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

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

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

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

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

  
 
 
 
 
Maria Alvares comentou em Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço!:

  
Eu faço a mais de 8 anos e não paro pois é meu elixir para a minha saúde já tive câncer de colo de útero á 16
anos e com os tratamentos muito fortes , hoje tenho osteoporose , artrose , artrite e não tomo remédios nenhum a
não ser a auto- hemoterapia , confesso que sinto dores mas não a ponto de tomar remédios que só acaba com a
saúde da gente , não tive mais dores no estômago , pois os remédios faziam mal era muito forte , depois que
comecei o tratamento com a auto hemoterapia não tomo mais remédios agradeço meu querido irmão que me deu
um cd do doutor Luiz Moura e ai comecei não parei mais , eu recomendo .

 Descurtir · Responder · 3 · 20 min
 (28-maio-2016)

  
https://www.facebook.com/maria.alvares.5099

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso de CURA: Dieta aliada a Auto-Hemoterapia 

  
https://hssuffer.wordpress.com/2012/02/13/caso-de-cura-dieta-aliada-a-auto-hemoterapia/

  
Esta é a história de Catarina, a esposa do Escobar. Ela teve a CURA do Lupus Eritematoso Sistêmico, cura da

http://www.hemoterapia.org/
https://hssuffer.wordpress.com/2012/02/13/caso-de-cura-dieta-aliada-a-auto-hemoterapia/


Artrite Reumatoide e cura da Síndrome de Sjogren. Catarina foi acometida pelo que se conhece como a Doença
mista do Tecido Conjuntivo… Foram 3 doenças ao mesmo tempo e se curou com 2 tratamentos naturais: DIETA
ALIMENTAR E AUTO-HEMOTERAPIA! 

  
A história da Catarina na íntegra pode ser encontrada no seu próprio blog: 

  
http://www.curassecretas.blogspot.com

  
 
 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 2 de abril de 2015 - 02:39:26

  
Enfermidades selecionadas 

 Artrite, Depressão, Dores articulares
  

Eu ouvi sobre auto-hemoterapia em uma de minhas viagens ao Brasil ...
  

Eu ouvi sobre auto-hemoterapia em uma de minhas viagens ao Brasil e fiquei muito impressionado com os
resultados alcançados com a minha mãe este tratamento holístico. Enquanto eu estava lá eu aprendi com uma
enfermeira como desenhar o sangue mim e injetá-lo no músculo do meu braço. Tenho 57 anos de idade e
começou a auto-hemoterapia em outubro de 2014. Os dois primeiros meses eu não vi mudanças, mas no meu
nono tratamento meu nível de energia subiram, minha dor da artrite começou a se dissipar e pressão arterial caiu.
Agora, depois de quatro meses eu sou uma nova pessoa, me sinto melhor do que eu fiz em meus trinta anos.
Minha dor, depressão, ansiedade, pressão arterial elevada, baixo nível de energia e mente nebulosa são
completamente desaparecido. Eu começo meu dia às 5h30 e ainda estou indo sem parar até 11:00. Não há efeitos
colaterais e você nunca vai encontrar alguém que tentou fazê-lo dizendo que não deu certo para eles ou não
melhorar a sua saúde. Faça isso! Você vai se surpreender. Se você tiver alguma dúvida, você pode me enviar e-
mail em (bm787@aol.com) eu serei mais do que feliz em responder a quaisquer perguntas que você tem. 

  
AUTOHEMOTHERAPY 

  
mariab2 

 By mariab2 · February 2, 2015 at 10:42 pm · 0 replies 
 In Conversations 

 Follow replies 
 More options 

  
Shared with the public 

  
I heard about autohemotherapy in one of my trips to Brazil and was very impressed with the results my mother
achieved with this holistic treatment. While I was there I learned from a nurse how to to draw the blood myself
and inject it in my arm's muscle. I am 57 years old and started autohemotherapy in October 2014. The first two
months i did not see changes but on my 9th treatment my energy level soared, my arthritis pain started to
dissipate and blood pressure went down. Now after 4 months I am a brand new person, I feel better than I did in
my thirties. My pain, depression, anxiety, high blood pressure, low energy level and foggy mind are completely
gone. I start my day at 5:30am and I am still going non-stop until 11:00pm. There are no side effects and you
will never find anybody that tried it saying it did not work for them or did not improve their health. Do it! You
will be amazed. If you have any questions you can email me at (bm787@aol.com) I will be more than happy to
respond to any questions you have. 

http://www.curassecretas.blogspot.com/


 
Edited February 2, 2015 at 11:06 pm 

  
https://www.inspire.com/groups/talk-psoriasis/discussion/autohemotherapy-1/

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/eu-ouvi-sobre-auto-hemoterapia-em-uma-de-minhas-viagens-ao.asp

  
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 4 de fevereiro de 2015 - 18:58:31

  
Enfermidades selecionadas 

 Anemia
 Artrite reumatóide

 Miomas
 Trombose

  
Auto-hemoterapia na remissão de artrite reumatóide, mioma, psoriase, anemia, trombose...

  
Publicado por Cristhof Ruediger no Grupo 

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

Olá amigos!Estou feliz por ter descoberto este maravilhoso grupo,sou usúário da AHT,minha esposa também,
ela teve uma melhora fantástica com esta espetacular terapia de cura.Tinha artrite reumatóide durante 9
anos,tomava até 8 tipos de medicamentos,foi acumulando cada vez mais problemas:psoríase, anemia
grave,mioma uterino(1,6 L)e há 10 meses a temida trombose em 5 veias da perna esquerda,inclusive da
safena.Começamos então a AHT ,eu tbém por problemas de coluna e joelho,hoje ela está muito bem,sem
cirurgia e eu tbém estou melhorando.Eu mesmo faço em mim a aht.Não queremos parar nunca mais!!Faço parte
desde julho de 2014 do site "AMIGOS DA CURA" de Maurecir Mafra,muito luminoso este grupo,com mais de
15000 membros.Estou à disposição para compartilhar experiências e descobertas para sempre estar com
saúde!!Um abraço a todos! 

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-na-remissao-de-artrite-reumatoide-mioma.asp

  
 
 
 
 
Sexta-feira, 30 de janeiro de 2015 - 15:02:38

  
Minhas dores de artrite reumatoide melhoraram muito depois das aplicaçoes da AH

  
Antes da primeira aplicação pesquisei bastante, e decidi tirar a prova, afinal, tantos médicos e remédios que não
davam jeito nas minhas fortes dores. Enfim, estou na minha 8ª aplicação, e estou muito bem, claro que ainda
sinto algumas dores, mas nem se compara ao que sentia. Estou bem melhor. Obrigada. 

 Eliana 
 37 anos - São paulo

  
 
Domingo, 1 de fevereiro de 2015 - ?10?:?59?:?22 

  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/eu-ouvi-sobre-auto-hemoterapia-em-uma-de-minhas-viagens-ao.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-na-remissao-de-artrite-reumatoide-mioma.asp


Prezada Eliana bom dia!!!!! 
  

Tinha dores horríveis nas juntas, tomava diariamente remédios, pratico a hemo há 03 anos - 05 ml. Hoje só faço
aplicação quando quero, minhas dores desapareceram. O comércio de remédios, eles são muito poderosos, existe
uma pressão muito grande para não reconhecer a hemo. Você lembra da acupuntura no início????? 

 Continue a praticar e pesquise sobre o Cloreto de Magnésio. 
 Saúde.... Teu sangue te cura.... 

 Tarcisio Rocha de Oliveira 
 Natal ; RN

  
FONTE AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
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
  

 
 
 
 
Elso Evangelista Lima · A Faculdade Da Vida

 Eu faço há uns 3 meses, não curou mas melhorou muito o ataque de artrite reumatoide, que por pouco não
deixou louco, faz uns 15 anos de sofrimentos, e em todos os lugares por onde andei só ouvia ( não tem cura, só
melhora ). coisa que não tem explicação, veja a medicina não libera, e se for acompanhar a mente da medicina
você acaba ficando todo torto, mãos pés etc..Mas graças à Deus, ao dr Moura e a auto-hemoterapia a dor
diminuiu já em 80/cento, o que me preocupa é Eu ter de fazer a aplicação, porque onde Eu moro é quase
impossível achar um filho de Deus que queira praticar uma CARIDADE, mesmo eu pagando 40 por aplicação,
mas não faz mal, com a ajuda Divina Eu estou conseguindo...

 Curtir · Responder · 9 de fevereiro de 2015 18:33
  

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

 



 
 
 
 
Celino Silveira · Mobral

 Tenho um amigo, com 80 anos, ele e a esposa fazem a bastante tempo, estou impressionado com o vigor dos
dois, eles tinham dores nas pernas, e nos dedos da mão(artrite), ela que sofria hoje não sofre mais!

 Curtir · Responder · 10 de setembro de 2015 23:29
  

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

 
 
 
 
Quinta-feira, 5 de dezembro de 2013 - 23:55:57

  
Enfermidades selecionadas 

  
Artrite reumatóide

  
CURA PELA AUTOHEMOTERAPIA

  
Estava com artrite reumatoide e com a autohemo fiquei curada, meus exames deram negativos, não sinto mais
nada ,digo que a autohemo salvou a minha vida ,fiz questão de dar este depoimento na intenção de estar
ajudando alguém. 

  
Quarta-feira, 12 de março de 2014 - 19:42:55 

 Podem direcionar as perguntas para o meu e-mail que responderei a todos a respeito da cura atraves da AHT
.abraço a todos . monicachamon@hotmail.com 

  
MONICA CHAMON 

 48 anos - SETE LAGOAS /MG
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
Domingo, 13 de outubro de 2013 - 12:07:10

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Bursite

  
Agradecimente a cura pela AH.

  
A AH me curou de uma alergia alimentar e bursite. 

 A alergia há mais de 35 anos não podia comer chocolate, amendoim e seus derivados, que me dava herpes labial.
A bursite, já tinha feito uma aplicação, há oito anos, e estava para repetir o procedimento. Foi aí que soube da
AH. 

 Comecei o procedimento em 05/04/2013, há seis meses, e constatei a cura para esses meus pequenos problemas,
porém de grande incômodo, já no segundo mês. 



Só tenho a agradecer e recomendo. 
  

Leonildo Ferreira Junior 
 49 anos - Caraguatatuba SP

  
Sexta-feira, 13 de novembro de 2015 - ?11?:?32?:?12 

  
Faço aplicações faz um ano, na minha cidade de João Pessoa. Desapareceram meu problemas de artrite, meu
ácido úrico está controlado, minha bursite melhorou substancialmente, minha pele rejuvenesceu, etc. Estou
passando pela cidade de Caraguatatuba e não conheço ninguém para continuar minhas aplicações semanais. Faz
já um mês que estou viajando. 

 Se alguém me puder ajudar por favor me mande um e-mail: adolfo@anglass.com.br 
 Agradeço infinitamente. 

 Adolfo 
  

Adolfo Neira 
 66 anos - João Pessoa-PB

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
Rosa Maria Soares · UNISINOS-RS

 Faço uso da Auto Hemoterapia a mais de 10 anos, sou portadora de Artrite Reumatóide não obtive cura através
desse procedimento por que não existe cura para artrite , mas nunca precisei tomar vacina para gripe sinto que
minha imunidade fica protegida e aumentada sempre que faço o procedimento. Aconselho a todas as pessoas que
possuem problemas de imunidade que façam uso da Auto Hemo pois pude comprovar ao longo desses 12 anos
que ajuda bastante. Atualmente faço uso de uma medicação nova para Artrite mas não dispenso a auto hemo pois
me sinto muito bem com a minha imunidade fortalecida. Pena que a Anvisa não consiga ver os benefícios da
Auto Hemo principalmente para a população carente desse País. Força Dr. Luis e obrigada.

 Curtir · Responder · 4 de junho de 2015 14:30
  

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

 
 
 
 
 
 
Domingo, 23 de setembro de 2012 - 08:44:26

  
Enfermidades selecionadas

 Artrite reumatóide
  

MEU SANGUE ME CURA
  

Amigos há cerca de 04 meses pratico a Autohemoterapia. 
 Vivia com muitas dores nas articulações, no ombro já estava calcificada, tomava anti-inflamatório para poder

dormir. 
 Após a 3 aplicação comecei a melhorar, hoje não tomo mais remédios, NÃO SINTO MAIS DORES. 



Não posso ficar calado, o que é bom prá mim eu me sinto na obrigação de divulgar para meus amigos e a todos
que precisam se curar. 

 Estou a cada dia divulgando esta prática, gente pratiquem é para o bem de vocês. 
 Tarcisio Rocha de Oliveira 

 52 anos - Parnamirim
  

Quinta-feira, 8 de novembro de 2012 - 19:11:26 
  

Sandra boa noite, fico feliz em saber suas notícias, continue praticando, eu me sinto ótimo, divulgue, mande as
pessoas pesquisarem, agora recomende sempre para higiene no momento da aplicação e procurar sempre um
profissional de saúde para esta operação. Seu sangue te Cura. Precisamos nos unir para legalizar esta prática. 

 Abç 
 Tarcisio 

 Tarcisio Rocha de Oliveira 
 Parnamirim

  
 
Quarta-feira, 8 de janeiro de 2014 - 19:52:15 

  
Tarcisio, sou novato em AR e AHT. Gostaria que voce me repassasse algumas informações. Voce ainda faz AHT
? Quanto tempo voce tem AR ? Fez tratamento com drogas alopatas ? Qual o teu sentimento hoje sobre sua AR
com tratamento AHT: Apresentou alguma melhora. Melhorou muito. Teve Remissão. Curou. Fico grato por
qualquer informação que possa me repassar. Obrigado. 

 Silvio 
 RIO DE JANEIRO

  
 
Domingo, 30 de setembro de 2012 - 08:47:04 

  
Tarcíso, sua experiência declarada é muito encorajadora para outras pessoas. 

 Também faço e falo sempre que posso, vamos em frente nos melhorando e 
 passando adiante nessa técnica que só faz o bem. 

 Abraço e sorte pra voce. 
 Ida 

 Florianópolis
  

 
Segunda-feira, 1 de outubro de 2012 - 08:00:19 

  
Grato Ida pelas palavras, me sinto cada dia melhor. 

 Vamos em frente, quem sabe um abaixo assinado para o Congresso Nacional legalizar? 
 Atc 

 Tarcisio 
 Tarcisio Rocha de Oliveira 

 Parnamirim
  

 
Domingo, 30 de setembro de 2012 - 10:59:23 

  
Tarcisio, sugiro a você que pesquise sobre o cloreto de magnésio. Vai ajudar ainda mais em relação às
articulações. 

 Paulo Silva 
 56 anos - Rio de Janeiro

  



http://www.hemoterapia.org/depoimentos/meu-sangue-me-cura.asp
  

 
 
 
 
Quinta-feira, 3 de maio de 2012 - 19:37:44 

  
Fui vitima de atropelamento e faturei as duas perna inclusivel o femur passei um ano ospitalizada adquiri uma
infecção ossea osteomelite preste a ampuntação do femur,graças a Deus primeiramente e a um amigo que ao ver
meu sofrimento passou um DVD do Dr. Luis Para asistir sem medo de errar comecei a fazer as aplicações
comercei a sentir mais firmeza na perna a qual os médicos falavam em amputação pois aparelhos ja tinha usado
varios e não consolidava devido a infecção, cirugias foram 16 em uma só perna e 4 na outra quando fui
submetida a fazer novos Rx o medico ficou supreso com o calo osseo que ali formava nada lhe respondir pois
tenho certeza que eles iam achar que eu estava louca pois a medicina condena AHT voltei para casa e continuei
fazendo hemoterapia com mais um mes voltei para fazer novos RX o calo ossea cada vez se desenvolvia e não
foi mais preciso fazer cirugia e nem tomar mais remedio para infecção pois VHS, PCR se normalizou e ficaram
sem esplicação pois mim calei diante da medicina .Depois de muito tempo acamada sofria de muitas dore no
corpo e nasi mãos foi costatado pelo reumatolugista que estava sofrendo de Artrite rematoide continuei com
minhas aplicaçõe mais um ano e meio hoje corro danço pulo e não sei o que é dores estou curada graças a Deus
a hemoterapia de Dr. Luis a credite e faça mal nenhum seu sangue vai lhe fazer Sucesso. 

  
Roselia dos Santos Ferreira   

 Jiquiriçá Bá
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/fui-vitima-de-atropelamento-e-faturei-as-duas-perna.asp
  

 
 
 
 
 
Terça-feira, 27 de setembro de 2011 - 23:47:42

  
Enfermidades selecionadas 

 Artrite reumatóide
  

Meu Sangue me devolveu a vida.
  

Acredito, esrá ficando livre da artrite reumatoide, 
 fiz a 8ª aplicação de AH e, já estou livre do corticoide, 

 e quase não estou tomando mais anti-inflamatórios. 
 asim que comprovar que estou curado, 

 vou fazer o que etiver em meu alcance para divulgar essa tecnica. 
 Mesmo que dure minha vida toda, 

 E olha que agora vou retomar todas as minhas atividades. 
 Inimigo da AH, é meu tambem. 

 Tenho uma pequena gráfica em Camaçari-BA. 
 vou citar e divulgar a AH todo mes num informativo de Bairro. 

 Familiares, amigos e clientes. 
  

http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/meu-sangue-me-devolveu-a-vida
  

Eternamente gráto. 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/meu-sangue-me-cura.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/fui-vitima-de-atropelamento-e-faturei-as-duas-perna.asp


Marilson Melo. 
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/meu-sangue-me-devolveu-a-vida.asp
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 1 de junho de 2011 - 18:41:38

  
Enfermidades selecionadas 

 Artrite
 Pós-operatório

 Pré-operatório
  

Benefícios - Testemunho do médico Dr. Tarcisio Gurgel sobre a Auto-hemoterapia 
  

---------- Mensagem encaminhada ---------- 
 De: Walter Medeiros (Hotmail) 

 Data: 1 de junho de 2011 07:39 
  

Olá pessoal, 
 Como médico e formado pela UFRN em 1972, sei e reconheço as razões de tantas dificuldades para o uso da

AHT... 
 Estudei o tema e enfrentei adversidades para fazer uso desta prática. A ATH será no final desta década a maior 

 e melhor técnica na prática médica pelos depoimentos dos que a praticam e com certeza pela pesquisa científica 
 que a sociedade espera por iniciativa governamental. 

 Antes da minha cirurgia cardíaca de aneurisma de aorta em 30 de março do ano passado, eu a pratiquei, quase 
 como clandestinamente em um total de o8 sessões. e os benefícios foram diversos. Dos que tenho condições de 

 provar eu destaco: 
 1 nenhuma infecção hospitalar trans e pós operatório nem de efeito tardio até então. 

 2- cura de uma artrite no ombro esquerdo . 
 3- minha extensa cicatriz toráxica praticamente desapareceu, para idendifica-la hoje, eu preciso de uma lupa. 

 4- taxas sanguineas bioquimicas todas normais, até então. 
 Outros benefícios desconhecidas devem existir, mas não mais me aprofundei. 

 A medicina precisa ouvir e se interessar pelo clamor dos depoimentos dos diversos indivíduos que buscam
atraves 

 desta prática, benefícios preventivos (como no meu caso) e terapeuticos , como na bibliografia mundial e
tambem 

 nos ricos depoimentos de brasileiros, cujos relatos tenho acompanhado pela internet. 
 Um bom dia para todos. 

 Tarcisio Gurgel médico, com o direito de dar seu pessoal depoimento no uso da prática da AHT.
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/beneficios-testemunho-do-dr-tarcisio-gurgel-medico-sobre-a.asp
  

 
 
 
 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/meu-sangue-me-devolveu-a-vida.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/beneficios-testemunho-do-dr-tarcisio-gurgel-medico-sobre-a.asp


 
 
 
Segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011 - 10:51:42

  
Enfermidades selecionadas 

 Ácido Úrico / Gota Úrica
 Alergias

 Artrite reumatóide
 Artrose

 Bronquite asmática
 Distúrbio do Ácido Úrico

 Gripe
  

Santo Graal
  

Tenho feito já 14 aplicaçoes de 5 ml por semana, a partir da quarta resolvi o problema de tosse e catarro 
 constante , devido a alergia a frio e poeira.Eu não queria de maneira nemhum , usar os corticoide e outros 

 remediso com efeitos colaterais terriveis.Nunca mais tive estes problemas.pare de tomar tilatil e beserol , 
 tomava praticamente 3 a 4 x por semana.Mesmo que o Ministério da Saúde não autorize o uso oficial de auto-

 hemoterapia, a divulgação desta técnica a traves das pessoas que usam e estão satisfeito com os resultados, 
 será suficiente para ter uma revolução "DA SAUDE", no Brasil. No final quem decide se uma coisa esta certa ou

não, sempre será o POVO.E ninguém, vai fazer alguma coisa para se prejudicar .A AUTOHEMOTERAPIA, vai
ganhar a 

 cada dia mais espaço,simplesmente porque é eficiente e barata.Eu mesmo, uso com muita satisfação e por isso,
eu 

 divulgue para meus amigos e colegas.Assim , desta maneira , num instante todo mundo terá acesso.Com ou sem 
 autorização, a INTERNET vai acabar informando sobre os benefícios desta técnica que o próprio DEUS

DIVINO, 
 criou com o nosso próprio sangue.No final, o homem descobriu a famosa procura do Santo Graal...e este é o

nosso 
 próprio SANGUE....Chegamos na era da visão e do bom senso....Acredite, muito coisas ainda vão ser

descoberta, 
 sem precisar poluir ou destruir ou enriquecer grupos monopolista.Esta onda, de liberdade, e verdade e amor e 

 fraternidade vai vencer para o bem de todos. 
  

rafael afan 
 52 anos

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/santo-graal.asp

  
 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 28 de dezembro de 2005 - 00:30:54

  
Enfermidades selecionadas   

  Artrite reumatóide
  

Cura da Artrite Reumatóide e elevação da Taxa de Plaquetas
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/santo-graal.asp


Há pelo menos 10 anos sofria de artrite reumatóide. 
 Os joelhos inchavam, ficavam bem vermelhos e com febre, dores na cabeça do fêmur, nas articulações das maos,

calcanhar, dedão do pé, enfim, na crise ficava 100 % incapácitado e acamado. 
  

 Meu reumatologista disséra-me que eu tinha que aprender a conviver com minhas dores, que a medicina não
tinha rewcursos para cura da artrite reumatóidde. 

  
 Iniciei AHT em abril de 2010, estamos em dezembro de 2010. 

 Desde a 2ª aplicação não teno mais sintomas algum da artrite reumatóide, simplesmente após 10 anos initerúptos
de dores por 24 horas/dia, hoje não sinto mais nada. 

  
 Minha meta é completar 1 ano e meio de terapia e repetir o exame de cintilografia e assim atestar a cura dessa
enfermidade .comparando com o exame antigo que acusava a enfermidade . 

  
 Outro fato é a elevação de minhas plaquetas que estavam no limite inferior á pelo menos 5 anos e agora está
dentro da normalidade . 

  
Julio Cesar Gomes Barreto   

 Guarapari
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/cura-da-artrite-reumatoide-e-elevacao-da-taxa-de-plaquetas.asp?p=1
  

 
Terça-feira, 1 de fevereiro de 2011 - 15:33:25 

  
As pessoas que querem iniciar o tratamento/cura da artritrite reumatóide informo como superei esta terrível
enfermidade que tanto me incapacitava para meu trabalho já que sou dono de uma pousada em Guarapari e
necessito estar em constante movimento; 

 sofria do mal há 10 anos. Em abril de 2010 iniciei aplicações de 20 ml de meu sangue em quatro pontos
(músculos dos braço e das coxas) de 5 em 5 dias ( minha esposa foi capacitada e ela mesmo que me aplica até o
momento). Hoje, fevereiro de 2011, não sinto sintoma algum da artrite. Em outubro de 2011 farei exame de
cintilografia para constar a total cura e assim provar ao meu reumatologista de que a AHT CURA, já que ele
afirmara que eu teria que conviverver com minhas dores pois a medicina não tem recursos para curar a artrite
reumatóide . 

 Saúde a todos e todas, Julio Barreto tel (27) 3272-1427  
 VIVA A PICADA DA VIDA ! ! ! 

 Julio Barreto 
 52 anos - Guarapari-ES / rua Juiz de Fora nº 121 - praia de Meaípe- cep 29.208-500

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/as-pessoas-que-querem-iniciar-o-tratamento-cura-da.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 19 de janeiro de 2011 - 01:12:54

  
SOFRIA de artrite, faco aplicacoes ha um ano

  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/cura-da-artrite-reumatoide-e-elevacao-da-taxa-de-plaquetas.asp?p=1
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/as-pessoas-que-querem-iniciar-o-tratamento-cura-da.asp


maRIA DO SOCORRO disse: 
 21/11/2010 às 23:48 

  
 SOFRIA de artrite, faco aplicacoes ha um ano, descanço 2 meses a cada 6 meses, graças a Deus estou curada
acaboaram-se as dores, vivo muito bem faço exercicios fisicos com tranquilidade isso era o que mais me
incomodava fora outros sintomas que tinha melhorei em tudo. iniciei fazendo 10 ml pois as dores eram muito
fortes em todo o corpo e ja tinha as juntas salientes (carocinhos 

 obrigado ao Dr luiz que teve a coragem de colocar em risco seu diploma,e ate sua liberdade em favor dos menos
favorecidos. muito obrigado doutor o senhor com sua coragem esta salvando muita gente de muito sofrimento e
ate da morte. Que Deus o abençoe mil vezes mais do que ja es. 

  
 http://metropolionline.com.br/vidasaudavel/auto-hemoterapia-funciona-ou-nao-funciona/ao.asp

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/sofria-de-artrite-faco-aplicacoes-ha-um-ano.asp

  
 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 8 de dezembro de 2010 - 00:16:06

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Artrite, Dor na coluna, Miomas

  
Vantagens 

 dores nas costas acabaram, queda de cabelo parou,, disposição aumentou tremendamente, devido ao mioma,
mestrução era absurda, quinze dias em média , abrandou significativamente a quantidade do fluxo, pele saudavel
e sem manchas 

  
 Experiência 

 se a Anvisa veda a prática da hemoterapia pois não há comprovação da eficacia, porque não realiza pesquisas ,
para desvendar o mito do beneficio. Se é proibida a realização da hemoterapia, podedo inclusive, ser punido o
profissional que aplicar a hemoterapia, porque há uma ressalva que somente os médicos com especialização
poderão prescrever o tratamento; sé é proibido ao enfermeiro ou médico sem especialização no assunto aplicar a
hemoterapia, deveria ser proibido no geral já que não comprovação poditiva do resultado ! No entanto tenho
obtido resultados excelentes com o procedimento da hemterapia e ,pessoas do meu circulo de amizades também
,aliás meu marido que estava com a carótida entupida em 50 por cento, teve o quadro estacionado, Ao realizar
exame para verificar a evolução do problema, teve a noticia de que o entupimento estacionara. Agora irá fazer
novos exames para conferir se houve uma redução do problema; mas o que nos alegrou foi de que o
entupiimento não progrediu. estou tão satisfeita com a pratica da hemoterapia que quando converso com pessoas
que sofrem de alguma doença sem perspectiva de melhora com tratamentos convencionais, comento sobre o
assunto; outra coisa, em nove meses de tratamento com a hemo, não mais contrai gripes ou resfriados, que me
derrubavam a cada dois mees ou menos. 

  
 Marisa Santos Arcuri 

 52 anos - São Paulo - SP - Brasil
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/sofria-de-artrite-faco-aplicacoes-ha-um-ano.asp


Terça-feira, 20 de julho de 2010 - 15:07:14
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta, Alergias, Artrite, Asma, Bronquite, Bronquite asmática,
Enxaqueca, Rinite, Sinusite

  
Vantagens 

 Melhora da infecção crônica na mucosa respiratoria das vias aéreas inferiores e superiores. 
 depois da 4º dose não tive mais enxaqueca. 

 Desaparecimento de secreções geladinosa de cor esverdiada e do mal estar fisico e da fadiga geral que tomava
conta do meu corpo. 

 Aumento de vitalidade e vigor físico para nadar e caminhar em aclive. 
 Melhora da secreção e inflamação da pele. Fiquei muito emocionado qndo fui nadar e não precisei recorrer ao

uso, crônico, do broncodilatador berotec. 
 Estou na sexta dose e bastante otimista com os bons resultados. Já fiz todo tipo de tratamento e as respostas com

a autohemoterapia esta sendo concretamente positiva.  
  

 Experiência 
 Posso relatar apenas que os cravinhos ficaram secos e pontudos com se tivesse areinha na pele. 

 Apareceram umas bolinhas na pele do tronco e das costas. Mas como sou acneico, isto é o de menos. Por que
minha pele do rosto esta ficando limpa. E estou com 52 anos e muito maltratado pela asma especialmente no
inverno. Já recorri a todo tipo de tratamento e pela primeira vez estou obtendo resposta com a autohemoterapia
para asma persistente crônica e suas consequencias.Pretendo agora dar atenção a alimentação e a prática de
exercício para diminuir as dores no torax por conta de respirar mal cronicamente a muito tempo. Especialmente
à noite. Passei a dormir a noite inteira sem precisar levantar para usar broncodilatador. Tenho ido deitar e
esqueço de usar a bombinha e ao acordar também. Isto é um sinal de que estou respirando melhor. Estou
aplicando 10ml 

 uma vez por semana e outro dia fiquei muito emocionado porque fui nadar e não senti fadiga e não precisei
recorrer ao uso de berotec. Eles afirmam que asma não tem cura e eu nunca me conformei com isto. Espero
dentro e algum tempo poder relatar estabilização dos sintomas e poder levar uma vida normal. 

 Muito obrigado. 
  

 jose carlos meirelles 
 52 anos - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
 
 
Data: 16/07/2007 14:18 

 Nome: Mari 
 Email: mari.susan@yahoo.com.br 

 Profissão: professora 
 Localidade: Florida-USA 

 Bom dia!!Li a materia e percebi 2 equivocos.O DVD vendido...tudo que vi até agora foi que as copias estao
sendo distribuidas gratuitamente entre amigos,familiares,etc.Eu ganhei de uma amiga com cancer de Santos que
esta mandtendo sua imunidade em alta com a auto-hemo e os medicamentos do metodo Canova (uma maravilha
que merece ser divulgada) www.canovadobrasil.com.br desenvolvido em pesquisas de anos pela univ.fed. de
curitiba. 

 O 2o. equivoco é ..auto-hemo cura todas doencas. Nunca foi dito isso pelo dr.Luis Moura. Sao para as



enfermidades relacionadas ao sistema imunologico. Iniciei apos ver a entrevista no youtube e porque minha mae
contou que tratou acne em 1950 com 9meses de aplicacoes da auto-hemo no interior de saopaulo pq nada
melhorava seu problema. Estou na 12a aplicacao e as dores nos dedos da mao-artrite- melhoraram em 90%
somente fazendo AH, disposicao e sono melhor tambem.É realmente uma vacina natural exclusiva. Meu proprio
sangue cuidando de elevar a propria imunidade.Nao tive nenhum problema e desejo que essa pratica ajude mais
e mais pessoas no mundo todo. Saudacoes! 

 Mari 16/07/07 
 FONTE: http://www.diariodecuiaba.com.br/comenta_det.php?cod=44298

  
 
 
 
 
 
rosana - 38 anos - uniao da vitoria pr: fórum Orientações Médicas

 Quarta-feira, 31 de dezembro de 2008 - 14:06:24 
 a auto hemoterapia foi um alivio para mim pois tenho artrite reumatoide e a hemoterapia e que esta me ajudando

 
 
Data: 20/04/2007 14:02 - Inforum

 De: Luciene da silva de souza (lucienesouzza01@yahoo.com.br)
 IP: 189.13.2.249

 Assunto: Auto hemoterapia
 SOU TECNICA DE PATOLOGIAS CLINICAS, REABILITADORAS TÉRAPEUTA HOLISTICA, E

TRABALHO, COM A INCLUSÃO SOCIAL NA DIOCESE DA MINHA CIDADE, É JÁ VENHO FAZENDO
AUTO HEMOTÉRAPIA HA ALGUNS MEZES,COM GRANDE SUSSESSO AS CURAS SÃO
BERRANTES, PESSOAS COM ÁRTRITE, ARTROSE, COLESTEROL, BRONQUITE ASMA,ANEMIA, E
ATER, CANCE. EU NÃO SEI POR QUE ESSA POLEMICA EM TORNO DE UM TRATAMENTO, QUE JÁ
VEN SENDO REALIZADO HA MUITOS ANOS, TENHO PACIENTE, DE 70 ANOS QUE JA FAZIA A
AUTO HEMO HA MUITOS ANOS, PARA DOENÇAS DE PELE, E ANEMIA, E MUITOS OUTROS
TESTEMUNHO, ...

 
 
Orientações Médicas - Sábado, 15 de novembro de 2008 - 19:23:06 

 CONTRA FATOS NÃO HÁ ARGUMENTOS. QUEM PODERÁ ARGUNTAR CONTRA FATOS?
NINGUÉM!

 Minha esposa, Vilma Dutra, estava entrevada com artrite-reumatóide. Muitas vezes nem levantar da cama de
manhã conseguia. Começou a fazer a AHT e com apenas 4 aplicações de 10cc está quase totalmente
restabelecida. A melhora é muito grande. É considerável. 

 Conhecemos pessoalmente o Dr. Luiz Moura, já nos consultamos com ele e afirmamos ser uma pessoa
maravilhosa, piedosa e atenciosa. A propósito, o encontrei no centro da cidade do Rio no dia 10 de novembro de
2008, na rua Miguel Couto, e comentei a melhora acentuada da minha esposa. Também lhe falei sobrer um
questionamento que me fiseram por ser a AH feita com sangue venoso e o Doutor sorriu e disse: " eu tomo esse
sangue venoso há 28 anos e nunca me fez mal". Termino afirmando que contra fatos não há argumentos. 

 Hudson Dutra - 68 anos - Rio de Janeiro
  

 
Inforum:

 Data: 18/04/2007 14:18
 De: maria auxiliadora santos de carvalho

 IP: 10.102.0.125, 200.152.34.101
 Assunto: Tratamento

 



Estou fazendo hemo a quatro meses e posso dizer que estou bem melhor,
 ... Os médicos falam que a medicina em si não descobriu a cura da

 artrite rematóide, sempre dizendo pra mim, não sei mais o lhe passar.
 Mas graça a DEUS, com o hemo estou tendo bom resultados.

  
 
Inforum:

 Data: 23/03/2007 22:06
 De: BETH

 IP: 201.79.119.210
 Assunto: ARTRITE REUMATOIDE

 ... Comecei a fazer este tratamento e por incrivel que pareça na
 segunda aplicação eu já não estava sentindo 70% das dores que sentia,

 hoje já estou na setima aplicação e a unica coisa que não melhorou
 ainda, é que quando eu levanto pela manhã minhas mãos ainda estão

 inchadas, mas não sinto dores mais à noite e este inchaço que antes era
 constante agora cerca de meia hora que eu levantei as mãos melhoram...
  

 
Inforum:

 Data: 16/04/2007 17:49
 De: Bernadete

 IP: 201.78.20.77
 Assunto: Artrite reumatóide

 Tenho uma colega de trabalho cujo marido sofre de artrite reumatóide.
 Ele já não anda e sente dores fortíssimas. Ele está recebendo 20 ml de
 5 em 5 dias. Ela relatou que já consegue perceber uma melhora nele,

 inclusive na musculatura que estava muito fraca também.
  

 
Inforum:

 Data: 13/04/2007 11:26
 De: Clara Enir Robalo de Jesus

 IP: 201.14.225.112
 Assunto: Faço auto hemoterapia

 ... há um ano e meio... comecei a fazer as injeções, pois tenho artrite
 reumatóide, onde tinha muitas dores, hoje estou muito feliz pois com a

 auto hemoterapia, já não sinto dores e também tinha cistos nos ovários
 e com o tratamento eles sumiram, a auto-hemoterapia mudou minha vida

 para melhor...
  

 
Orientações Médicas:

 Segunda-feira, 22 de setembro de 2008 - 19:21:37
 me senti melhor das dores de artrite, porem acho que o tratamento deve ser acompanhado

 para complementar a auto hemoterapia.se eu morasse no Rio de Janeiro procuraria o dr
 moura

 Janete Gomes 55 anos - Recife PE

 
 
 
 
DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS



RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
 http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416

 Desculpem, mas não fui submetida à auto hemoterapia. Pessoas da minha família foram
 favorecidas nos casos de artrite reumatóide, acne e até em adenocarcinoma com metástase.

 É incrível, mas os fatos falam por si.
 Obrigada e por favor, incluam-me.

 ARLETE FERNANDES NONATO
  

 
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 11 de dezembro de 2009 - 15:24:25 189.11.233.131

  
Tive um grave problema com Artrite Reumatoide, ao fazer autohemoterapia, tambem fiquei livre da gastrite que
me incomodava tanto.

  
Joao Moraes

 56 anos
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 27 de outubro de 2009 - 01:00:20 

  
RELATOS DO SITE DA DRa. GENAURA: 

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

22/10/2009 12h49 - Angela Maria Villela Sant 
  

Olá Pessoal...Faço AH há dois anos, tinha um cisto no utero que vinha sendo acompanhado por minha
ginecologista a alguns anos, depois deste tratamento desapareceu por completo, sentia também algo estranho
perto do coração, procurei um cardiologista que constatou que estar tudo bem. Obrigada Dr. Luiz Moura por
divulgar esse tratamento tão abençoado e obrigada a Dra. Genaura, seu depoimento também me ajudou muito.
Só para esclarecer...Faço AH durante dois meses e depois paro, dou um tempo de um ou dois meses e volto a
fazer. Estou ótima. Abraços aos corajosos que acresitam em homens como Dr. Luiz Moura, que Deus o abençõe
e o proteja dos ganaciosos. 

  
 
18/10/2009 11h20 - JOSE LIBERIO PIMENTEL 

  
Olá, amigos, faço a AHT há cerca de um ano e meio e consegui me ver livre de uma ferida na perna que já
durava quase 5 meses e, como sou diabético, já estava com receio de perder a perna. Iniciei o tratamento e em
apenas duas aplicações o ferimento cicatrizou. Agradeço muito a Deus, por ter permitido que eu conhecesse o
Dr. Luiz Moura, figura simpaticíssima, ser humano exemplar e um homem de coragem rara , e agora, a Dra.
Genaura, outro exemplo que nos faz acreditar que a vida vale a pena, mesmo quando enfrentamos problemas do
tamanho dos enfentados por essa heroína. Saibam todos que a Auto-hemoterapia já tem mais de cem anos e só
não é legal, como no México, porque ela não rende dinheiro para a classe médica e laboratórios, representados
pela ANVISA, que só visa dinheiro e nunca o bem-estar da população, principalmente, daqueles que mais
precisam. Que Deus dê muitos anos de vida ao Dr. Luiz Moura, à Dra. Genaura e a todos aqueles que pensam



grande e que sabem que quando deixarmos essa carcaça de carne aqui na terra, nada levaremos para o outro
mundo, que não sejam nossas boas ações para com nossos próximos. Divulguemos a AHT até a hora que as
"autoridades" sanitárias se vejam na obrigação de fazer estudos sérios sobre sua eficácia, pois a grande desculpas
dos conselhos regionais e federal de medicina é que não há estudos aprofundados sobre essa prática para que se
congitem de sua legalização. Mas como haver estudos profundos se não há interesse econômico sobre o assunto?
 
 
13/10/2009 15h50 - Malú 

  
Olá Kelly.... Tudo bem? Faço a Hemoterapia há bastante tempo... há 9 meses.... uso 5 ml de cinco em cinco dias
e não tenho nenhum hematoma no braço. O que posso afimar para vc é que eu tenho artrite reumatoide já com
muita dificuldade de deambular e incapacidade gritante de locomoção e nas mãos que já estavam atrofiadas. Não
possoa firmar que cura...no entanto,... obtive excelentes resulatados no quadro locomotor bem como nas mãos
que já não possuem atrofias. O Dr. Luiz Moura foi uma benção na minha vida e na vida de minha família.
Gostaria de saber o que aconteceu com a Dra. Genaura.... pois não há postagem recente da mesma aqui. Abraços
e sucessos a todos!!! 

  
 
 
 

 
 
 
 

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/

  
 
 
 

http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/
http://autohemoterapia.orgfree.com/
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/

