
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 Gripes
 
Vitor Dos Anjos

 16-jun-2016
  

Meu pai Isaias Pereira teve um AVC isquemico transitório que deixou mt poucas sequelas do lado esquerdo, foi
na segunda e já até fez passeios com cachorro. Hj fiz a primeira sessão de AutoHemoterapia 10ml. Gostaria aqui
de saber se alguém passou por experiência parecida em casa e se a AutoHemoterapia ajudou? Eu já faço em
mim, a mais de 1 ano, passei a me sentir mais forte e acabei com dores de coluna e evitei uma cirurgia no ombro.
Peguei zika esse ano e fiquei de pé todos os dias trabalhando, peguei gripe mês passado que tinha tudo pra ser
forte, pois além da tosse dores nas pernas e costas, ei tava tendo umas quedas de energia repentinas, saí mais
cedo do trabalho, fiz AutoHemoterapia e no dia seguinte fui trabalhar e nem tosse tinha mais. Viva a dr luiz
moura, viva a AutoHemoterapia!

  
Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura

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

  
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 2 de maio de 2016 - 17:24:31

  
Enfermidades selecionadas 

 Acne juvenil
 Bronquite

 Dor na coluna
 Gripe

 Inflamação
 Rinite

  
Auto-hemoterapia proporciona varios beneficios

  
Dickison Giacometti publicou no Grupo Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço! 

 1 h 
 Pessoal Gostaria de compartilhar com vocês a minha historia 

 Eu sofria de imunidade baixa, pegava muitas renites, gripes, garganta inflamada, bronquites já não aguentava
mais tantos medicamentos que eu tomava e nunca melhorava, e quando melhorava era por pouco tempo 

 Atualmente comecei a auto hemoterapia a uns 5 ou 6 meses aproximadamente e nunca mais tive gripe, tinha
também diversas espinhas nas minhas costas e também não tenho mais.. 

 Sou testemunha da eficacia da auto hemoterapia. 
 Minha mãe Elenir a anos atrás sofria de serias dores na coluna, 

http://www.hemoterapia.org/


a ponto de não suportar mais, fazendo uso de vários medicamentos fortíssimos,e por isso ela adquiriu problemas
cardíacos,tanto que se ela continuasse tomando não estaria viva hoje, então ela começou também a fazer a AHT,
e hoje não sente mais dores, e nao toma mais nenhum dos medicamentos que estavam levando ela a morte, 

 Tenho também um Amigo chamado Carlos quando ele viu a minha melhora começou a fazer também, e ele
sofria de fortes tonturas, sinusite e outros males, ele esta fazendo a AHT uns 2 meses aproximadamente e esta
bem, nunca mais tomou os medicamentos que ele tomava e olha que não era poucos... 

 Minha tia chamada nilza sofria de disidroses em seu rosto, estava em tratamento químico a mais de um ano e
não resolvia, ela apenas tinha aquelas melhoras passageiras, entao começou a fazer AHT e nunca mais teve
aquelas disidroses, ela começou a fazer a aproximadamente uns 5 meses e esta curada, nao foi mais ao medico e
nao recorreu aos medicamentos que estava a usar, quando a visitei fiquei muito feliz em ver ela super bem, o
esposo dela tinha dores fortes na coluna devido a grande esforço fisico no trabalho ao qual exercia, e muitas
vezes ficava impossibilitado de andar, Hoje com a pratica da AHT nao sente mais dores. 

 Meu irmao Eduardo tambem sofria de dores e renite alérgica muito forte, a 6 meses ele se tornou praticante da
AHT e esta muito bem... 

 também tem mais 7 pessoas que começaram a fazer a alguns dias, logo conto pra vcs a historia desses amigos 
 Glorificado seja Deus 

 Viva a auto hemoterapia 
 E lembrando Auto hemoterapia Sangue que Cura!! 

  
https://www.facebook.com/groups/sanguequecura/

  
 
 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 3 de setembro de 2015 - 12:15:19 

  
Olá, me chamo Augusto, tenho 30 anos, e há alguns meses voltei a sofrer com sério problema de acne. 

  
Uso antibiótico há 2 meses, sem resultado. Foi aí que lendo na internet, despontou a auto-hemoterapia como
tratamento eficaz para a acne severa. 

  
Fiz tratamento com um amigo de minha mãe, em 2007-2008, e senti os benefícios. Na época, minha pele
melhorou bastante, fiquei muito tempo sem gripar, e me senti muito mais disposto no dia-a-dia. Depois, me
mudei e parei o tratamento. 

  
Hoje moro em Olinda, Pernambuco. Não conheço ninguém aqui na região que faça auto-hemoterapia. 

  
Alguém poderia me ajudar a encontrar pessoas que façam auto-hemoterapia em Olinda?? Muito obrigado! 

 Augusto 
 Olinda, Pernambuco

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/ola-me-chamo-augusto-tenho-30-anos-e-ha-alguns-
meses-voltei.asp

  
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/sanguequecura/
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/ola-me-chamo-augusto-tenho-30-anos-e-ha-alguns-meses-voltei.asp


Sexta-feira, 13 de novembro de 2015 - 23:30:57
  

Auto-hemoterapia realmente funciona
  

Maria Thereza Nunes publicou no Grupo: Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura 
 6 h 

 Comecei a fazer este tratamento a 8meses atrás , em.um mês a minha melhora foi de 100%, trato processo
alérgico,e em um mês já estava comendo peixe,e uvas (as coisas que mais me faziam mal) a vontade é um
tratamento que realmente funciona,e melhora todo o corpo, ate na minha cicatrização com alguns machucados
pequeno foi mais rápida,muito mais que o normal, e com o meu sistema imunológico forte e meu sangue pronto
para combater qualquer elemento estranho ,não tive mais nenhuma doença ,nem.mesmo uma gripe. Vale a pena
e eu recomendo a todos,gostaria que a maioria da população tivesse acesso a auto hemoterapia!! 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 20 de setembro de 2015 - 14:46:55

  
Meu teste com aplicações da HEMOTERAPIA!!! Publicado por Arione Luiz de Souza

  
Mafra Mafra (GRUPO AMIGOS DA CURA) 

 37 min 
 Meu teste com aplicações da HEMOTERAPIA!!! 

  
 
Publicado por Arione Luiz de Souza 

 Ola, quero aqui compartilhar para aqueles que querem acreditar em algo natural ao bem da saúde! 
 Sofria muito com constantes crises de inflamação da garganta, era com algo gelado ou mudança de clima, poeira

dentre outros, chegando a ter que direto ir ao hospital. Foi quando um dia meu pai chegou com um DVD do Dr.
Luiz Moura e começou a dizer que tinha ganhado de um homem que lhe contou sobre os benefícios da AUTO-
HEMOTERAPIA. 

 Corri com o DVD para poder assisti-lo e no desenrolar do filme fui vendo que talvez pudesse me ajudar, então
rapidamente pedi pra uma irmã que é técnica em enfermagem pra poder fazer aquele procedimento em mim e
ela não pensou duas vezes para fazê-lo. INCRÍVEL, INCRÍVEL!!! FALO ISSO COM TODA PROPRIEDADE
E EXPERIÊNCIA QUE TIVE COM ESTE MÉTODO NATURAL, JÁ FAZ MAIS DE UM ANO QUE VENHO
FAZENDO APLICAÇÕES DE 7 EM 7 DIAS DA AUTO-HEMOTERAPIA E REPAREI QUE REALMENTE
NÃO TENHO TIDO MAIS AQUELAS INFLAMAÇÕES DE GARGANTA QUE ACABAVA VINDO EM
SEQUÊNCIA, GRIPE E PEITO COM CATARRO. MANTENDO CERTINHO ESSE INTERVALO DE
APLICAÇÕES VOCÊ PODE CONFIAR QUE NÃO TERÁ MAIS NENHUM TIPO DE CRISE. ACREDITE,
NÃO DÁ PRA FICAR CAINDO SOMENTE EM CONVERSA DE QUEM QUER MAIS É VER O POVO
DOENTE PRA PODER ALIMENTAR ESSE MUNDO DOS NEGÓCIOS E INTERESSES! 

  
http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/meu-teste-com-aplica-es-da-hemoterapia?xg_source=activity

  
 
 
 
 

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


 
Terça-feira, 24 de fevereiro de 2015 - 07:39:18

  
Depoimento: usuário atesta benefícios da Auto-hemoterapia

  
Publicado por Walter Medeiros (Ontem às 07:22) 

  
DEPOIMENTO 

  
“Sou usuário da técnica de auto-hemoterapia desde 2005 e tenho documento comprobatório de sua eficiência,
como por exemplo teste ergométrico, onde conclui alteração isquêmica ao esforço e não sei o que são gripes e
resfriados, inclusive a rinite alérgica antes portador, hoje está reduzido em 90%. Não faço uso de remédios de
uso continuo, tendo todas as taxas normais com pressão arterial de 12/7. 

 Gostaria de ter meu nome incluído em sua lista de usuário de AUTO-HEMOTERAPIA. Ponho nosso e-mail para
contato e comprovação do relatado: edmilson_lima@globo.com . 

 EDMILSON TRAJANO” 
  

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

 
 
 
 
 
 
Domingo, 8 de fevereiro de 2015 - 15:56:54

  
Enfermidades selecionadas 

 Câncer
 Gripe

 Infecção
 Prevenção de infecções cirúrgicas

  
Internauta diz que é Testemunha viva dos benefícios da auto-hemoterapia

  
Ruy Laranja *****Sou testemunha viva dos beneficios da HEMOTERAPIA:minha esposa submeteu-se a
quimioterapia(8 aplicaçoes) devido a uma cirurgia invasiva de auto grau por causa de um cancer,apos a tal
cirurgia iniciei aplicando nela 10 Ml,o resultado?ela nunca contraiu uma infecçao,nunca contraiu um resfriado
sequer,nunca teve febre,e recuperou-se maravilhosamente bem,ainda fara as tais aplicaçoes,dizem eles,por um
periodo com bastante espaçamento entre as tais,ate nao ser nescessario mais.continuo aplicando 5 Ml de 10 em
10 dias.Dou muitas GRAÇAS A DEUS por ELE nos ter presenteado com o Dr.LUIZ MOURA que fez chegar ao
nosso conhecimento tal PRECIOSIDADE...QUE O TODO PODEROSO conceda a ele,e aos demais que
divulgam essa pratica, muitos anos de vida,e um merecido descanso no final.***** 

  
Postado por https://www.facebook.com/ruy.laranja?fref=ufi

  
em: https://www.facebook.com/autohemoterapiacasosdesucesso/posts/851191578271693

  
 
 
 
 
 
Mariana S. Pereira

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


Minha tia faz a Hemoterapia a 8 anos, e posso garantir que ela era uma senhora que vivia doente, por gripes,
resfriados, infecção de urina direto. Hoje ela uma senhorinha linda ( sempre foi linda ahahah ), e eh raaro , raro
mesmo ela ficar doente com algo contagioso. 

 Meu fez por um bom tempo tambem. Nao faz direto pois nao da tempo mais de ir onde fazemos as aplicações.
Mas durante o tempo que fez, ele se sentiu ótimo.

 Hoje foi minha 1º aplicação, assisti ao video de mais de 2 horas que o doutor explica, e de tanto minha mae falar
eu criei coragem e comecei as aplicações contra a acne. Daqui algumas semanas eu volto para relatar. 

 Só lembrando que estou fazendo por conta própria, é um teste pois nao aguento mais gastar horroooooores com
cremes, gel, ácidos, sabonetes e antibióticos para tratar meu problema com acne. Falou que é acne o preço dos
produtos ultrapassam a estratosfera de tao caros. Absurdo.

 Curtir · Responder · 24 de setembro de 2015 22:58 · Editado
  

site: Auto-hemoterapia divide opinião de especialistas e autoridades de saúde no Brasil
  

 
 
 
 
Quinta-feira, 25 de julho de 2013 - 18:52:10

  
Enfermidades selecionadas 

 Dor na coluna
 Gripe

  
DE ARREPIAR OS CABELOS

  
EU E MINHA ESPOSA ESTAMOS FAZENDO AHT FAZ 4 MESES, MINHA ESPOSA TEVE MELHORA
NO JOELHO E GRIPE NÃO TEVE MAIS, EU TIVE UM AVC EM 1996 USO 2 BENGALAS,TINHA
MUITA DOR NA COLUNA QUASE NÃO ANDAVA, AGORA JÁ ESTOU ANDANDO COM MAIS
DISPOSIÇÃO E SEM NENHUMA DOR. O QUE FOI MESMO DE ARREPIAR OS CABELOS FOI QUE EU
ESTAVA FICANDO CARECA E HOUVE UM CRESCIMENTO CONSIDERÁVEL DE CABELO. 

  
NILSON DE SOUSA 

 ITATIBA, SP.
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 30 de agosto de 2012 - 16:23:23

  
Médica veterinária confirma: Auto-hemoterapia melhora sintomas de gripe 

  
Publicado no Facebook no GRUPO AMIGOS DA CURA 

  
Barreto Alessandra (*) 

  
Pessoal!!!! Boa noite!!! 

 Dessa vez, venho para relatar mais um sucesso!!! Hoje, minha colega de trabalho estava quase sem voz, tossindo
muito (quase tive que ajudar ela a recolher os pedacinhos de pulmão que ela tossiu!!!! (brincadeira... mas era



uma tosse danada de forte!!!!)... ela morre de medo de injeção e de sentir dor... como já estava desde domingo
sofrendo com uma gripe fortíssima, coriza, tosse, rouquidão e dores de cabeça e tonturas, resolveu deixar que eu
fizesse AHT nela!!! Fiz eram 16hs... às 17 ela foi para casa, como todos os dias... às 18hs ela me ligou dizendo
que a coriza tinha parado... assim, como um "milagre"!!!! Vamos ver como ela estará amanhã!!! 

 Beijos!!!! 
 Curtir · · Seguir (desfazer) publicação · há 16 horas 

  
Autohemoterapia Español, Ana Müller, Maurecir Mafra e outras 2 pessoas curtiram isso. 

  
Barreto Alessandra: Informando!!! HOje ela já está com a voz recuperada e não tossiu mais... as dores de cabeça
e tonturas também se foram!!!! E viva a AHT!!! 

  
(*) Barreto Alessandra: Médica Veterinária · São Paulo 

 Clínica e Cirurgia Geral Veterinária e Odontologia Veterinária 
 - Universidade Estadual Paulista - Saint-Mont 

 - FMVZ Unesp Botucatu Turma de 2004 · Botucatu 
  

GRUPO AMIGOS DA CURA
  

 
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 9 de julho de 2012 - 11:06:56

  
Enfermidades selecionadas 

 Doenças virais
 Infecção

  
Estou com 2 anos e 9 meses (fazendo AUTO-HEMOTERAPIA) que não sei o que é virose, infecção em geral...

  
Claudio Cardoso Oliveira comentou em seu publicação no mural Auto-hemoterapia Brasil - Facebook 

  
http://www.facebook.com/autohemoterapia.brasil

  
Claudio Cardoso Oliveira comentou em seu publicação no mural. 

  
Claudio escreveu: "Estou com 2anos e 9 meses que não sei o que é virose, infecção em geral, etc. Na minha casa
nunca mais entrou um tal de ANTIBIÓTICO. Graaças a deus e a AUTOHEMOTERAPIA. Veja o meu site:
http://www.sanguecura.xpg.com.br"

  
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 30 de julho de 2012 - 03:45:05

  
Enfermidades selecionadas 

 Depressão



Gripe
 Transtorno de ansiedade

  
divulgar minha experiência AHT em caso de depressão, ansiedade, gripes, disposição

  
Data: 28/07/2012 21:58 

 De: jossane lira gonçalves 
 Assunto: divulgar minha experiência 

  
Boa noite,observei várias pessoas divulgando seus resultados diante da autohemoterapia,sendo assim resolvi
também informar que faço ha mais de 03 anos, todas as sextas-feira onde comecei a ter uma vida muito
melhor,pois era ansiosa,depresiva e tomava vários remédios por dia,onde vivia acompanhada por uma psicóloga
como também uma psiquiátra e depois que iniciei este tratamento suspendi os remédios como também tenho
agora uma qualidade de vida impressionante,sem contar que na minha idade sou uma pessoa que nem
gripo,estou ótima,tenho um ritmo de vida pesado,pois trabalho demais e estou sempre com uma disposição
impressionante.Quero afirmar que jamais deixarei este tratamento pois a qualidade de vida que adquirir jamis
quero perder. 

  
http://inforum.insite.com.br/39550/12571962.html

  
 
 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 1 de agosto de 2012 - 21:23:38

  
Enfermidades selecionadas 

 Câncer
 Gripe

  
COMPROVANDO A EFICÁCIA DA AUTO-HEMOTERAPIA em caso de melanoma metastático

  
Data: 30/07/2012 22:20 

 De: Edelson de Paiva 
 IP: 201.68.124.120 

 Assunto: Re: COMPROVANDO A EFICÁCIA DA AUTO-HEMOTERAPIA 
 Tenho melanoma metastático diagnosticado a cinco meses atrás. Estou aguardando resultado de exames para

início de tratamentos convencionais. Nesses cinco meses faço uso da Auto-hemoterpia: 
 me sinto tão bem fisicamente que tenho até medo/receio de começar um outro tratamento. 

 Neste período, minha disposição aumentou muito, não tive nenhum efeito colateral, nem um resfriado... nada...
nem parece que estou com cancer e, aliás, um dos mais agressivos. 

 P.S.: aplico a cada seis dias 10 ml ( 05ml em cada músculo). 
  

Edelson de Paiva 
  

http://inforum.insite.com.br/66763/12575484.html
  

 
 
 
 



 
Quinta-feira, 26 de abril de 2012 - 23:55:03

  
Gostaria aqui de deixar meu relato sobre esta técnica a Autohemoterapia

  
Escrito por ANDREYSOUZA 

  
Gostaria aqui de deixar meu relato sobre esta técnica a Autohemoterapia. 

  
Descobri esta técnica através da internet, mas antes, digo com toda a certeza que a Autohemoterapia é uma
técnica segura e eficaz, pois já fiz várias vezes durante 1 ano inteiro, e durante este tempo NÃO peguei
NENHUM resfriado, NENHUMA gripe, e senti muita melhora na disposição! Agora eu faço a cada mês pelo
menos para fazer uma limpeza no organismo. 

  
Tenho uma Tia que descobriu que tinha um câncer no intestino, fez todo o tratamento necessário para curar o
tumor mas não conseguiu, então os médicos haviam dito que não havia mais o que fazer a não ser esperar pela
morte, De fato ela saiu do hospital e foi para a casa aguardar a morte chegar. Depois de algum tempo
descobrimos a autohemoterapia, e resolvemos começar as sessões com minha tia, a esta altura ela já estava com
uma bolsa do lado de seu corpo, pois tiveram que fazer um desvio em seu intestino já todo tomado de câncer…
Agora imaginem a cena! Logo depois de aplicar a primeira dose de seu próprio sangue no músculo, seu
organismo começou a reagir!!! Imaginem saindo de seu corpo através daquela bolsa um líquido branco
parecendo pus… Era então que começou a limpeza geral em seu corpo! Imaginem a cada dia ela melhorava cada
vez mais e mais até que no terceiro dia ela já estava disposta, sua cor começou a voltar, sua voz foi ficando
firme, ela começou a se alimentar, foi ficando forte…forte…forte… até que se curou totalmente daquele câncer
que havia tomado conta de seu intestino e também de outros órgãos de seu corpo! Portanto a autohemoterapia é
uma técnica espetacular, pois não somente cura TODOS OS TIPOS DE CÂNCER, mas também cura outras
doênças. 

  
Logo abaixo vocês conhecerão por detalhes sobre esta técnica maravilhosa e peço para que deixem seus
comentários, talvez alguém que já faz ou fez a autohemoterapia e obteve resultados positivos com esta técnica. 

  
1. O que é auto-hemoterapia? 

  
É uma técnica simples, em que, mediante a retirada de sangue da veia e a aplicação no músculo, ela estimula um
aumento dos macrófagos, que são, vamos dizer, a Comlurb (Companhia de Limpeza Urbana) do organismo. 

  
Os macrófagos é que fazem a limpeza de tudo. Eliminam as bactérias, os vírus, as células cancerosas, que se
chamam neoplásicas. Fazem uma limpeza total, eliminam inclusive a fibrina, que é o sangue coagulado. Ocorre
esse aumento de produção de macrófagos pela medula óssea porque o sangue no músculo funciona como um
corpo estranho a ser rejeitado pelo Sistema Retículo Endotelial (SRE). Enquanto houver sangue no músculo o
Sistema Retículo Endotelial está sendo ativado. E só termina essa ativação máxima ao fim de cinco dias. 

  
A taxa normal de macrófagos é de 5% (cinco por cento) no sangue e, com a auto-hemoterapia, nós elevamos esta
taxa para 22% (vinte e dois por cento) durante 5 (cinco) dias. Do 5º (quinto) ao 7º (sétimo) dia, começa a
declinar, porque o sangue está terminando no músculo. E quando termina ela volta aos 5% (cinco por cento). Daí
a razão da técnica determinar que a auto-hemoterapia deva ser repetida de 7 (sete) em 7 (sete) dias. 

  
Essa é a razão de como funciona a auto-hemoterapia. É um método de custo baixíssimo, basta uma seringa. Pode
ser feito em qualquer lugar porque não depende nem de geladeira – simplesmente porque o sangue é tirado no
momento em que é aplicado no paciente, não há trabalho nenhum com esse sangue. Não há nenhuma técnica
aplicada nesse sangue, apenas uma pessoa que saiba puncionar uma veia e saiba dar uma injeção no músculo,
com higiene e uma seringa, para fazer a retirada do sangue e aplicação no músculo, mais nada. E resulta num
estímulo imunológico poderosíssimo. 

  



Acessem o link logo abaixo assistam ao vídeo. 
  

Drº Luiz Moura fala sobre a autohemoterapia 
  

http://www.cursolucrativo.com.br/auto-hemoterapia/
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/gostaria-aqui-de-deixar-meu-relato-sobre-esta-tecnica-a.asp
  

 
 
 
 
 
 
Sábado, 31 de março de 2012 - 14:38:30

  
é resultado muito rápido

  
Estou na 5ª semana de auto-hemo e já posso dar meu depoimento. Comecei esperançosa em ter uma cura a longo
prazo de constantes gripes, mas é muito mais do que isso! Eu tenho uma rouquidão e dor nos bronquios há mais
de 15 anos, vivia tossindo por qualquer ventinho, e já nem tinha consciencia disso, já tinha incorporado esses
sintomas, nem lembrava deles, embora diarios. Depois da 4ª aplicaçao de auto hemo me surpreendi respirando
muito bem ,o ar fluindo com facilidade para os pulmoes, sem tossir. Respirar deitada era quase impossivel, e
nessa ultima semana está havendo uma melhora de 90%,estou muito surpresa, pois nem esperava esse resultado
tão rapido. Outro resultado inexperado, eu e meu marido, estressadissimos, sem ferias há muitos anos, por
qualquer motivo brigando e nos sentindo irritados, estamos nessa ultima semana nos 

 sentindo imensamente calmos, está acontecendo uma clareza mental, não me esforço para lembrar de coisas ou
raciocinar, a concentraçao e eficiencia mental aumentaram muito, é impressionante como em tao pouco tempo
isso pode acontecer, milagre, qualidade de vida. 

 Obrigada Dr.Luis Moura, continuarei a postar meus resultados nas proximas semanas! 
 tania maura 

 55 anos - sao paulo
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/e-resultado-muito-rapido.asp
  

 
 
 
 
 
 
 
Sábado, 15 de outubro de 2011 - 11:59:40

  
Enfermidades selecionadas 

 Asma
 Dor na(s) perna(s)

 Dores articulares
 Gripe

  
Eu obtive beneficios... (ASMA, DORES, GRIPES)

  
Eu obtive beneficios... 

  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/gostaria-aqui-de-deixar-meu-relato-sobre-esta-tecnica-a.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/e-resultado-muito-rapido.asp


Bem...descobri a Auto-hemoterapia pela internet, quando buscava tratamentos naturais para as dores que minha
mãe tinha no joelho e nas costas. Vi o vídeo do DR LUIZ MOURA e me interessei bastante, li tudo que
encontrei a respeito e entendi que as explicações eram viáveis, com coerência. Apesar de ter alguns receios
resolvi fazer em mim o procedimento para comprovar se fazia, realmente bem e não causava nenhum efeito
colateral, pois tive medo de fazer algo em minha mãe que eu não conhecia. 

 Já faz 10 meses que retiro sangue da veia e aplico no músculo. Gostaria de esclarecer que, como o procedimento
é proibido pela anvisa, é dificil encontrar quem aplica, o que me obrigou a pesquisar na internet como fazer o
procedimento. Também, gostaria de deixar claro que sou uma pessoa esclarecida, e que busco informações de
várias fontes antes de me meter a fazer o que não é do meu conhecimento. Digo isso, porque em vários
depoimentos vi pessoas que se dizem especialistas criticando a auto-hemoterapia e chamando as pessoas que a
defendem de ignorantes, crentes que se deixam enganar com facilidade. Sei o que estou fazendo e como essa
terapia é proibida, a única forma de fazê-la foi aprender como tirar sangue da veia e aplicar no músculo, sendo
assim, aprendi a fazer o procedimento em mim para não depender de outra pessoa para fazê-lo. 

 Tenho asma alérgica desde os sete anos de idade e problemas de alergias como: renite, sinusite, alergia a metais
e todo mês passava por gripes e resfriados que acabavam comigo; então, a terapia dando certo seria excelente
para mim e estou escrevendo esse depoimento para ajudar pessoas que tem muitas dúvidas quanto ao
procedimento da auto-hemoterapia e seus benefícios. 

 Nunca aconteceu nenhum efeito colateral, nada mesmo. No começo aplicava o sangue no glúteo, sentia um
pouco mais de dor localizada no local da aplicação e ficava um hematoma que durava mais ou menos dez dias,
então comecei a aplicar nos braços e na cocha da perna. Sinto um pouco de dor localizada que dura no máximo
três dias, porém não fica nenhum hematoma, hoje alterno braços e pernas. Aplico entre 5 e 8 ml de sangue, mas
procuro não passar de 5 ml num músculo só. Quando vou aplicar mais do que isso, divido entre braço e perna. 

 Quanto aos benefícios que tive. Estou muito feliz com os resultados: a rinite, gripes e resfriados, quase que
sumiram por completo e quando tenho resfriados, curam-se com três dias no máximo. Antes ficava semanas
seguidas com sintomas horríveis de gripe. Nunca mais precisei tomar antibióticos para a garganta, nem anti-
histamínicos para a rinite. A asma que me atacava sempre, ainda não foi curada, mas os ataques diminuíram
bastante, sendo que ás vezes, ainda tomo xaropes para aliviar a falta de ar. Preciso dizer que a auto-hemoterapia
não traz alívio imediato, nem é mágica. Ela ativa seu sistema imunológico que vai ajudá-lo a se curar mais
rápido e, assim como se demora anos para adquirir uma doença, também demora-se algum tempo para que curas
aconteçam. Percebi que os benefícios são cumulativos ao longo do tempo, o importante é persistir e continuar o
tratamento. Os remédios, como o próprio nome diz remedia, não cura. Quem nos cura é o sistema imunológico
que é reforçado com a auto-hemoterapia. 

 Tudo que disse acima, é experiência minha, fui cobaia de mim mesma e estou feliz com os resultados, ninguém
pode falar que estou falando do que não experimentei. 

 A auto-hemoterapia é positiva para o tratamento de várias doenças e não impede que se possa usar os remédios
que são receitados pelo médico, vai ajudar no tratamento, só isso. Além de que, se houver efeitos colaterais por
conta do tratamento alopático, a pessoa se sentira muito melhor. 

 Obrigada pela atenção e espero que este depoimento possa ser útil para pessoas que estão precisando. Deus
abençoe a todos. 

  
Publicado por Elizabete Siqueira em 15 outubro 2011 às 12:32 em INFORMAÇÕES 

  
http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/eu-obtive-beneficios?xg_source=activity

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/eu-obtive-beneficios-asma-dores-gripes.asp 

  
 
 
 
 
 
Domingo, 28 de agosto de 2011 - 10:28:11

  
Enfermidades selecionadas 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/eu-obtive-beneficios-asma-dores-gripes.asp


Alergias
 Doenças virais

 Gripe
  

Auto-hemoterapia - cura de verdade
  

Data: 27/08/2011 12:16 
 De: Alcioneide 

 IP: 187.41.177.239 
 Assunto: Auto-hemoterapia 

  
Aderi a auto-hemoterpia desde dez/10, confesso, que me sinto outra pessoa. tinha um problema sério de alergia, 

 sentia febre, dor de cabeça, garganta inflamada, e confundia muitas vezes com gripe, já que eu gripava 
 constantemente, desta forma ficava acamada por até dois meses. Ia ao médico ele diagnosticava como virose, e 

 ingerindo vários tipos de remedio, sem ter solução...Com a auto-hemoterapia, 5ml de sangue desde dezembro do
ano passado eu não sei mais o que é remedio de farmácia, me sinto forte, bem disposta, nunca mais tivre crises 

 alérgicas e nem gripei. Me sinto feliz por ter encontrado esta forma altenativa de tratamento. 
  

http://inforum.insite.com.br/66763/11931949.html
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-de-verdade.asp
  

 
 
 
 
 
 
Resultados em 11 meses de AHT 

  
Postado por Ricardo Coelho em 1 abril 2013 às 21:55 

  
Prezados, gostaria de dar novo depoimento após quase um ano realizando AHT semanalmente. Eu tinha de 2 a 3
crises de sinusite por ano e após 11 meses de tratamento, NENHUMA crise, nem sinal de sinusite, gripe ou
resfriado. Simplesmente fantástico, dores de circulação nas pernas, desapareceram.... 

 O meu filho que tem papilomatose confluente reticulada, melhorou muito, mas os resultados começaram a
aparecer somente a uns 3 meses atrás, por isso é importante a paciência e acreditar que a terapia funciona,
realmente os resultados para doenças de pele e raras como a que afeta meu filho não ocorrem da noite para o dia.
Gostaria de agradecer aos amigos da cura por me indicarem um aplicador em BH. 

 Um grande abraço a todos ! 
 Ricardo Coelho 

  
http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/resultados-em-11-meses-de-aht

  
 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 12 de janeiro de 2011 - 10:31:37

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Glaucoma, Gripe, Pressão arterial, Prevenção em geral, Tabagismo

  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-de-verdade.asp


Vantagens 
 Não tenho tido mas resfriado n/gripe,o habito de fumar tem deminuido,a condição fisica tem melhorado muito,a

bronquite estar desaparecendo. 
  

 Waldir Gonçalves Ferreira Filho 
 60 anos - Recife - PE - Brasil

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-glaucoma-gripe.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
 Terça-feira, 25 de janeiro de 2011 - 00:59:27 

  
Pratico autohemoterapia ha alguns anos, assim como um dos meus filhos, esposa, amigos. 

 Passei mais de trinta anos com enxaquecas terríveis, gripes homéricas (três a quatro dias acamado) e, com o
avançar da idade, veio a hipertensão que limitava meu trabalho e bons momentos de vida, intixicando-me com
remédios e mais remédios, que faziam mais mal do que bem 

 A partir da autohemo, tudo acabou! 
 Não lembro mais do que era enxaqueca, minhas gripes (cada vez mais raras) duram alguns minutos (tres ou

quatro espirros) e só continuo tomando remédios (1/4 das dosagem inicial) para a hipertensão, mais por
segurança do que por necessidade. 

 RECOMENDO! 
  

Marcio Cesar Tonelli Santos 
 59 anos - Florianopolis _ SC
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/pratico-autohemoterapia-ha-alguns-anos-assim-como-
um-dos.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 14 de novembro de 2010 - 13:00:07

  
Enfermidades selecionadas   

  Ácido Úrico / Gota Úrica
  Acne juvenil

  Alergias
  Dor de cabeça crônica

  Dores articulares
  Mal estar digestivo

  Rinite
  Sinusite

  
AUTO HEMOTERAPIA AUMENTO DA IMUNIDADE E MELHORA DE VIDA

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-glaucoma-gripe.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/pratico-autohemoterapia-ha-alguns-anos-assim-como-um-dos.asp


 
NÃO DEIXO MAIS ESSA PRÁTICA,VOU USÁ-LA E DIVULGAR SEMPRE PARA AS PESSOAS QUE
NECESSITEM DE AJUDA. 

 CUSTO ZERO E ALEGRIA NO ROSTO. 
  

ROSANA   
 SÃO PAULO/ BRASIL

  
 
* comentarios

  
Quarta-feira, 7 de agosto de 2013 - 16:04:28 

  
Oi, faço AH já a quase 4 anos....e jamais vou deixar de fazer. Tinha antes, crises de garganta que me deixava de
cama e com febre, e desde então não tive mais. É impressionante como esse tratamento age em nosso
corpo...gripe nunca mais!!!! Quem tem imunidade baixa pode fazer sem medo, aconselho por experiência
própria, eu não podia ir a praia e tomar um sol, tomar algo gelado, que logo mais a noite já começava sentir os
sintomas da minha garganta...era horrível. Hoje, faço sem medo...vou a praia tomo sol, tomo bebidas geladas, a
noite sorvete...nossa é muito bom vc poder viver a vida novamente. E minha mãe também faz a esse mesmo
período, e hoje consegue pentear os cabelos, pois tinha enormes dores nas juntas e não podia levantar os braços
direito, nem andar muito, pois as pernas doía muito...hj, ela bate perna o dia todo. Graças a Deus e a AH. 

 LL Cândido   
 Jaboatão dos Guararapes

  
Terça-feira, 6 de março de 2012 - 17:08:47 

  
Oi pessoal estou fazendo auto-hemoterapia, e estou muito satisfeita,ja fiz 10 seçoes minhas varicozes sumiu
quase todas ,e tinha muitas no nariz agora com a hemoterapia naõ tenho mais to muito feliz e vou fazer por
muito tempo obrigada DR LUIZ MOURA que DEUS te abençoe um abraço.. 

 zaclis 
 42 anos - Ponta Grossa

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-aumento-da-imunidade-e-melhora-de-vida.asp

  
 
 
 
 
 
Sábado, 16 de outubro de 2010 - 18:48:23

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Prevenção em geral

  
Vantagens 

 Eu tenho a imunidade bem baixa, se eu pego um sereno ou durmo de cabelo molhado no outro dia já estou com
garganta e ouvidos inflamados, depois da hemo fiz estes testes e não gripei mais. 

  
 Graziele Budni Lino 

 27 anos - Criciúma - SC - Brasil
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-aumento-da-imunidade-e-melhora-de-vida.asp


 
 
Sexta-feira, 3 de setembro de 2010 - 23:18:52

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Bronquite, Bronquite asmática, Gripe, Herpes

  
Vantagens 

 Uma grande melhora geral fisica, bem como de auto estima, embora que até agora não solucionou
definitivamente os problemas pretendidos inicialmente. 

  
 Experiência 

 Em base a minha experiencia, tenho divulgado e recomendado para outras pessoas, as q estão fazendo o
tratamento me relataram q tem conseguido bons resultados. 

  
 Artur Guse 

 67 anos - Foz do Iguaçu - PR - Brasi
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
Terça-feira, 24 de agosto de 2010 - 10:41:05

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Prevenção em geral

  
Vantagens 

 Não me deparo com nem se quer um resfriado a mais de um ano. 
  

 Experiência 
 Não só no meu caso como em varios que acompanho não houve prejuizo algum a nenhum praticante 

  
 Euzebio Gomes Sarabia 

 30 anos - São Paulo - SP - Brasil
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
Quarta-feira, 28 de julho de 2010 - 17:08:48

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Gripe, Rinite, Sinusite

  
Vantagens 

 Nos últimos 5 anos sofro na época de outono/inverno com problemas respiratórios superiores. Faço AHT em
animais Há 15 anos com resultados excelentes. No início deste ano, fui questionado por um cliente sobre AHT
por causa de problemas de ferritina e hepatite C, então buscamos ampliar o uso da AHT em outras patologias
com simplesmente 100% de sucesso ou na remissão dos sintomas e consequente bem estar ou na cura das
desordens... 

 Desde então faço AHT por conta destes desconfortos respiratórios. Não notei (não pode ser esperado nesta época
do ano) ausência dos sintomatologias, porém sinto melhoras importantes, realmente importantes. Mesmo com o



"nariz entupido", não perco mais a voz, e a recuperação de um estado hígido se faz com muita velocidade e
tranquilidade... 

  
 Fernando Proni Duran 

 38 anos - - - Brasil
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 8 de julho de 2010 - 13:14:47

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Colesterol, Doenças virais, Gripe, Prevenção em geral

  
Vantagens 

 Obtive resistencia em meu organismo, pois andava gripado por vida, dois meses após o tratamento com a Auto-
hemoterapia, constatei que meu organismo ganhou resistencia ao vírus da gripe. Hoje, tomo chuva, banho frio e
qualquer pessoal contaminada com o víruas da gripe pode espirrar a vontade que em não pega mais nada, graças
a Deus e esse maravilhoso tratamento. Referente ao colesterol, sempre tomei sinvastatina de 20 mg, desde que
comecei a fazer a Auto-Hemoterapia, suspendi o remédio e resolvi fazer o teste. Meu colesteral estava tão alto
que quando eu sentava e cruzava as pernas, adormecia tudo e em seguida aquela caimbra terrível. Com duas
semanas já notei melhoras, já estou fazendo o tratamento a dois meses e confesso que não sinto mais nada, agora
posso sentar cruzar as pernas a vontade que não sinto mais nada. Eu recomendo a Auto-Hemoterapia para
qualquer pessoa fazer, vale a pena. Que Deus abençoe o Dr. Luiz moura, por divulgar essa benção concedida,
muito obrigado, Dr. Luiz Moura. 

  
 Experiência 

 Na primeira aplicação, meu organismo reagiu, senti febre durante a noite, creio que deve ter sido a reação
imediata. No dia seguinte, tudo ficou normal. Da segunda aplicação em diante, já não senti mais nada ruim, pelo
contrário, me senti mais forte e com mais disposição e minha resistencia melhorou 100% e nunca mais tive
qualquer sintomas de gripe. Devido ao período de inverno, de vez em quando pego chuva a noite, ao vir para
casa e chego com o nariz congestionado, minha esposa ri e diz que vou ficar gripado. Deito na cama com o nariz
obistruido e no dia seguinte levando como se nada tivesse acontecido, é realmente fantástico, e olha que não
tomo medicamento e nem coloco nada parra desobistruir o nariz, é realmente incrível. 

  
 Genival Fernandes Serra 

 38 anos - Castro Alves - BA - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-colesterol-doencas.asp
  

 
 
 
Sexta-feira, 4 de junho de 2010 - 10:14:21

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Depressão, Dor na coluna, Gripe, Menstruação, cólicas e controle da
TPM, Prevenção em geral, Recuperação da capacidade visual, Rinite, Varizes

  
Vantagens 

 Fiz auto hemoterapia + ou menos 1 ano sentir - me outra pessoa ou seja energisada para fazer qulquer coisa

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-colesterol-doencas.asp


durante o dia e a noite dormia bem a depressão acabou dores na coluna colicas menstruais melhoraram tpm,
achei otimo, mas a dificulidade e de encontrar alguem para fazer a auto hemoterapia, todas as pessoa da area de
enfermagem não querem fazer com medo de perder o corem. 

  
 Experiência 

 Não, so q as veses ficava o local da injeção meio roxo, mas ouvir dezer q era porque aplicava com o bisel da
agulha para baixo, dezem q o certo é com o bisel para cima  

  
 Gildalva Novais de Macedo Silva 

 40 anos - Brasília - DF - Brasil
  

AHT HEMOTERAPIA

 
 
 
 
Sexta-feira, 23 de abril de 2010 - 20:58:54

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Dor na coluna, Dores articulares, Gripe, Infecção, Inflamação, LER -
Lesão por esforço repetitivo.

  
Vantagens 

 Sucesso tive meu sistema imunologico fortificado frente aos problemas de dores nas articulaões colunas e LER. 
  

  
Experiência 

 Só tive melhora ao fazer a hemoterapia acho q deveria ser implementado com urgencia no sistema unico de
saúde. penso q deveria havar mais esclarecimentos a população dos benefícios e tb boa vontade politica e
médica para fazer valer esse procedimento a nivel nacional. 

  
  
 Luis Oliveira 

 43 anos - São Leopoldo - RS - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-dor-na-coluna-dores-4.asp
  

 
 
 
 
 
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 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-dor-na-coluna-dores-4.asp


deixo ai meu depoimento e quem quizer mais alguma informação eh só me chamar no meu perfil...
  

 
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
  

 
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.

 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
  

 
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: 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, 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:

 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

  
 
Orientações Médicas:

 Sábado, 4 de outubro de 2008 - 20:24:53
 Já uso este tratamento há mais de um ano como prevenção e confesso que estou me

 sentindo muito melhor e após comaçar o tratamento não tive nem gripe.
 Jose Monteiro Ribeiro 45 anos - Brasilia DF

  
 
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
  

 
 
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: 

  
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

  
 
 
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

  
 
 
 
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, 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:

 Segunda-feira, 2 de março de 2009 - 22:25:07 
 Eu fiz (3) aplicacoes quandos estive de ferias ai no Brazil. 

 conclusao:
 (1) AI no Brazil estava +- 28*C (vinte e oito graus centigrados). 

 (2) quando cheguei aqui em Boston estava -10*C (-10* C negativo) 
 (3) Aqui em Boston em fevereiro de 2009 chegou ate -21* (-21* negativo) 

 (4) Essa mudanca de temperatura era o suficiente para eu ficar varios dias com febre e de cama. 
 (5) Apos estas 3 aplicacoes, Hoje march 02, estou otimo sem ter q tomar nenhum medicamento para gripe ou

refriado. 
 Pela minha esperiencia eu aprovo e indico a auto-hemoterapia 

 gilberto - boston estados unidos
  

 
 
 
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 
  

 
 
 
Data: 04/03/2009 19:41

 De: Ademir Bertuola (ademirbertuola@hotmail.com)
 IP: 200.189.197.122

 Assunto: Prevençao
 Faço Ha desde 2007, nem gripe peguei, nao gasto mais com farmacia, estou muito satisfeito.

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 6 de dezembro de 2009 - 11:00:18 66.178.16.147

  



Comecei fazendo auto-hemoterapia para combater uma das centenas de gripes que já faziam parte do meu
cotidiano. Faz 3 anos que mantenho o tratamento e a gripe é só uma lembrança do passado. As campanhas de
vacinação de idosos, contra gripe deveriam ser feitas com auto-hemoterapia. Conheço dezenas de pessoas que
usam o tratamento, para outras finalidades, com resultados positivos de cura no primeiro mes.

  
Carlos Pinto

 58 anos - Itaituba Pa
  

 
 
 
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, 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:

  
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.
  

 
 
 
ORIENTAÇÔES MEDICAS

  
Terça-feira, 29 de dezembro de 2009 - 20:14:06 189.32.144.68

  
Olá, 

  
Fiz o tratamento 1 ano, para alergia a mudança de temperatura, eu ficava resfriada toda hora, e durante esse ano
não tive resfriado, e vc ganha mais disposicão. 

  
Estou dando um tempinho 6 meses, mais ja vou retornar. 

  
Bjos

  
Rogeria

 Rio de Janeiro
  

 
 
 
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:

  
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:

  
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:

  
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, 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, 30 de agosto de 2009 - 11:33:00 

  
Sou totalmente a favor. Faço a auto- hemo há meses, e só tive benefícios. Desde que comecei a fazer, não gripei
mais ,e constantemente eu ficava gripada.

  
Silene N. Fernandes

 43 anos - Medina M.G
  

 
 



 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 26 de agosto de 2009 - 15:25:07 

  
foi bom pra gripe, minha cirurgia...........

  
agenor

 são paulo
  

 
 
 
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!!!! 

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 11 de agosto de 2009 - 16:32:34 

  
Aqui em casa todos nós fazemos a AH a mais ou menos 4 anos e desde então, gripe aqui em casa, nem pensar.

  
Salete Mattos

 55 anos - Florianópolis
  

 
 
 
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. 

  
 
 
 
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). 
  

 
 
 
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:

  
Sexta-feira, 31 de julho de 2009 - 15:16:19 

  
Sou a favor pois tinha crises fortes todos os dias de rinite alergica, vivia com rolo de papel higienico nao parava de ficar
gripada, era um horror, depois que fiz a auto-hemoterapia nao tive nunca mais nehuma gripe nem crise de rinite.

 



 
Laura

 20 anos - SJC-SP
  

 
 
 

 
 
 
 

Autohemoterapia:
  

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

http://autohemoterapia.orgfree.com/
  

AUTO-HEMOTERAPIA. MEU SANGUE ME CURA. 
  

http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia.htm
  

http://www.hemoterapia.org/
  

http://www.youtube.com/worldautohemotherapy
  

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