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Relatos Auto-hemoterapia e Problemas de Vista
 
 
Sábado, 16 de janeiro de 2016 - 16:22:26

  
Tireóide: ...eliminaram os nódulos com a prática da auto-hemoterapia

  
Belo M C Anguelyto comentou no Grupo Hemotérapia, O sangue que cura. Eu faço: 

  
Sou da área da saúde a mais de 30 anos, faço o procedimento em mim a 10 anos e já atendi mais de 100 pessoas sem nenhum problema a verdade é uma só, funciona. E se
funciona, contra fatos não há argumentos eu estou curado. um abraço a todos do grupo e a luta continua! 

 Descurtir · Responder · 1 · Ontem às 11:28 
  

Belo M C Anguelyto: 
 Bom dia Claisa Antonia, trabalho na área da saúde a mais de 30 anos, faço o procedimento em mim, hoje por prevenção, pois não tenho mais as enfermidades que tive a

10 anos atrás, e presenciei diversos casos de pessoas que tratam tireóide que eliminaram os nódulos com a prática da auto-hemoterapia. Funciona mesmo! Tenha um bom
dia. 

 Descurtir · Responder · 1 · Ontem às 11:19
  

 
 
 
 
Quinta-feira, 15 de maio de 2014 - 19:19:17

  
Enfermidades selecionadas 

 Diabetes mellitus
 Dor na coluna

 Recuperação da capacidade visual
  

AUTO-HEMOTERAPIA CURA DORES NA COLUNA 
  

08/05/2014 19:03 - GELSON JOSÉ BORGES 
 Dra, Genaura Tormin Há mais de 4 anos faço autohemoterapia, sem muita conversa, quero relatar o que segue. Tive um sério problema de coluna, onde não podia nem me

movimentar ocasionado por uma lesão de uma queda, sem contar 4 hernias de discos. Procurei um médico em Curitiba e teria de fazer uma cirurgia e me pediu um valor
razoavel. Por consequências de inúmeras injeções de corticóides despertou em mim que já era propenso o diabétes méllitus. O mundo desabou sobre mim. Tive de
primeiro tratar do diabetes para fazer a cirurgia, e eu não suportava as dores. Em razão disto entrei no site do Dr. Luiz Moura por acaso e me interei-me da
autohemoterapia e resolvi fazer-la, associado ao cloreto de magnézio dissolvendo 33mg em 1.75 litros de agua e tomando o equivalente a uma chicara de cafézinho 3x ao
dia. Resumindo, em pouco tempo eu estava totalmente curado e nunca fiz a cirurgia. Hoje continuo fazendo e estou cada vêz mais saudavel. Tenho maps outras
testemunhas de beneficiadas, entre elas minha esposa que é deficiente visual e se curou de muitas coisas, assim como o controle da pressão ocular. Nunca mais incomodou
e deu uma grande retraida em seu ceratocone causadora de sua cegueira. Abraços Gelson José Borges 

  
publicado por: https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos

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

  
 
 
 
 
Pra Kary Janaina Sales Borges · Pastora at Igreja Metodista em Porto Ferreira

 Sou deficiente visual total, e era acometida por fortes dores nos olhos. Sofria muito... cheguei a ir em São Paulo com especialistas e me recomendaram a retirar os olhos
pois eles não serviam para nada mesmo. Indignada deixei o lugar e preferi seguir vivendo com eles. Com minha transferencia para Ribeirão Preto, tomei conhecimento
por amigo da hemoterapia e resolvi faze-la. Estou a 4 anos com a hemoterapia, semanas depois de ter iniciado vi melhoras, e até a data de hoje, que alias é o dia de faze-la
nunca mais tive dores alguma. A pressão ocular melhorou tanto que esta não tenho tido mais. Sem contar com outros problemas de saúde inclusive dermatológica, todos
estes foram curadas com a hemoterpia e alguns medicamentos naturais especificos para os males. Estou com muita saúde, sigo minha vida normal sem os incomodos que
durante anos me acomediam. RECOMENDO. disponhome para qualquer estudo relativo a esta tecnica.

 Curtir · Responder · 7 · 29 de outubro de 2014 13:29
  

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

 
 
 
 
Quarta-feira, 30 de outubro de 2013 - 11:09:36

  
Enfermidades selecionadas 

  
Recuperação da capacidade visual

http://www.hemoterapia.org/


 
AUTO-HEMOTERAPIA ESTACIONA RETINOSE PIGMENTAR 

  
Vi a reportagem sobre a miss Janaina Barcelos sobre a RP, e procurei-a no facebook a fim de enviar-lhe informações sobre o Dr. Meir Schneider, que atraves de seus
médoto Self-Healing é capaz de enxergar com o cérebro. 

  
Como não foi possivel enviar as informações para a Janaina, postei as mensagens (abaixo no final) na página Retinose Pigmentar. 

  
E agora cedo vi a postagem do Nei Sousa Silva, atestando que a AHT estacionou a sua enfermidade. 

  
- 

  
* Postagens na página: Retinose Pigmentar 

 https://www.facebook.com/pages/Retinose-Pigmentar/373618155988268
  

* Nei Sousa Silva: 
 Quero relatar aqui aos meus amigos portadores de RP...Também sou portadoar só fui diagnosticada aos 25 anos de Idade,passei por muitas situações constrangedoras

devido as limitações..Mas há cerca de 5 anos atrás tomei conhecimento sobre a AUTO-HEMOTERAPIA,resolvi assistir ao vidéo do DR LUIS MOURA,comecei a fazer
rigorosamente as aplicações (TENTAR NÃO CUSTA NADA QDO SE TEM UMA DOENÇA ASSIM TÃO DESAFIADORA...) Resumindo : Pois exatamente á 5 anos,
minha retinose está estacionada, graças á Deus.Esse mês ouvi novamente do meu médico q á 22 anos me acompanha: Sua retinose está estacionada. Então não poderia
deixar de compartilha com vcs . Dê uma olhada no video , ou se informem sobre qaauto-hemoterapia. Se quiserem me add, poderemos conversar melhor. Grande abraço á
todos! 

  
PERFIL DE Nei Sousa Silva: 

 https://www.facebook.com/nei.sousasilva
  

Auto-hemoterapia Aht: 
  

Oi Nei, excelente seu testemunho. Não sabia que a AHT também ajudava nesta enfermidade. Eu vi a reportagem da miss Janaina e por isso coloquei as informações do
Dr. Meir Schneider, que é um ser humando fantastico. E para quem ainda não conhece a AHT, aqui está um link com muitas informaçoes que estou criando em etapas,
devido ao grande numero de testemunhos e estudos documentados de sucesso da auto-hemoterapia. Um forte abraço. 

  
VIDEOS: http://www.youtube.com/worldautohemotherapy

  
Site com muitas informações sobre AHT: http://www.hemoterapia.org/

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-estaciona-retinose-pigmentar.asp

  
OBS: o dono da pagina no facebook, médico, portador de retinose pigmentar, deletou todas as mensagens sobre a auto-hemoterapia que os defensores da AHT postaram
em sua pagina.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cirurgião Dentista e professor e indico (AUTO-HEMOTERAPIA) para os meus pacientes na hora da anamnese...

  
Segunda-feira, 17 de setembro de 2012 - 22:22:32

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Asma

 Azia
 Bronquite

 Bronquite asmática
 Enxaqueca

 Gastrite
 Glaucoma

  
Quando já nao havia mais esperança....

  
Me considerava asmático crônico desde os 16 anos quando peguei uma gripe forte e nunca mais fui o mesmo durante 25 anos com crises pós gripe,duas pneumonias..uma
em 98 e outra em 2000....gastos exorbitantes com medicamentos e tratamentos pneumológicos sem cura, apenas com melhoria aparente dos sintomas..em março de
2012,após uma mudança de residência...faxinas,livros,ácaros...enfim,fiz uma crise que considero hoje quase fatal,onde passei 1 mês inteiro dormindo sentado em uma
rede pois não respirava mais normal...medicamentos já nao mais surtiam efeito...berotec,miflasona,fluir,nebulizador,brondilat...nada mais funcionava..um amigo
apresentou me o tratamento...já faço aos sábados desde 20 de abril de 2012, e graças a Deus e à hemo estou feliz...não uso mais nenhum destes medicamentos...quando
resfrio até dou risadas,coisa que não fazia..chorava quando gripava,pois certamente seriam quase um mês de sofrimento e crise.Não há o que se questionar....funciona
mesmo...sou Cirurgião Dentista e professor e indico para os meus pacientes na hora da anamnese,pois a maioria deles apresenta algum tipo de patologia e acredito que
temos que multiplicar o tratamento da hemo,ainda mais que faço e melhorei,se nao dizer curei da asma...tenho glaucoma também e senti melhora em mais de 70%...mas
nao deixei de usar meu colírio tartarato de brimonidina...Recomendo para todo o mundo que sofre as sequelas das doenças e do bolso... 

 HAVILO PEREIRA DE LIMA 
 41 anos - BOA VISTA RORAIMA

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/quando-ja-nao-havia-mais-esperanca.asp

 

http://www.youtube.com/worldautohemotherapy
http://www.hemoterapia.org/
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-estaciona-retinose-pigmentar.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/quando-ja-nao-havia-mais-esperanca.asp


 
 
 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 27 de julho de 2012 - 18:51:48

  
Enfermidades selecionadas 

 Recuperação da capacidade visual
  

Auto hemoterapia e ceratocone. 
  

Data: 27/07/2012 16:31 
 De: Nara 

 IP: 187.20.19.129 
 Assunto: Auto hemoterapia e ceratocone. 

 É verdade que vivi por um ano, em tratamento de ceratocone, tudo isso acompanhado por médico de confiança, pensando na possibilidade de implante de córnea. Mas,
graças a Deus e a AHT. pude ter a surpresa, a confirmação de que n/tenho mais ceratocone e sim, miopia!!! Estou muito felizzzzz e só posso acreditar que a AHT é a
responsável por essa mudança. Não deixo jamais, de usar essa terapia! 

 Muito obrigada, meu Deus! Muito obrigada ao Dr. Luiz Moura e as minhas amigas aplicadoras! 
 Paz e bem a todos. 

 http://inforum.insite.com.br/39550/12570085.html
  

 
 
 
 
Comentário de Olivares Rocha em 18 março 2012 às 23:57

  
Conheço cirurgião oftalmologista que procede esta técnica. Seu consultório fica na zonal sul do RJ,. Me operei com ele (lazik) assim como minha mãe (catarata) e muitas
pessoas que indiquei a ele estão muito felizes com o tratamento. Ele injetou 2 ml. do sangue da minha prima no seu olho para fazer uma espécie de tamponamento  tal
qual o tampão sanguíneo peridural e como cicatrizante. ela tinha sofrido rompimento de pontos de cirurgia de glaucoma que o protocolo oficial determina cirurgia de
reparo e caso necessária, nova cirurgia de glaucoma. Perguntei por que esta técnica não é divulgada em oftalmologia. Ele me respondeu laconicamente: R$ 4.000! Deixei
de "ganhar" de sua prima este valor em troca de uma seringa e um pouco do seu sangue!!!

  
http://amigosdacura.ning.com/video/auto-hemoterapia-subconjuntival-de-queimaduras-nos-olhos-em?
commentId=4269704%3AComment%3A164649&xg_source=activity

  

Domingo, 7 de dezembro de 2008 - 14:20:40

Auto-hemoterapia e tratamento de doenças dos olhos. Depoimentos transcritos de fóruns de discussão(alguns depoimentos podem estar repetidos) e algumas indicações de
pesquisas médicas na área. 

  
 
 
DIPLOPIA 

  
Apresento um quadro de diplopia e paralisia dos músculos que movimentam as pálpebras e o globo ocular, a principio diagnosticado como Miastenia, depois descoberta a
origem do problema"intoxicação por metal pessado, Mercúrio". Após três anos de tratamentos convecionais e melhoras nada expressivas e com efeitos colaterais
indesejáveis causados pela medicação. Em abril de 2007 fiquei conhecendo a Auto-Hemoterapia, e incrédulo com os tratamentos convecionais e com diagnósticos
controversos de vários profissionais que consultei, dicidi submeter-me a autohemo, convecido pela simplicidade da técnica e pela lógica do seu funcionamento. 

 Só tiver a ganhar com o procedimento. Meu caso não é simples mas mesmo assim as melhoras são evidentes, as pessoas com quem convivo dão o testemunho. Aboli há
muito os medicamentos, tomo apenas vitaminas e minerais para reposição por causa do Mercúrio que reage com esses elementos. 

 Infelizmente a ganância por dinheiro faz com que laboratórios influentes não permitam e condenem a divulgação da técnica, aliciando profissionais que não deveriam ter
outro objetivo senão a saúde da população. 

 Valter Luís Polimeno 
  

 
 
Data: 10/11/2008 13:01 

 De: Maria 
 IP: 201.66.110.149 

 Assunto: Miopia, Astigmatismo e outros. 
  

Oi! 
  

Comecei a fazer auto hemoterapia a oito semanas, faço sozinha sem ajuda de ninguém depois de procurar e não achar quem fizesse. Vi no you tube o rapaz fazendo nele
próprio e o Dr. Luiz Moura fazendo na esposa, tomo os devidos cuidados com assepsia, uso seringa descartável e agulha 25X7, retiro 10 Mls e aplico 5 em cada braço 4
dedos abaixo do ombro. 

  
Minhas veias são invisíveis, mas mesmo assim está sendo fácil e praticamente indolor. 

  
Eu tinha MIOPIA e ASTIGMATISMO a mais de 20 anos e a uns dez anos estavam estacionados em 2.8 e 3.8 graus, tenho comigo os resultados, fiz exames depois da
quarta aplicação de AHT e fiquei surpresa quando a oftamologista passou-me a receita, 1.25 e 1.50 em graus de miopia e astigmatismo. 

  
Contestei, mas ela disse que o exame estava certo, eu só posso pensar que foi a Auto Hemoterapia que fez com que baixassem tanto, mais de 50%. Será que se eu
continuar fazendo vai diminuir mais? 

 



 
Hoje levanto-me apenas 1 vez a noite e tem noite que nenhuma, antes ia no banheiro a noite de 3 até 6 vezes dependendo da quantia de água que tomava, isso desde bem
criança, a uns 38 anos, já tinha até me acostumado, os médicos diziam ser normal já que não tinha dores. 

  
Deitava-me cansada e levantava-me mais cansada de uns seis meses para cá, tudo era difícil para mim, hoje levanto-me disposta e minha energia é outra, minha pele está
melhor, até meus cabelos estão menos rebeldes, mais bonitos. Gosto de usar brincos, mas para quatro dias de brincos tinha que ficar uma semana a dez dias sem, pois
minhas orelhas inflamavam, desde a primeira semana de auto hemoterapia não inflamou mais. 

  
Não fiz AH para os problemas acima, fiz na verdade para irregularidade e excesso de menstruação que tive por quase três anos e pruridos que acompanhava as vezes o
mês todo de menstruação e não tinha tratamento que resolvesse, também tive por seis meses perda de urina constante, hoje não tenho mais graças a Deus, ao DR. Luiz
Moura por divulgar a técnica da Auto Hemoterapia, pena que demorei a descobrir e depois ainda pesquisei bastante para começar a fazer, divulgarei pelo resto de minha
vida as maravilhas da AUTO HEMOTERAPIA. 

  
Estou distribuindo alguns livretos "AH - Contribuição Para A Saúde", cds e dvds para amigos, vizinhos e parentes, mas não estão conseguindo assistir ou ouvir nos seus
dvds, só vê que tem "pc com dvd".Será que tem a ver com o formato do cd e dvd, eu nada entendo disso? 

  
Vamos torcer para que a "anvisa", agência sanitária de saúde e "cfm", conselho federal de medicina passem a enxergar os benefícios da AH e que venham a apoiar ou pelo
menos liberar para quem queira fazer. 

  
Abraços. 

  
No endereço http://www.orientacoesmedicas.com.br/resultado_da_pesquisa_virtual_sobre_auto-hemoterapia.asp

  
 
 
tinha problemas sérios com retinopatia diabética e hipertensão,depois que começei com a AH fiquei livre . Graças à DEUS.sou praticante ha 10 meses.nunca mais
gripei,nem resfriado,está uma benção. 

 A ritinopatia melhorou 80 %, a rinite e outras alergias desapareceram. 
 A diabete tipo ii se manteve no mesmo nivel 

 A dislipedemia (colesterol e trigliceridios altos) normalizaram os niveis o que eu não conseguia com remédios. 
 A pressão arterial hoje se encontra em 12/8 sem remédio 

 jose maria coimbra batista 
  

 
 
 
Retinopatia 

 O que eu notei no meu caso que com a autohemoterapia consegui amenizar os efeitos que a diabetes traz (ritinopatia,hipertenção,dislipedemia e outros)mas não consegui
melhorar os niveis da glicemia. 

 LAURO FEIJO 
  

 
 
No endereço http://salavioleta.blogspot.com/2007/05/autohemoterapia.html

  
 
 
Sexta-feira, 11 de Maio de 2007 

 AUTOHEMOTERAPIA 
 Gente, sempre tem alguém me perguntando sobre a Autohemo, porque todos já sabem da minha peleja contra a Herpes que invadiu minha córnea e fez aquele estrago

todo. Pois bem , vou explicar o que houve. Depois de peregrinar por tudo que é tipo de consultório oftalmológico, consultar os melhores especialistas, finalmnete
encontrei o Dr Guilherme Kfouri que imediatamente detectou meu problema: herpes ocular, mas já era tarde, pois a córnea já tinha entrado no processo de "derretimento".
Foi feito o primeiro transplante entramos com a medicação para combater a herpes. Infelizmente a doença voltou com força total e afetou a córnea tranplantada, a esta
altura eu já estava usando um tubo de pomada Aciclovir por semana (uma bagatela de R$ 78,00 ) e mais 800mg de Aciclovir oral e mesmo assim com pouquíssimo
resultado, a herpes apenas melhorava um pouco. Foi aí que me deram um cd sobre Autohemoterapia, assisti atentamnete,pesquisei sobre o assunto, criei coragem e fiz a
primeira aplicação por conta própria, sem receita ou acompanhamento médico, fiz por absoluto desespero. Oito horas depois da primeira aplicação eu já não sentia mais
dores e no outro dia a herpes simplesmente sumiu. Foi a primeira vez neste tempo todo que fiquei bem desta herpes. e a partir daí nunca mais tive a doença.Passei a fazer
as aplicações semanalmente e hoje faço mensalmente, volto a repetir que fiz por conta própria e não estou aqui recomendando nada para nínguém. Resolvi passar o
arquivo sobre a Autohemo, pois pode ser útil para outras pessoas como foi para mim. 

 Na Luz, 
 Vanêssa 
  

 
 
*************** 

  
 
 
Cegueira 

 A médica me deu os partabéns o colesterol, triglecerides despareceram, a artrite melhou, recentemente voltei a fazer devido a uma bronquite q ñ curava, e já na2º
apilcação melhorou.Uma vizinha disse q a mãe estava ficando cega, e recuperou a visão, uma outra comentou q já ñ tem dores pelo corpo como antes, ela faz
religiosamente toda a semana. 

 Leila 
  

 
************ 

  
 
 
Diabetes: cego pela doença volta a dirigir 

 Data: 14/05/2008 18:28 
 



De: ZIVAL BISPO DOS SANTOS (juniorauto-pecas@hotmail.com) 
 IP: 201.18.137.172 

 Assunto: Re: Re: AH aumenta a produção dos Macógrafos!!! 
 Olá Tatiana, eu estava sofrendo de sinosite a 2 anos, gastei quase dois mil reis no tratamento sem nenhum beneficio, hoje eu estou curado, já faço a ah há 3meses, pode

confiar que é excelente,na minha cidade Canavieiras-bahia, virou epidemia de ah, todas as pessoas com pressão alta já deixaram de tomar remedios, pessoas com feridas
nas pernas causada pela diabete estão sicatrizadas, um amigo estava cego pela diábete hoje ja está dirigindo. 

  
 
 
****************** 

  
 
 
Diminuição do cansaço fisico, cura de meu Astigmatismo e diminuição da Hipermetropia. 

 KATHIA VILLELA RODRIGUES 
  

 
 
 
 
Data: 13/04/2007 14:06 

 De: Clara Enir Robalo de Jesus 
 IP: 201.14.225.112 

 Assunto: Faço auto hemoterapia 
 A auto hemoterapia fiz direto pelo periodo de um ano aplicações de 5ml , uma vez por semana, foi possível observar os efeitos na segunda semana, fiz um intervalo de 1

mês nas férias e continuo as aplicações semanais, havia esquecido também de relatar sobre o problema dos olhos, tenho GLAUCOMA, depois que comecei a auto
hemoterapia, regulou a pressão do olho e estabilizou, sinto grande melhora nos sintomas, inclusive até o colírio foi suspenso. 

  
 
 
Data: 30/03/2008 11:36 

 De: Izabel cristina (icristinacosta@bol.com.br) 
 IP: 201.4.122.172 

 Assunto: Auto hemoterapia 
 Parabéns pela iniciativa, vocês são realmente incansáveis. Meu esposo está esperando a alta total de sua médica para então enviar o resultado de sua cura de glaucoma

pela auto hemoterapia. Ele fez apenas 18 aplicações, não usou nenhum colírio eno seu último exame sua médica se surpresa, mas ela não sabe que o único remédio foi seu
próprio sangue. 

  
 
 
Data: 22/03/2008 20:03 

 De: Izabel cristina 
 IP: 201.4.126.15 

 Assunto: GLAUCOMA 
 Meu marido era portador de glaucoma e está curado. Ou, segundo sua médica , poderá receber alta nos proximos dias. Ela está deixando para o emio do ano, se continuar

como está irá suspender o uso do colírio, não sabendo ela que ele já deixou faz tempo. Quando em 2006 começou a AH. Esse é melhor efeito placebo que existe. Por isso
usamos... 

  
 
 
**************************** 

  
24/07/2007 20:42:26 - a favor anos ZairaMedeiros de Bittencourt (52) de Bento Gonçalves 

  
Já estou fazendo a 12 aplicação e estou me sentindo muito bem ,não tive gripa como de costume e os meus olhos não estão mais duros ao acordar como sempre tive antes
(tenho problemas de visão inclusive glaucoma) é como eu tivesse renovado 10 anos 

  
 
Data: 04/10/2007 16:39 

 De: M.Helena Cavalcante (mhelenasc@yahoo.com.br) 
 IP: 201.25.80.105 

 Assunto: Profissionais em Joinville/SC 
 Por favor, preciso com urgência de localizar profissionais em Joinville/SC que estejam aplicando o tratamento auto-hemoterapia, pois minha mãe que já faz uso do

tratamento a 7 semanas está de viagem pra lá e necessita continuar, uma vez que está apresentando melhoras muito expressivas em relação a visão (catarata em um olho e
descolamento de retina em outro) e força maior para caminhar e ajoelhar, enfim muita disposição geral. 

  
 
 
No Orkut: 

  
 
 
Postado por Creusa: 

  
A minha "secretária do lar" tem ou tinha problemas de glaucoma. Orientada por mim fez a AHemo . A princípio 10 ml semanais e, depois de algumas aplicações reduziu
para 5 ml. Após 3 1/2 meses decidiu fazer exames de acompanhamento e o resultado foi que sua pressão ocular está normal. Ela usava normalmente os colírios indicados
para controle da doença porém, como se sabe, no Glaucoma não há cura. Decidimos que, completando os 4 meses de uso ela irá parar com a AHemo e continuar só com, a
medicação prescrita para verificar os resultados. Caso retorne a doença ela voltará a fazer uso da AHemo. 

  
http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=7768575&tid=2511565884676834370&kw=glaucoma. 

  



 
 
Quando passava o fio dental , a gengiva sangrava , após as aplicações de autohemoterapia , este sangramento cessou . Mais importante ainda , devido a um acidente
automobilistico , tive ruptura da coroide e fiquei com uma pequena cicatriz defronte a retina , esta cicatriz obstruia a passagem da imagem para a retina , com o tratamento
da autohemoterapia , esta cicatriz diminuiu de tamanho e meu campo de visão aumentou significamente. Isto foi devido pela ação dos macrofagos fagocitando a fibrina (
componente da cicatriz ) . 

 Marco Antonio Jacob 
  

Tenho os exames (foto) de contraste do olho , onde se constatou a ruptura da coroide e a consequente cicatriz , feitos em 1986 , e pelo qual os oftamologistas consideram
que meu caso não tinha cura . Acredito que se fizer um novo exame esta cicatriz diminuiu consideravelmente , estou a disposição para uma junta médica de
oftamologistas fazerem novo exame de contraste e compararem a evolução do meu campo de visão. 

 Marco Antonio Jacob 
  

 
 
 
 
Pude voltar a caminhar sem as dores. 

 minha visão melhorou, e o emocional equilibrou. 
 Margarida Segui Piheiro 

  
 
 
 
 
Data: 26/04/2007 00:56 

 De: Mariana Serpa (marianaserpa@gmail.com) 
 IP: 201.19.141.243 

 Assunto: Meu relato 
  

Eu tenho uma doença auto-imune, vou freqüentemente a médicos há pelo menos pouco mais de 2 
  

anos. Nenhum conseguiu diagnosticá-la com exatidão. Tenho inflamações em diversas partes do corpo, vivi os últimos anos com esclerites terríveis em ambos os olhos,
otites, inflamações sérias e dolorosas no nariz, inflamações nas articulações, enfim, uma série de sintomas que prejudicam minha vida. Fui tratada por médicos das mais
diversas áreas, sofri uma cirurgia no nariz, minha esclerite já 

  
esteve a ponto de me dar uma catarata ou GLAUCOMA, e minha saúde se abalou muito mais há cerca de um ano, quando comecei a tomar corticóides (tanto em
comprimidos quanto em colírio) e fiquei durante 8 meses com corticóides via oral. Segundo o reumatologista que consultei por indicação no início deste ano, eu estava
ficando "dependente" do corticóide, pois toda vez que tentava tirar, minhas inflamações, especialmente a esclerite, voltavam com toda força. 

  
Quando estive no reumatologista indicado, ele me passou um imunossupressor, por ser o tratamento alopático mais eficaz para os casos de doença auto-imune. Um
remédio que custa cerca de 120 reais a caixa, e que eu teria que tomar mais ou menos 3 caixas por mês, no mínimo, por tempo indeterminado. Mesmo sem ter um
diagnóstico, a posição dele foi receitar-me o medicamento e ver se me ajudava. Fiquei 15 dias usando o imunossupressor... e havia sido alertada quanto aos sintomas
colaterais! Mas eles vieram tão, mas tão fortes, que eu não agüentei, tive que parar. Algumas inflamações ressurgiram juntas, eu fiquei com o corpo todo paralisado de
tanta dor, foram 10 dos 15 

 dias praticamente sem conseguir levantar da cama. 
  

Entrei em contato com ele, relatei o que estava acontecendo, e ele me mandou suspender a medicação. Fiquei com medo de tomar algo semelhante... afinal de contas,
foram mais de 2 anos sofrendo com sintomas horríveis, eu não queria que tudo voltasse... esse foi o preço de começar um tratamento com imunossupressor... fui avisada
de que minha vida seria muito difícil, que se "desse certo" este tratamento, eu teria uma vida limitada e deveria me cercar de cuidados médicos. 

  
Há alguns meses ganhei uma cópia (cópia da cópia) do DVD do Dr. Moura. Minha psicoterapeuta o conhecera há mais de 20 anos. Eu assisti o DVD inteiro, e resolvi me
consultar com ele. A consulta custou 80 reais, mais da metade do preço dos médicos que costumo ir. Fui até o consultório no dia 13 

  
de março, conversamos bastante. Foi uma consulta mais longa do que muitas que eu já tive, com muito médicos diferentes. Ele me deu uma fórmula com metais para
manipular, receitou cloreto de magnésio, e no dia seguinte comecei a auto-hemoterapia. 

  
Hoje tive a oitava aplicação. Minha esclerite foi embora, não tive mais inflamações nas articulações, já 

  
cortei o corticóide em colírio (que usei continuamente de janeiro de 2005 até o mês passado), e não vejo dores surgirem no meu corpo desde então. Sinto-me muito mais
disposta e saudável. De quebra, cortei também o anti-depressivo e ansiolítico que usava há 3 anos. 

  
 
 
*************************************** 

  
 
 
Data: 13/04/2007 14:06 

 De: Clara Enir Robalo de Jesus 
 IP: 201.14.225.112 

 Assunto: Faço auto hemoterapia 
 A auto hemoterapia fiz direto pelo periodo de um ano aplicações de 5ml , uma vez por semana, foi possível observar os efeitos na segunda semana, fiz um intervalo de 1

mês nas férias e continuo as aplicações semanais, havia esquecido também de relatar sobre o problema dos olhos, tenho GLAUCOMA, depois que comecei a auto
hemoterapia, regulou a pressão do olho e estabilizou, sinto grande melhora nos sintomas, inclusive até o colírio foi suspenso. 

  
---------------------------- 

  
 
 
No Orkut: 

 



 
 
 
 
Acta XXV Concilium Ophthalmologicum 

  
Por Frederick Christopher Blodi 

  
Described as proceedings. See also 9122.560 UUIP-1154 1986 for single paper entitled "Surface characterisation of intraocular lenses by ESCA" by Bernt J Lindberg 

  
Mais detalhes 

  
Acta XXV Concilium Ophthalmologicum: Proceedings of the XXVth International Congress of Ophthalmology, Held in Rome, Italy, May 4-10, 1986 

  
Por Frederick Christopher Blodi 

 Publicado por Kugler, 1988 
 Observações do item: set 

 Observações do item: v.1 
 Original da Universidade de Michigan 

 Digitalizado pela 14 ago. 2008 
 ISBN 9062990428, 9789062990429 

 2807 páginas 
 Ballaco-Gabrieli, .(e outros autores).Tíitulo: Autohemotherapy in the treatment of some corneal pathologies 

  
O texto acima está em http://books.google.com.br/books?id=R-NsAAAAMAAJ&q=autohemotherapy&dq=autohemotherapy&lr=&pgis=1

  
 
 
Injeção subconjuntival de soro autógeno no tratamento de queimadura ocular por álcali em coelhos 

  
http://www.scielo.br/pdf/abo/v67n5/22211.pdf

  
Revista Brasileira de Oftalmologia 

 Print ISSN 0034-7280 
 Rev. bras.oftalmol. vol.66 no.4 Rio de Janeiro July/Aug. 2007 

 doi: 10.1590/S0034-72802007000400008 
  

RELATO DE CASO 
  

Uso do concentrado de plaquetas em doença da superfície ocular 
  

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-72802007000400008&script=sci_arttext
  

No 23º pós-operatório foi iniciado colírio de concentrado de plaquetas autólogo 6x/dia O método de obtenção do concentrado de plaquetas foi desenvolvido a partir de
trabalhos publicados anteriormente... 

  
Nesse sistema, por meio de uma punção venosa em fossa antecubital, o sangue do próprio paciente foi drenado para um dispositivo de separação... Em dois ciclos,
coletamos 72 ml de concentrado de plaquetas. Avaliamos os índices hematimétricos do paciente, antes e após o procedimento, e do concentrado de plaquetas (Coulter -
ActDiff) 

  
Outro emprego do sangue autólogo na oftalmologia consiste em produzir um colírio à base de do sangue do paciente. Centrifuga-se o sangue descartando-se o plasma. O
colírio de sangue, rico em substâncias cicatrizantes e estimuladoras do crescimento celular, é aplicado nos olhos de pacientes que sofreram queimaduras seja por calor ou
produtos químicos. 

  
Dr. José Álvaro Pereira Gomes 

  
 
 
Tratamento do olho seco 

  
Nos casos severos de olho seco, pode-se utilizar soro autólogo puro ou diluído, conforme a gravidade do problema. O soro autólogo tem componentes essenciais que se
encontram presentes na lágrima, como vitamina A, EGF e fator de crescimento transformador beta (TGF-b). A preparação desse colírio deve ser feita em laboratório
estéril e com experiência na manipulação de sangue para diminuir o risco de contaminação. 

  
http://www.universovisual.com.br/publisher/preview.php?edicao=0302&id_mat=107

  
 
 
Cuidados Gerais com os Olhos Durante as Internações Hospitalares 

  
Dr. Sérgio Kandelman 

  
Chefe do Serviço de Oftalmologia do Hospital Barra D'Or. 

  
Colírio de soro autólogo, ou seja, produzido a partir de sangue do próprio indivíduo, centrifugado, embora requeira manuseio específico de relativa complexidade, tem
resultados já estabelecidos. 

  
Fontes: 

 http://www.praticahospitalar.com.br/pratica%2031/paginas/materia%2018-31.html
 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-27492004000500020&lng=e&nrm=iso&tlng=e

 http://www.scielo.br/pdf/abo/v67n5/22211.pdf
 



http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-72802007000400008&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
  

Dr. Ricardo Reis 
  

Oftalmologista especialista em Catarata, Glaucoma, Transplante de Córnea, Cirurgia Refrativa, e Ceratocone – Clinique Sourdille – frança, membro da Americam
Academy of Oftalmology, membro do Banco de Olhos de Baltimore USA, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. 

  
Pratica os tratamentos acima elencados, afirmando serem de grande utilidade. 

  
Procedeu aplicação de sangue autólogo para cicatrização em rompimento de cirurgia ocular para tratar glaucoma, em um parente meu. Injetou 2ml. para reparar lesão
provocada por impacto em ponto cirúrgico. Havia perda de visão. Cinco horas após a aplicação do sangue, a visão foi plenamente restabelecida. 

  
Rua Francisco Sá 23 sala 1207 tel. 2247-1781 

  
( WWW.OFTALMOLOGIABRASIL.COM.BR) 

  
Ozono terapia em lesões do nervo óptico. 

 Santiesteban R., S. 1 Menéndez, Francisco M., Fuentes e Estrada D. R. 
 Neurológicos e neurocirúrgicos Institute, em Cuba. 

 1 Centro Nacional de Investigação Científica, em Cuba. 
  

Atrofia óptica é uma das principais causas de cegueira no mundo. Como parte do Sistema Nervoso Central do nervo óptico tem muito poucas possibilidades de
regeneração. Entre os fatores que podem facilitar um certo grau de neuroplasticidade desta estrutura é ozono terapia. Resultados terapia de ozono (autohemotherapy),
aplicado a 10 pacientes, que tinham diferentes graus de atrofia óptica de diversas etiologias, são apresentados. Em 8 pacientes uma melhoria na acuidade visual ou campo
visual foram observados. Dois casos, que tinham atrofia óptica hereditária não melhorou. Os resultados são discutidos levando em conta as diversas etiologias e
fingimento graus. 

  
http://74.125.93.104/translate_c?hl=pt-
BR&sl=en&u=http://www.ozono.cubaweb.cu/resumenes/medi51.htm&prev=/search%3Fq%3DAutohemotherapy%2Bin%2Bthe%2Btreatment%2Bof%2Bsome%2Bcornea
BR&usg=ALkJrhhddqSLx2-UNADiOPcPU3799T1eHg 

  
Neste endereço, várias outras doenças são tratadas com auto-hemoterapia. 

  
************************************************************ 

  
FONTE: http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1505&u=1449

Valter
 58 anos - Vitória - ES 
 

 
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
Renan : http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=5301939306764584011

 minha prima ja não toma mais remédios pra pressão coisa q era impossivel pos ela tinha pressão 
 intracraniana . eu me sinto bem mais forte mais leve bem mais ranquilo .. minha visão melhorou 
 muito e com 20 ml melhoraa mais ainda todos os sintomas de tudo . o ruim e q as vezes falta 

 coragem mas 10 ja ta ótimo . só q com 20 me sinto até o clark kent . meu avo tinha perna inchada 
 e com ma sirculação e veia intupida . pow verruga caiu demoro mas caiu . tonteira de labinritite 

 tbm sumiu e com 20 é melhor ainda.
  

 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
ISOLDE : http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=2476950460326071068 

 uma conhecida curou o glaucoma (pressão no olho) com 6 meses de aplicação.
  

ISOLDE sobre o caso de GLAUCOMA: 
 ONTEM FALEI COM UMA PESSOA CONHECIDA MINHA E ELA ME RELATOU QUE FAZ AH. 

 E ME CONTOU QUE FOI AO MÉDICO ANTES DE COMEÇAR A FAZER AH E O MÉDICO DIAGNOSTICOU GLAUCOMA E RECEITOU REMÉDIOS PARA
ESSA DOENÇA, REMÉDIOS FORTES. ELA FALOU PARA O MÉDICO QUE NÃO IRIA FAZER O TRATAMENTO E FALOU QUE IRIA INICIAR AH. E FOI O
QUE FEZ DURANTE 3 MESES, VOLTOU AO MÉDICO E ELE CONSTATOU QUE ESTAVA 60 POR CENTO CURADO O GLAUCOMA E RECOMENDOU QUE
ELA FIZESSE MAIS 3 MESES E APÓS ESSE TEMPO ESTAVA 100 POR CENTO CURADA.

  
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
MARY: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=9875772838125670419

 Miopia, Astigmatismo e outros 
 Faço Auto Hemoterapia sozinha, depois de ter visto no youtube o rapaz fazendo nele sozinho, tomo 

 os cuidados de praxe. 
 Estou na oitava aplicação e já na quarta fiz um exame de vista, tive miopia e astigmatismo a mais 

 de 20 anos, e a uns dez que estava estacionado em 2.8 e 3.8 graus, contestei a oftalmologista que 
 me apresentou a receita com 1.25 e 1.50, ela disse que está certo, baixou mais de 50%, tenho o 

 



resultados que comprovam. 
 Penso que se continuar fazendo ainda poderei baixar mais. Brincos, usava 4 dias e ficava cerca de 

 dez sem, até sarar as inflamações das orelhas, fazem dois meses que não tiro os brincos e não 
 inflama mais. A 38 anos desde criança levantava de 3 até 6 vezes ao banheiro, para médicos era 

 normal, por que não tinha dores, hoje só levanto 1 as vezes nenhuma. 
 Desde fevereiro deste ano estava com perda de urina e me deitava cansada e levantava mais cansada 

 ainda, hoje levanto-me disposta e meu ânimo aumentou muito. Emagreci três quilos, coisa que não 
 estava conseguindo antes. 

 A três anos tinha excesso e irregularidades de menstruação, hoje não tenho mais, meus cabelos 
 estão menos rebeldes, e minha pele está melhor. Torçamos para que a "anvisa" e o "cfm" deixem de 

 dar ouvidos aos ganâncio$o$ do poder e liberem essa técnica pelo menos a quem deseja fazer. 
 Deus abençõe Dr. Luiz Moura e a todos os seus divulgadores.

  
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
Ricardo: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=14969944942358254375

 Mary 
 Eu ja tinha sentido isso, ha tres ou quatro meses eu perdi meus oculos durante minha mudança, e fiquei sem ele esse tempo todo e notei q nao sinti falta de usa-lo, como se

nunca precisa usar um.
  

 
 
 
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

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 12 de dezembro de 2009 - 09:22:28 189.99.140.106

  
eu sou a favor da auto hemoterapia, orque com 6 meses consegui superar deficiencia da pele dos meus braços, que era fragil se arranhasse dava trabalho para sarar, até o
cabelo do braço se arrancava como se a pele estivesse podre. recuperei de um problema que tinha nos olhos deis de criança, um embaralhamento que sempre se repetia e,
me maltratava muito, e ninguem nunca soube o que era. hoje estou curado.

  
ovidio natal

 62 anos - xinguara - pa
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 2 de dezembro de 2009 - 17:46:53 187.15.74.178

  
nota 10,posso lhe relatar que so resta um abrir uma clinica pois são verdadeiros os resultados das pessoas q ja cuidei,realmente não viso ganhar dinheiro,viso em tratar das
pessoas,e todos os q cuido a cada mes me diz de suas melhoras,p completar tem pacientes q por si propio parou de tomar os rémedios receitado pelo médico relatando q
esta muito melhor ate visão recuprada tenho resultados eu não paro de fazer isso nunca e se ainda eu for presa continuarei a trabalhar pois irei fazer esse proceder dentro
da sela que tal?no 10 p alto hemoterapia doutor luiz o senhor é fera

  
marcella

 25 anos - queimados

 
 
 
 

 

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/



