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Relatos - Auto-Hemoterapia e Tendinite
 
 
Quinta-feira, 22 de maio de 2014 - 17:35:06

  
Enfermidades selecionadas 

 Ácido Úrico / Gota Úrica
 Artrite

 Artrose
 Reumatismo

 Tendinite
  

SAREI USANDO A HEMOTERAPIA
  

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

  
Adão Gabriel Teixeia 

 Osasco-São Paulo
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2015 - 23:04:08

  
Enfermidades selecionadas 

 Artrose
 Diabetes mellitus

 Labirintose
 Tendinite

  
Auto-hemoterapia cura labirintite

  
05/05/07 

 Vou fazer enquanto viver, a auto-hemoterapia, pois a minha artrose já não dói, meu cunhado e minha irmã estão
se curando, a glicose dele baixou de 380 para 160 com duas aplicações, e ele ficou bom da labirintite. Minha
irmã, esposa dele, se curou da tendinite. 

 Lamento essa perversidade de proibirem um tratamento simples e tão eficaz, pois as pessoas pobres não podem

http://www.hemoterapia.org/


comprar medicamentos. Meu enfermeiro me disse que "isso desentope tudo quanto é artéria". 
 Fiquei horrorizada com os comentários no Fantástico, duvidando de um homem sério como o Dr. Luiz Moura. 

 Em 1948 eu era adolescente e fiz quatro aplicações para acne, e minha pele ficou ótima. Havia me esquecido da
auto-hemoterapia, mas uma amiga me deu o DVD do Dr. Moura, e graças a ela não vou ter AVC como minhas
duas irmãs mais velhas do que eu. Tenho 78 anos e quero viver saudável. Adorei seu artigo. Abraços, 

 Anna Nunes de Morais 
 anna.nunes.moraes@terra.com.br 

 Belo Horizonte MG. 
  

http://www.jornaldaserra.com.br/6saude/7autohemodepoimentos.htm
  

 
 
 
 
 
 
Domingo, 23 de outubro de 2011 - 00:10:36

  
Enfermidades selecionadas 

 Dores articulares
 Tendinite

  
Auto-hemoterapia melhora tendinite e dores nas articulações

  
Alessandra Lima 

  
21/10/2011 00:07 

  
Estou na sexta aplicação da autohemoterapia, e antes de fazê-la nem saía da cama com dores nas articulações e a
tendinite nas duas mãos. No segundo dia da primeira aplicação eu já conseguia trabalhar no PC, pois sou design
gráfico e não aguentava mexer no mouse que a dor subia até os ombros e por conta disso, eu estava sem
expectativa para me desenvolver profissionamente. Tenho litíase renal, e as cólicas eram frequêntes, depois da
autohemoterapia as cólicas desaparecem. Quero agradecer primeiramente, ao Dr. Luís Moura pela vida que ele
me deu de volta. A sua coragem e a sua competência médica, para aliviar a dor, tratar das muitas doenças, e em
muitas outras curar. Esse homem que eu admiro por não nos privar do direito de ter a saúde ao alcanse, a
retomarmos a nossa saúde de não sermos vítimas de um sistema de saúde que visa o lucro. Esse médico, como
tantos outros que se tornam dignos por admitir que a autohemoterapia é um dos recursos mais simples e
compensadores neste mundo. 

  
http://congressoemfoco.uol.com.br/opiniao/forum/a-auto-hemoterapia/

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-melhora-tendinite-e-dores-nas-articulacoes.asp

  
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 1 de julho de 2010 - 14:06:28

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: LER - Lesão por esforço repetitivo., Menstruação, cólicas e controle
da TPM

  

http://www.jornaldaserra.com.br/6saude/7autohemodepoimentos.htm
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-melhora-tendinite-e-dores-nas-articulacoes.asp


Vantagens 
 Acabou o inchaço nos meus tornozelos, minhas cólicas fortíssimas a cada menstruação não tenho mais, dores

nos braços ao ficar com eles erguidos para cima por tempo demais (estendendo roupa, lavando os cabelos ou me
segurando no trem, etc...), me sinto mais disposta. Nunca tomei nenhum remédio para nada do que eu relatei
acima, enfim a causa eu não sei, só sei que nunca mais tive nenhum dos mesmos citados acima. 

  
 Experiência 

 Comecei com 5ml e passei para 10ml após o primeiro mês de aplicação. 
  

 joelma 
 33 anos - Porto Alegre - RS - Brasil

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-ler-lesao-por-3.asp

  
 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 7 de outubro de 2009 - 22:10:37

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Diabetes mellitus, Hipertensão arterial, Infecção,

Inflamação, LER - Lesão por esforço repetitivo., Prevenção de infecções cirúrgicas, Sinusite, Tendinite
  

Vantagens 
 Não precisei tormar antibiótico ou anti-inflamatório após cirurgias bucal (inferior e supeEstarior) 

  
Experiência 

 Esta sendo muito boa. Comecei com 10ml (jul/ago) aumentei por minha conta para 20ml (set/out), depois
mudarei para 5ml (matutenção) com intervalos de sete em sete dias. 

  
John Wesley Siqueira 

 65 anos - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
  

 
 
 
Sexta-feira, 13 de fevereiro de 2009 - 17:02:46

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

Anemia, Artrite, Artrite reumatóide, Artrose, Asma, Bronquite, Bronquite asmática, Bursite, Cálculos renais
(pedra no rim), Câncer, Cisto cebáceo, Cistos de ovário, Colesterol, Colite, Colite ulcerativa, Coração
(problemas cardíacos), Depressão, Dermatose alérgica, Diabetes mellitus, Distrofia muscular progressiva,
Doença mista do tecido conjuntivo, Doença pulmonar obstrutiva crônica, Doenças pancreáticas, Doenças virais,
Dor de cabeça crônica, Dor na coluna, Dores articulares, Encefalite, Endometriose, Enxaqueca, Esclerose
múltipla, Esclerose tuberosa (TSC), Esporão, Estresse, Fibromialgia, Furúnculo, Gangrena, Glaucoma, Gripe,
Hérnia de disco, Herpes, Hipertensão arterial, Hipertrofia benigna de próstata, Hipotensão (pressão baixa),
Hipotireoidismo, HPV (infecção por vírus do papiloma humano), Infecção, Inflamação, Insuficiência renal
crônica, Insuficiência vascular periférica, Labirintose, Lupus, Menstruação, cólicas e controle da TPM, Micose,
Miomas, Nódulo na tireóide, carne no olho., Ovário policistico, Plaquetopenias, Pneumonia, Pós-operatório,
Pré-operatório, Pressão baixa, Prevenção de infecções cirúrgicas, Prevenção em geral, Psoríase, Refluxo
gastroesofágico, Reumatismo, Rinite, Síndrome do túnel do carpo, Sinusite, Tendinite, Trombose, Úlcera de
estômago, Varizes, Verrugas

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-ler-lesao-por-3.asp


 
Experiência 

 sou tecnica de patologia clinica, comecei aplicando em minha mae que era cardiopata de nivel gravissimo vivia
mais tempo no hospital do que em casa seus batimentos cardiacos chegavam a 36 por minuto os medicos
recomedaram que implantasse um marca-passo, mas gracas a Deus o sus demora muito, porque com a AH
aplicando 1oml por semana dentro de 1 ano e meio de tratamento ela se submeteu a um cateterismo e a um novo
ecocardiograma onde foi constatado que suas veias estavao desobstruida as que estavam frageis se regeneraram
e o cardiologista deu alta para ela, diminuiu a medicacao e hoje ela continua nao parando mais em cas mas nao
para ficar no hospital e sim para fazer curso de pintura, bordados croche e ate voltou a trabalhar ja esta
costurando de novo e vai dar aula de corte e costura numa ong aqui na cidade. tenho varios outros relatos todos
com provas cientificas porque faco aplicacoes em dezenas de pessoas e cada uma tem algo para contar 3 delas
tinham miomas do tamanho de uma laranja e teriam que retirar o utero apos um ano de aplicacao nao tem mais
nem sombra dos miomas, outro caso interesante e de um paciente que iria amputar o pe por causa do diabete que
necrosou o seu dedo, que estava totalmente preto e com uma ferida dolorida que nao fechava, agora ele anda
normalmente nao amputou o pe e detalhe ele fez somente 6 aplicacoes se eu pudesse contaria caso por caso mas
nao da tenho uma paciente com cancer de intestino pedirei a ela que relata para voces tudo antes e depois do
tratamento. permita Deus que legalizem esse tratamento para que possamos trabalhar e ajudar a quem precisa em
paz ate breve lucimar 

  
Anônimo 

 38 anos - - - Bulgária
  

 
 
 
 
 
Sexta-feira, 1 de janeiro de 1988 - 01:42:10

  
Enfermidades selecionadas 

 Bursite
 Dor na coluna

 Agradecimento ao Doutor Luiz Moura......ESTOU CURADO !!!!
  

Caros colegas AUTO-HEMOTERÁPICOS praticantes ou iniciantes ; 
 Em 4 de novembro de 2011 escrevi o agradecimento/testemunho abaixo : 

 “ Quero deixar registrado meu agradecimento ao Doutor Luiz Moura por ser essa pessoa abnegada, integra e
proba , que a despeito dos vários processos, calunias e difamações, manteve-se firme, estoico e fiel as suas
convicções, fruto de décadas de trabalho clínico e pesquisas “in loco”. Proporcionando a todo “ ser humano “ o
alivio para muitos de seus males, de forma barata e eficaz. 

 Há muitos anos eu padecia de fortes dores na coluna vertebral ( L4,L5 e S1 ), apesar das inúmeras consultas a
massagistas, médicos ortopedistas, neurologistas e outros tantos “istas”, NÃO fui feliz em encontrar alivio para
minhas dores cada vez mais freqüentes, recebendo indicação médica para cirurgia ,. até que . . . por uma
coincidência do destino, conheci um paciente do Dr. Luiz Moura, aqui em São Paulo, o qual, poucos meses
antes, no auge de crise dolorosa . . . acabou por seguir para o Rio de Janeiro em busca de alivio para sua
enfermidade. E, após consultar-se e iniciar o tratamento, com seis aplicações conseguiu o que tanto almejava. Da
mesma forma , comigo, hoje faz três anos que faço minhas aplicações e não sinto nenhuma dor, sequer fico
resfriado . . . cirurgia nem pensar ! Retomei minha vida normal, sem dores , adquiri qualidade de vida e não
deixarei jamais a AHT. “ 

 Hoje, 15 de fevereiro de 2012 quero registrar aqui mais uma experiência feliz , a CURA completa DE UMA
BURSITE, que há anos me acompanhava e que após iniciar minha AHT, regrediu de forma espantosa.....porém,
se fazia presente, ainda , por força da PROFISSÃO. 

 Bom, como escrevi acima, quase fui a loucura , vitimado por dores na coluna.....e após iniciar minha AHT, as
dores sumiram por completo e nunca mais senti nada. 



Fato é que nunca parei com minhas aplicações , apenas reduzi a quantidade , ou seja, de 20 ml a cada 5 dias
passei para 10 ml, e por alguns anos nada senti, exceto uma pequena dormência no braço direito e dedos; 

 Meu oficio é CABELEIREIRO e como tal, faço muitos movimentos repetitivos com tesouras e pentes por varias
horas , seis dias por semana. 

 De uns tempos pra cá comecei a sentir uma dormência incomoda no braço direito, com maior ênfase nos dedos :
INDICADOR,MÉDIO e DEDÃO, justamente aqueles que mais utilizo no meu dia a dia....Acreditando que
estava diante de um quadro de LER ( Lesão por Esforço Repetitivo ) , consultei um Especialista que
diagnosticou ... BURSITE , INDICANDO UM SEM NUMERO DE REMÉDIOS ALOPATAS e LICENÇA
SAUDE no mínimo 60 dias .... que no meu caso é impraticável devido a minha profissão autônoma. 

 Como sou praticante da AHT há anos, conheço seus benefícios e resolvi por mim mesmo, AUMENTAR a
quantidade de sangue aplicado.....de 10 ml passei a 20 ml a cada 5 dias, com aplicação de 10 ml em cada
nádega...e não é que deu certo !!!! Após, 6 aplicações a dormência se foi e não sinto mais nada . Hoje continuo
com minhas aplicações de 20 ml a cada 5 dias e não sinto mais nada , praticando meu Oficio com o mesmo vigor
dos meus 30 anos......TOTALMENTE SEM DORES. 

 Por isso reitero meus agradecimentos a esse homem tão generoso e integro DOUTOR LUIZ MOURA....a quem ,
assim como milhares de pessoas neste mundo encontraram ALIVIO para suas dores e CURA para seus males. 

 PS.: Fiquei sabendo que o CFM através de LOBBY tenta aprovar uma um Projeto de Lei que se encontra para
sanção da Presidenta, onde os Médicos seriam ( apenas eles) os AUTORIZADOS a aplicar Auto Hemoterapia
nas pessoas......???? 

 Na minha opinião modesta , mas, com excelente memória graças ao poder rejuvenescedor da AHT...me lembro
... Não eram os MÉDICOS através de suas entidades de classe ...CFM , CRMs,e tantos outros similares em
conjunto com a ANVISA e outros, que diziam que a AHT é prejudicial a Saúde.....pois, o que não é permitido eu
entendo que faz mal.....e a AHT foi proibida no Território Nacional em 2007 sob varias alegações , inclusive
essa. 

 Rsrsrs ..... Acredito mesmo que agora que eles viram milhares de pessoas praticando a AHT sem nenhuma
contra indicação, querem pegar uma parte grande desse “MERCADO” , criando mecanismos que monopolizem
o manuseio dessa técnica apenas a eles.....e claro elevando ABSURDAMENTE o custo de cada APLICAÇÃO
!!!! Claro . 

 ASSINEM O ABAIXO ASSINADO contra mais essa tentativa de manipulação !!! só com milhares de
assinaturas a nossa Presidenta VETARÁ esse PL absurdo. 

 À aqueles que criticam a AHT eu sugiro que leiam os diversos depoimentos de pessoas que realmente obtiveram
êxito na cura de suas enfermidades de forma simples, barata e não menos cientifica como afirmam os que são
contrários. 

 Atenciosamente 
 Daniel Floriano 
  

Daniel Floriano da Silva 
 65 anos - são paulo

  
 
COMENTARIOS:

  
Segunda-feira, 26 de março de 2012 - 20:58:16 

  
Daniel 

  
imprimi o seu depoimento e vou mostrar para meu marido, que nao gosta de internet. Ele tem os mesmos
sintomas que vc tinha, dores na coluna, 3 hernias de disco,faz acumpuntura há mais de 4 anos, as dores só
melhoram um pouco,e agora está com dormencia nos dedos das maos. Estamos fazendo auto hemo há um mes, e
já notei uma disposiçao melhor nele,que andava deprimido e cabisbaixo, devido tambem a uma sindrome
nefrotica, que lhe deixa o corpo inchado, ele toma 20 mg de cortizona dia, mais 11 comprimidos diversos, de
varios remedios, que não fazem quase nenhum efeito . Não é exagero, 12 remedios por dia? os medicos acham
que é normal. Estou recorrendo à auto hemo como ultimo recurso para que esta odisseia tenha fim. Estamos
aplicando 5 mg por semana, não sei se deveria aumentar, é dificil decidir isso sozinha. Tambem estou fazendo



em mim, aplicando 5 mg por semana, pois estou sempre gripada e extrememente cansada e estressada, devido ao
meu trabalho , comerciante ,e cuidar do marido.Gostei muito do seu depoimento, espero em reve fazer um
depoimento como o seu ! Sucesso ! 

 tania maura 
 55 anos - sao paulo

  
 
Quinta-feira, 16 de fevereiro de 2012 - 11:40:22 

  
Prezado Daniel Floriano 

 Postei seu texto no facebook e a secretária do Dr Luiz Moura, Sra Janilda fez um comentário, que transcrevo
abaixo. 

 Abços 
  

Olá Autohemoterapia, 
 Janilda Queiroz comentou seu link. 

 Janilda escreveu: "Fico muito feliz com a sua cura. Realmente a AHT é maravilhosa, pena que muitos não a
aceitam, mas também têm muitos que acreditam e por isso se beneficiam com a técnica, fazendo uso constante
dela. Agradeço os elogios ao Dr Luiz Moura e realmente posso dizer, que ele é um ser iluminado e que em todo
tempo em que está clinicando o faz por amor a Medicina, o que hoje em dia está cada vez mais raro. Abraços!!!"
M.Fetha 

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/agradecimento-ao-doutor-luiz-mouraestou-curado-.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 24 de janeiro de 2011 - 19:32:45 

  
Eu faço auto-hemoterapia há 1 ano e 3 meses. Comecei em final de setembro/2009! No começo não acreditava
mto, mas depois de mtas pesquisas, feitas por meus pais, e tbm por meu pai fazer há dois (2) anos e somente ter
benefícios, finalmente decidí fazer, pois tinha crises direto de rinite alérgica, desde criança. E por ter perdido o
'baço', com 17 anos, eu fiz tbm pq preciso aumentar a minha imunidade! Minha mãe e eu fazemos, toda semana
10 ml! Na segunda aplicação percebi que sumiu um cisto sebáceo já meio grande nas minhas costas. Já tinha
operado dois cistos em 2007, e tinha que operar aquele terceiro, e sumiu completamente! Tenho mto mais
disposição, e nunca mais tive crise forte de rinite. Aliás, as vezes tenho um pco, mas controlável, isso, pq não me
cuido mto! Vejo mtos benefícios tbm com pessoas da minha família. Cura de pressão alta, tendinite, nervo
ciático, problemas no útero,etc... Enfim, faço e recomendo. Auto-hemoterapia, é tudo de bom. Agradeço ao anjo
que encontramos aqui na Lagoa da Conceição, que nos aplica, e agradecemos ao Dr. Luiz Moura, e tbm à Deus,
por nos permitir essa terapia, ao nosso alcançe, curando mtas doenças e dando melhor qualidade de vida! 

  
Renan Müller Tonelli 

 26 anos - Florianópolis - SC
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/eu-faco-auto-hemoterapia-ha-1-ano-e-3-meses-comecei-
em.asp

  
 
 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/agradecimento-ao-doutor-luiz-mouraestou-curado-.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/eu-faco-auto-hemoterapia-ha-1-ano-e-3-meses-comecei-em.asp


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

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

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

  
Vantagens 

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

  
Experiência 

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

  
REGINA COELI DO NASCIMENTO VALE 

 52 anos - Brasília - DF - Brasil
  

 
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quinta-feira, 26 de novembro de 2009 - 19:33:19 189.69.164.234

  
Beatriz,imagino o seu desespero, pois eu também tinha dores terríveis no pescoço,(ficava travada) nos ombros,
nos braços, por causa de bursite, tendinite e talvez até de uma hérnia de disco que eu devo ter.Fiquei sabendo da
auto hemoterapia e comecei então, pois não tinha nada a perder, e o que eu não queria éra viver tomando
remédios de farmácia. 

  
Hoje já faz 07 meses que faço aplicações, não tomo nada, e estou ótima.Com 01 mes de tratamento as dores já
tinham diminuido muito,ou melhor , parece mentira mas na primeira aplicação voce já sente a diferença e então
esse é o meu conselho, vai e experimenta, pois não tem nada a perder, só a ganhar!! VIVA O DR LUIZ
MOURA!!!

  
Mary

 50 anos - São Paulo
  

 
 



 
Domingo, 11 de abril de 2010 - 18:50:38

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Asma, Bursite, Esclerose múltipla, Fibromialgia, Furúnculo,

Infecção, LER - Lesão por esforço repetitivo.
  

Vantagens 
 Faço tratamento para Bursite e tendinite, estou praticamente curado. 

 Faço o tratamento em minha esposa que tem Esclerose Multipla, ela se sente muito bem, pois devido o uso
semanal de INTERFERON e em alguns caso é feito PULSO-TERAPIA, ela ficava muito debilitada, hoje com a
AHT ela se sente muito mais disposta, e quase não teve mais surtose quando tiver mais novidades sobre o
tratamento de minha esposa, deixarei mais depoimentos 

 Faço a AHT em minha tia que tinha FIBROMIALGIA, hoje ela esta completamente curada. 
 Também faço em minha sogra que sofria de BRONQUITE ASMÀTICA, logo na primeira aplicação ela sentiu

uma melhora considerável e depois da quinta aplicação não teve mais ataques de BRONQUITE ASMÀTICA. 
  

Experiência 
 Só tenho a declarar bennefícios deste tratamento. 

 Todos a quem apresentei não tem intenção de parar mais, pois estão muito felizes com os resultados. 
  

Josias Mendes de Moraes 
 33 anos - Curitiba - PR - Brasil

  
 
 
 
05/05/07

 Vou fazer enquanto viver, a auto-hemoterapia, pois a minha artrose já não dói, meu cunhado e minha irmã estão
se curando, a glicose dele baixou de 380 para 160 com duas aplicações, e ele ficou bom da labirintite. Minha
irmã, esposa dele, se curou da tendinite.

 Lamento essa perversidade de proibirem um tratamento simples e tão eficaz, pois as pessoas pobres não podem
comprar medicamentos. Meu enfermeiro me disse que "isso desentope tudo quanto é artéria". 

 Fiquei horrorizada com os comentários no Fantástico, duvidando de um homem sério como o Dr. Luiz Moura.
 Em 1948 eu era adolescente e fiz quatro aplicações para acne, e minha pele ficou ótima. Havia me esquecido da

auto-hemoterapia, mas uma amiga me deu o DVD do Dr. Moura, e graças a ela não vou ter AVC como minhas
duas irmãs mais velhas do que eu. Tenho 78 anos e quero viver saudável. Adorei seu artigo. Abraços,

 Anna Nunes de Morais
 anna.nunes.moraes@terra.com.br 

 Belo Horizonte MG.
  

 
 
 
 
Terça-feira, 3 de fevereiro de 2009 - 00:17:08

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Bursite, Câncer, Colesterol, Gripe, Hipertensão arterial, Infecção,

Tendinite
  

Vantagens 
 melhora significativa da crise de osteomielite, bursite, tendinite. 

  
Experiência 

 sofri acidente motociclistico em 1989, fiquei com muitas sequelas. tive fraturas expostas em ambos os



tornozelos e com o passar dos anos um deles estava muito escuro devido ao sangue coagulado na região da
canela, após um mês de aplicações fiquei impressionado com a mudança de coloração, minha perna começou a
clarear. 

  
alberto magno de frança 

 42 anos - Ribeirão Pires - SP - Brasil
  

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

 191.183.213.136
  

SAREI USANDO A HEMOTERAPIA
  

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

  
Adão Gabriel Teixeia 

 Osasco-São Paulo
  

 
 
 
Quinta-feira, 18 de novembro de 2010 - 05:57:11

  
Enfermidades selecionadas   

  Alergias
  Fístula anal

  Gastrite
  LER - Lesão por esforço repetitivo.

  
FERTILIDADE

  
Deus sempre em primeiro lugar..., foi Ele que permitiu que a informação chegasse até mim, que eu fizesse uso
da AHT e convencesse minha esposa (que odeia injeção) a usá-lo....; Após 5 anos de tentativas frustadas para
engravidar (com e sem medicamentos), minha esposa está na 6ª semana de gestação do nosso primeiro filho,
louvado seja o Senhor Jesus. 

 Uso a AHT a 10 meses, minha esposa usou apenas 3 meses, parou a AHT e engravidou um mês e meio depois.  
  

 Tive melhoras fantásticas na minha LER (braço direito), alergias, resfriados, gastrite, frieira nos pés, além de
mais disposição e desaparecimento de uma fístula anal. Para evitar os reaparecimento dos sintomas, continuarei
usando a AHT o resto da vida. 

 Estou MUITO, MUITO, MUITÍSSIMO GRATO ao Dr. Moura, que Deus o abeçõe cada vez mais.  
  

 Robson 
 40 anos
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/fertilidade.asp
  

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/fertilidade.asp


 
 
 
 
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
  

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

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

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

  
Vantagens 

 varios resultados 
  

Experiência 
 sem comentário 

  
JOSE ANTONIO RODRIGUES 

 58 anos - Brasília - DF - Brasil
  

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

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

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

  

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


Vantagens 
 Eliminei o reumatismo, controlei minha pressão, acabei com o colesterol, dor de cabeça causada por renite

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

  
Experiência 

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

  
Jaime Alois Schierholt 

 45 anos - Campo Bom - RS - Brasil
  

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

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

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

Vantagens 
 dimuição dos sintomas, mesmo em poco tempo do tratamento 

  
valdenice gomes de andrade 

 43 anos - Recife - PE - Brasil
  

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

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

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

Vantagens 
 Fim das inflamações, dores musculares foram superadas 

  
Experiência 

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

 50 anos - São Paulo - SP - Brasil
  

 
 
 



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

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

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

  
Vantagens 

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

  
Experiência 

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

  
REGINA COELI DO NASCIMENTO VALE 

 52 anos - Brasília - DF - Brasil
  

 
 
 
Terça-feira, 27 de outubro de 2009 - 01:24:01

 Assisti ao video fiquei encantada, fui portadora de toxoplasmose ha dez anos atraz mas tive comprometimento
na visao e ate hoje sinto visao conturbada enxergo ,mas tenho 20% de comprometimento e hoje fiz a 1a. sessao
de auto-hemoterapia e ja me senti melhor.E ao assistir ao video fiquei empolgada, tenho lesao, tendinite,
tenossinovite, fibromialgia (ler/dort) sinto dores horriveis e sindrome do impacto nos dois ombros.Tenho muita
depressao devido as dores fortes , tenho insonia, tive crises fortes de labirintite e tive alteração na pressao
arterial coisa que nunca havia tido antes.Gostaria de saber se posso estar fazendo a auto-hemoterapia porque
tomei muitos medicamentos :antibioticos, anti-depressivos e muitossssssssssssssss
outrossssssssssssssssssssssssssssss se vou me desintoxicar com este procedimento.Adorei a narrativa do Dr 

 Maria Melniski 
 53 anos - Campo Mourao PR

  
 
 
 
Quarta-feira, 13 de fevereiro de 2013 - 22:43:46

 189.66.58.232
  

Só quem faz auto-hemoterapia sabe o quanto ela é eficaz e benéfica 
  

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

13/02/2013 19:44 - Piracicabano 
 Ahh é, e conselhos de medicina que são mais cabides de empregos políticos do que meritocráticos. E se achar

que necessita utilizar do tratamento por algum motivo, faça sem medo, procure se inteirar melhor no assunto e
peça à um médico ou enfermeiro de sua confiança...Enfermeiros não o fazem em farmácias, pague um pouco



mais pra ir até sua residência ou vice-versa, assim ninguém mais saberá... Desculpem a redação mas procuro
ajudar quem necessita. Abraços a todos 

  
13/02/2013 17:00 - Piracicabano 

 Boa tarde, primeiramente gostaria de agradecer e parabenizá-la por expor e divulgar suas experiências com este
tratamento magnífico, ocultado e proibido por um simples motivo: pressão e propina de lobistas do setor
farmacêutico à nossa queridíssima Anvisa(leia-se funcionários e dirigentes desse ineficiente órgão de
fiscalização).Como Eng. Agrônomo e criador de gado em Minas Gerais, já conhecia e utilizava a AHT como
tratamento da verrugose nos mesmos.Há uns 4 ou 5 anos, meu tio começou o tratamento para alergia com outros
amigos do prédio em que eu também morava (cada um para um tipo de doença), começaram em 3 pessoas com
um farmacêutico indo semanalmente na casa dele, na segunda semana ele convidou minha mãe que tem alergia
forte à poeira, tendinite crônica em um dos ombros e má circulação dolorida nas pernas e braços, foi tiro e
queda, já na terceira semana de tratamento minha mãe já não sentia nenhum sintoma citado acima, foi
impressionante, ela me chamou pra mim tratar minha alergia e insônia pesada que me atormenta há anos, batata,
na minha primeira aplicação (26 anos) caiu um pouco minha pressão ao ver meu sangue mais a agulhada que
nunca fui muito fã, rsrsrsrs, mas logo na primeira aplicação me sentí tão bem que fui logo estendendo meu braço
pra segunda sem medo. Meu primeiro tratamento consistiu de 6 aplicações, resultado?? acabou minha insônia,
antes eu durmia as 2 depois não conseguia passar das 11 da noite, minha espinhas sumiram, e alergia a poeira
idem, me ajudou até numa baixa circulação nos braços que sentia, hj são quase 15 pessoas que vão à casa do
meu tio receber as agulhadas, do mesmo prédio.Como os médicos e farmacêuticos foram proibidos de aplicar,
interrompí meu tratamento, mas desejo voltar a fazê-lo. Continuo a fazer as aplicações na minha mãe
semanalmente, e em alguns amigos, dentre eles um com trombose severa controlada não por mim, mas pela
AHT. Tratamento deve ser repetido qdo necessário e interrompido qdo não mais necessário.#milagroso 

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

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

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

  
Vantagens 

 varios resultados 
  

Experiência 
 sem comentário 

  
JOSE ANTONIO RODRIGUES 

 58 anos - Brasília - DF - Brasil
  

 
 
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 25 de setembro de 2009 - 15:51:13 

  
faço a auto hemoterapia há 6 meses, está sendo bom na tendinite q tenho no punho direitoe pras cãibras nas



pernas.
  

sidelvania
 34 anos - monte carmelo -mg

  
 
 
 

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/

