Cálculos renais (pedra no rim), Câncer, Cisto
cebáceo, Colesterol, Depressão, Dermatose alérgica, Diabetes mellitus, Distrofia muscular progressiva, Doença
pulmonar obstrutiva crônica, Doenças virais, Dor de cabeça crônica, Dor na coluna, Dores articulares,
Enxaqueca, Estresse, Furúnculo, Glaucoma, Gripe, Herpes, Hipertensão arterial, Hipotireoidismo, Infecção,
Inflamação, Lupus, Menstruação, cólicas e controle da TPM, Nódulo na tireóide, carne no olho., Osteoporose,
Plaquetopenias, Pneumonia, Prevenção de infecções cirúrgicas, Prevenção em geral, Psoríase, Refluxo
gastroesofágico, Reumatismo, Rinite, Sinusite, Úlcera de estômago, Varizes, Verrugas, Vitiligo

  
Vantagens 

 Aplicações também para falta de imunidade- leucopenia? 
 Faço em toda minha familia com os problemas acima marcados e recebo a prática tbem e estou realmente

encantada com os efeitos benéficos que vem nos proporcionando em apenas 2 aplicações. Dores nas costas,(
devido a suposta metástase óssea ou processo degenerativo á exclarecer).Tbem já podemos comprovar melhora
visível nas alergias, artrose e outras doenças mais que antes por nada eram controlados... 

  
Experiência 

 Depois de assistir o vídeo do Dr. Luis Moura, quero parabeniza-lo por ser este excelente pesquisador e um
profissional em extinção...é um dos médicos mais humanos que já pude avaliar...um médico exemplar e deve ser
levado a sério por ser essa pessoa maravilhosa que é!!! Ele deve ser valorizado e peço que o levem a sério ,pois,
acredito na prática e vou continuar a fazer o procedimento em mim e em toda minha familia. 

  
Rosangela Maria Ferreira Ribeiro 

 53 anos - Pará de Minas - MG - Brasil
  



 
 
 
 
Sexta-feira, 11 de julho de 2008 - 13:30:54

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Artrite reumatóide, Artrose, Depressão, Dermatose

alérgica, Diabetes mellitus, Dor de cabeça crônica, Dor na coluna, Dores articulares, Enxaqueca, Estresse,
Fibromialgia, Inflamação, Micose, Pressão baixa, Reumatismo, Tendinite

  
Vantagens 

 Melhora geral substancial da saúde, fortalecimento e disposição... Não sinto tantas dores , pois antes do
tratamento para artrite reumatóide/fibroalgia/dores reumátias são muito caros e dolorosos. meu sistema
imunológico não estava funcionando bem. Estou satisfeita com os resultados e pretendo continuar por toda a
vida. 

  
Experiência 

 Não sei porque o Governo(ANVISA) em vez de ficar proibindo e perseguindo os profissionais que adotam esse
tratamento não utiliza a maquina para pesquisar de maneira SÉRIA e assim informar, os beneficios desse eficaz
e barato tratamento. So me resta concluir que é algum tipo de pressão da indústria farmacêutica sobre as
associações médicas visando tao somente os altissimos lucros. Os tratamentos são caros e intoxicantes. Fiz
tratamento com médico, tomei muito corticoide e não obtive cura,nem alívio e sim um enfraquecimento,
debilidade e intoxicação de meu organismo. Gastei tempo e 60 mil reais aproximadamente, incluindo
tratamentos,remédios, consultas e exames etc 

  
REGINA COELI DO NASCIMENTO VALE 

 52 anos - Brasília - DF - Brasil
  

 
 
 
 
Sexta-feira, 16 de maio de 2008 - 13:00:05

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Gangrena, Hipertensão arterial, Osteoporose, Prevenção em

geral, Reumatismo, Trombose, Varizes
  

Vantagens 
 Eliminação total 

  
Experiência 

 Muito além das espectativas, os beneficios se estenderam para outras regiões melhorando sobremaneira a
qualidade de vida,tanto, que as aplicações continuaram e hoje, sem a utilização de remedios quimicos, menejo
com as varias situações clinicas normais de minha idade, apenas com alimentação adequada e chás.Gostaria de
ter conhecido este metodo a muitos anos atras e sou muito grata pela divulgação corajosa feita pelo Dr. Luiz
Moura. 

 Que Deus o abençoe. 
  

Rita de Oliveira Tavares 
 82 anos - Indaiatuba - SP - Brasil

  
 
 
 



 
Sexta-feira, 9 de maio de 2008 - 05:34:58

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Dores articulares, Enxaqueca, Reumatismo, Rinite, Sinusite,

Verrugas
  

Vantagens 
 tinha dores de cabeça diarias , porem qdo tomava alguma bebida ou remedios que continham qq qtdade de alcool

as dores de cabeça se tornavam insuportavel, depois das aplicaçoes estou me sentindo muito melhor sem dores
de cabeça e com muito mais disposiçao para enfrentar todas as minha tarefas diarias. tinha muitas depressoes e
tb esses sintomas desapareceram, tambem consigo guardar mais informaçoes como n de telefones etc, 

  
Experiência 

 Fiz as aplicaçoes qdo estive de ferias no Brasil. Gostaria muito de continuar com as aplicaçoes ... mas no
momento estou morando na Suiça e aqui nao conheço nenhum medico que possa prescrever as aplicaçoes ... e
peço se porventura alguem tiver essa informaçao ou possibilidade de obter o endereço de um medico que tenha a
pratica da auto hemoteria ... agradeço 

  
MARIA JOSé COUTO LORENçO 

 53 anos - - - Suíça - 1920 - Martigny - VL
  

 
 
 
 
Quinta-feira, 24 de abril de 2008 - 19:59:47

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Colesterol, Prevenção em geral, Reumatismo, Rinite

  
Vantagens 

 nao sinta dores nas articulaçoes,nao tenho os sintomas da rinite meu colestero normalizou 
  

Experiência 
 Quando conheci a tecnica atraves de uma cliente ,o meu foco era encontrar um soluçao pras dores das

articulacoes de minha mae, e nem imaginava que todos da minha familia seriam beneficiados.hoje sou uma
divulgadora da tecnica 

  
EUNICE FERRAZ DA SILVA MILERIO 

 45 anos - São José dos Campos - SP - Brasil
  

 
 
 
 
Quinta-feira, 10 de abril de 2008 - 09:35:00

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Reumatismo

  
Vantagens 

 menas dificuldade em articular o braco 
  

Experiência 
 nao, ate o momento nenhum efeito colateral 

  



Anônimo 
 43 anos - - - Reino Unido - Londres

  
 
 
 
 
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2008 - 08:05:04

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Colesterol, Diabetes mellitus, Dor na coluna, Gripe, Herpes,

Hipertensão arterial, Nódulo na tireóide, carne no olho., Reumatismo, Úlcera de estômago, Varizes
  

Vantagens 
 SIm a gripe desaperese quando,eufaço ah. reumatimos tambem, As demais preciso de resutado medico. 

 Infelismente, Eu não faço empre por falta de proficional a percegição. Se não fosse isso eu tenha certesa que
estava curada pois eu fico muito bem quando faço. 

  
 
Experiência 

 Eu etaria curada . 
  

SHIRLEY A DE JESUS SILVA 
 59 anos - Brasília - DF - Brasil

  
 
 
 
 
Quarta-feira, 9 de janeiro de 2008 - 10:56:42

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alcoolismo, Alergias, Depressão, Dor na coluna, Estresse, Gripe,

Hipertensão arterial, Reumatismo, Varizes
  

Vantagens 
 otimas vantagens 

  
Experiência 

 passei a nao ter mais canseiras .dor nas pernas ;.regularidades na pressao arterial ;ter mais disposiçao nao tenho
percebido alergia ao levantar .espirros;deiminui bem a tomadas de remedios melhorei bastante da minha
depressao 

  
odair araujo 

 62 anos - São Vicente - SP - Brasil
  

 
 
 
 
Segunda-feira, 31 de dezembro de 2007 - 23:35:52

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Artrite reumatóide, Distúrbio do Ácido Úrico, Herpes, Reumatismo

  
Vantagens 

 vantagens muitas,parei com os medicamentos para artrite,acido urico e me sinto muito bem. 



acredito que a auto-hemoterapia regula alguma deficiência do organismo,pois, me sinto com muita saúde; em
todos os sentidos !!!!!!...e pessoas que indiquei ficaram muito bem de suas doenças(10 anos se trando de uma
doença de pele, na 4.aplicação a pessoa ficou quase curada) as vantagens são percebidas dia a dia. 

  
Experiência 

 faço a auto-hemoterapia aproximadamente 13 meses, no começo de 5 em 5 dias, 10 ml. 
 hoje faço de 7 em 7 dias. parei com os medicamento, herpes que seguidamente aparecia, principalmente em

época de prova, nunca mais voltou. Voltei a estudar novamente após 35 anos parado, estou fazendo educação
fisica 5.semestre. Estou com muita saúde,disposição fisica invejavel. acredito em parte pela auto-hemo 

  
JORGE OBERDAN RODRIGUES FAGUNDES 

 57 anos - Porto Alegre - RS - Brasil
  

 
 
 
 
Quinta-feira, 3 de janeiro de 2008 - 14:21:53

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Coração (problemas cardíacos), Reumatismo

  
Vantagens 

 Total controle do Reumatismo Poli-Articular Agudo, o que hoje é chamado de Febre Reumática, e o que venho
dizer que: esta segunda é nada mais do que uma conseqüencia da primeira. O Reumatismo Poli-Articular Agudo,
aos 8 anos de idade (hoje estou com 64 anos), me causou o enrigecimento de todas as articulações do corpo e
seguindo, com menos de 30 dias de seu inicio, o Abaloamento do Arco-médio e o Estreitamento da Valvula
Mitral, 

 O medicamento usado na época, foi "Ketacil" (já extinto) - produzido pelo Laboratório Andromako, chegando
ao que se pode chamar de pesquisas médicas, com o Benzetacil do Antigo Laboratório Fontoura-White hoje do
Merck . Este tratamento, foi feito desde os meus 8 anos até os 12 anos, quando não se tendo mais avanço em
melhoras, foi-me iniciada a aplicação do que na época chamava-se de (AUTO-TRANSFUSÃO), talvez por ser o
nome ainda de decadas anteriores. Dos 12 aos 15 anos, fiz aplicação constante e com intervalos conforme
indicado; ocasião em que tive re-iniciado meu crescimento e fortalecimento organico, também, tendo quando
médicos que acompanharam o desenrolar dos acontecimentos, diziam que eu não chegaria aos 15 anos, outros
que eu não cresceria (isso, sim, de 8 aos 12 anos não houve crescimento) e o desenvolvimento organico só se
deu após a AUTO-HEMOTERAPIA. - Hoje, com 64 anos, faço ainda a AHT. mais para prevenção, pois na
realidade a fébre reumatica, ela pode se esconder atraz de um foco dentario, das amidalas, de uma gripe, de uma
urcera física, ou qualquer outro foco infeccioso que se possa ter. Sou Engenheiro Mecanico e Advogado (no
momento Diretor de Uma Empresa voltada para o BIODIESEL, esta sediada no Campo das Vertentes e parte da
Zona da Mata Mineira - Cataguases), Tenho "Termo Declaratório" em defesa da AUTO HEMOTERAPIA, em
Processo Disciplinar contra o Dr. Luiz Moura, junto ao CREMERJ e passei a tuar no mesmo Processo desde
12/12/07 em defesa do médico. - Nossa Empresa (Cia Minas Gerais de Oleaginosas Ltda. - "MINAS ÓLEOS") é
que lançou a Campanha em Defesa da Auto Hemoterapia o que ocorreu na Cidade de Cataguases, em 04 de
agosto de 2007, onde se lotou o Teatro da Cidade "Edgard - Cine Teatro", com mais de 700 pessoas, entre
Prefeitos, Secretários de Saúde, Médicos, Enfermeiros, Laboratoristas, Farmaceuticos, Professores de
Enfermagens, da Cidade e de Cidades vizinhas, mais usuarios, adeptos e cimpatizantes da AUTO
HEMOTERAPIA. 

  
Experiência 

 Somente melhoras. 
  

RONALDO DA SILVA BRANDÃO 
 65 anos - Cataguases - MG - Brasil

  



 
 
Quinta-feira, 30 de setembro de 2010 - 16:28:51

 189.123.98.53
 Enfermidades selecionadas 

 Ronaldo Brandão curado de febre reumática com a Auto-hemoterapia
  

Ronaldo Brandão 
 Nasci em Petrópolis 

 Estado do Rio de Janeiro. 
 Vivi muitos anos no Rio de Janeiro, 

 E aos 8 para 9 anos tive reumatismo poliarticular agudo, 
 que hoje é conhecido como febre reumática. 

 Meu médico na época, e por durante muito tempo 
 foi Doutor Luiz Moura. 

 Conheci quando ele era cirurgião do antigo IAPTEC 
 hoje pertencente ao INSS. 

 Bom, voltando ao reumatismo poliarticular agudo, 
 consegui o tratamento com Quetacil que é do laboratório Andromaco, 

 com Benzetacil que é do Laboratório Fontoura White 
 até os 12 anos. 

 A doença não regrediu mais, 
 e à partir dos 12 anos, 

 eu comecei a fazer a Auto-hemoterapia 
 até aos 15 anos. 

 E hoje estou com 63 anos e nada mais sinto. 
 Sem mais 

  
Videos: 

 http://www.youtube.com/watch?v=0ItaYFb4urw
 http://www.youtube.com/watch?v=uPvkRwi56Z0
 http://www.youtube.com/watch?v=cVWTbIssCiY
  

 
Ronaldo Brandao cured from rheumatic fever with Auto-hemotherapy MULTIPLE LANGUAGES CC 

  
http://www.youtube.com/watch?v=64MSu62JK9Y&feature=share&list=UUSHjgdYz-2HbKEyBLtlTjlg

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

  
 
 
 
 
 
Terça-feira, 11 de dezembro de 2007 - 00:14:18

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Artrite, Artrite reumatóide, Coração (problemas cardíacos),

Depressão, Gripe, Hérnia de disco, Prevenção de infecções cirúrgicas, Prevenção em geral, Reumatismo, Rinite,
Sinusite

  
Vantagens 

 Na questão de pre-operatório tive alem de uma cicratização rápida, não tive risco algum com baixa imunidade,

http://www.youtube.com/watch?v=64MSu62JK9Y&feature=share&list=UUSHjgdYz-2HbKEyBLtlTjlg
http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/


onde ficou garantido o não risco a infecção hospitalar, com relação a rinite, sinusite, gripes em virada de
temperatura ou de estação como era comum na entrada de primavera, e outras incidências com relação á pó
cheiro de perfumes e outros cheiros fortes como de mofo venenos, onde essas sensibilidades sumiram de vez, eu
tinha manchas escuras chamadas de pintas marrons, essas o que já não sumiu está clareando e com fortes
indícios de sumirem também, enchumes nos pés, juntas e olheiras não mais tenho tido, tenho sentido até na
digestão que melhorou consideravelmente, eu sou cardíaco onde tomava AAs infantil (02) após o almoço e este
estava me provocando gastrite e agora alem de estar com a minha circulação normal estou também sem tomar a
sivastatina pois meu colesterol e triglicérios estão normais, o que tiveram uma baixa considerável, isso tudo e
muito mais para amigos e familiares tem surtido efeitos consideráveis, e além disto tem baixado e muito a conta
na farmácia, o que não temos tantas incidências de varios sintomas já citados. Espero que usem de bom senso,
honestidade e muita justiça para não prejudicarem pessoas que possam estar contribuindo com esta terapia e
dêem razão ao óbvio e não a manipulação de grupos com interesses excusos e gananciosos, pois esta técnica
vem colaborando e muito com pessoas que não tem acessos a exames carros, consultas particulares e influencia
na hora de precisão com internação e outros inconvenientes de tratamentos que comprovadamente trazem
sequelas a saúde publica e porque tem certificado da anvisa estão livres pra fazer experiência com o cidadão sem
qualquer risco de serem punidos e se comprovado malefício simplesmente tiram do mercado como se não fosse
nada. Sei que com um pronunciamento como este posso até sofrer punição mas é um risco que alguém tem que
correr. Fico eu imaginando se em algum órgão importante e com influencia de dar vereditos sobre tais temas
existem também seres humanos, ou todos pensam como maquinas de fazer dinheiro. Desculpem a forma que me
pronunciei mas ainda fui bastante delicado com relação realmente penso a respeito dos interesse por de trás
destas manipulações para dificultar tais tratamentos que com tantos depoimentos é difícil dar um veredito contra,
onde até o momento não se tem comprovadamente algum malefício com a questão de sequelas ou sintomas
provocados com tais procedimentos, onde tenho exames que comprovadamente AAs infantil provoca reações
alérgicas fortíssimas e gastrite e esofagites e outros que no momento podem até passar batido, mas com estes
tipos de medicamentos por ter uma autorização da ANVISA tem liberdade até que provem o contrario, fazer o
que bem entendem.Onde o fraco tem que provar e o forte paga e o pobre padece (baita justiça). 

  
Anônimo 

 47 anos - Rio do Sul - SC - Brasil
  

 
 
 
 
 

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/

