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Relatos - Auto-Hemoterapia e Furunculose
 
 
 
 
Orientações Médicas:

 Quinta-feira, 4 de março de 2010 - 01:01:45 - 201.29.235.254 
 Fiquei curado aos 19 anos de uma série incontàvel de furunculos que surgiam nos mais diversos lugares, graças

ao tratamento de auto-hemoterapia aplicado pelo então, já falecido Coronel Médico Diretor do HCE, Dr
Antonino Dutra Neves.

  
Victor Guilherme Treidler Franco

 64 anos - Rio de Janeiro, RJ, Rua Jaime Rodrigues, 80, Taqua
  

 
 
 
Orientações Médicas

 Domingo, 14 de setembro de 2008 - 00:54:19 
 Porque eu uso, meu marido, minha filha que tem uma doença rara auto-imune e a minha mãe que tem diabetes,

pesquisei muito antes e tenho um amigo que a irmã tb tem uma doença auto-imune e me indicou esse tratamento
estamos na 10 aplicação mais já estou sentindo melhoras em alguns sitomas que eu tinha a cada mês aparecia um
furúnculo e que demorava quase duas semanas para desaparecer e eu ainda tinha que tomar antibióticos e
analgésicos depois que comecei o tratamento com a AH não apareceu mais. Estou muito esperançosa com a
minha filha espero que ela tb tenha melhoras tenho divulgado essa técnica para muitas pessoas que precisam.

 GISELE LETIERI - 42 anos - RIO DE JANEIRO

Terça-feira, 13 de janeiro de 2009 - 17:23:02 
 Sérgio- Respondendo a sua pergunta sobre a doença da minha filha, o nome é Arterite de Takayasu uma doença

auto-imune que ataca as principais artérias como rins e coração. se quizer melhores informações sobre essa
doença vc pode encontrar uma comunidade no Orkut - Arterite de takayasu. Qualquer dúvida estarei ao seu
dispor no que eu puder ajudar. Um abraço. Gisele 

 GISELE LETIERI - 42 anos - RIO DE JANEIRO 
  

 
 
 
Inforum

 Data: 21/04/2007 22:57
 De: Roselly

 IP: 201.26.159.235
 Assunto: A medicina moderna não reconhece o valor da AH

 Passei por duas séries de AH já tem muito tempo (por volta de 1980).
 Foi por indicação médica para acabar com "crises" de furunculose... e

http://www.hemoterapia.org/


os furúnculos acabaram mesmo! Por isso, fiquei fã do tratamento,
 embora nunca mais tenha precisado dele. Na época, minha prima contou-me

 que também tinha tratado problemas de acne juvenil com AH (e, notem,
 ela foi adolescente por volta de 1955.

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 26 de agosto de 2008 - 20:30:52
 1- Em 1982 minha esposa foi curada com uma unica aplicação de 10 ml de sangue de inumeros

 Furunculos que apareciam sucessivamente e que não eram combatidos com nenhum
 medicamento testado. Foi prescrita e realizada pelo médico da familia que na época se limitou a

 dizer que era uma auto-vacina. A partir da aplicação os furunculos existentes foram
 desaparecendo e nunca mais retornaram.

 2- A um ano eu passei a fazer a auto-hemoterapia com o objetivo de evitar as frequentes gripes e
 hoje todos da minha familia ficam gripados, com febre e eu não tomo nenhum remédio e não pego gripe.

 Luiz Gasparim
 51 anos - Jundiaí - SP

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 22:24:19
 Há muitos anos indiquei e sugeri, ajudando a centenas de pessoas que se livraram de :

 acne postulosa, alergia, rinite alergica, artrose, gota, osteoporose, reumatismo, cisto de
 ovarios, furunculose, piodermatite generalizada, hepatite, micose de unha, micose de

 pés e mãos, sicose da barba, peladas na cabeça. Parabens Dr. Luiz Moura pela sua luta
 para o reconhecimento desta técnica.

 Rene Gentil de Carvalho- Terapeuta/Holistico 69 anos - Cuiabá/MT
  

 
 
 
 
 
Orientações Médicas:

 Sábado, 28 de novembro de 2009 - 11:49:12 200.100.80.51
 Eu tive furunculos (tumores) por vinte anos, uma media de dois tumores por mes, tentei de tudo, até cirurgias e

na resolveu, fiz doze aplicaçoes de auto hemoterapia a tres anos. Até hoje nao tive mais nenhum tumor. É claro
que antes disso, eu procurei informaçoes na internet e com outas pessoas que já haviam feio. Acredito que a
pratica é proibida por ser de custo baixissimo. Mas para mim foi maravilhoso.

  
Celia Regina Silveira

 43 anos - Paraguaçu Paulista-SP
  

 
 
 
 
 
Segunda-feira, 5 de abril de 2010 - 00:07:40 189.24.17.191 

  



Quando tinha 18 anos, trabalhava em Angola, numa companhia de Caminhos de Ferro Transcontinental.
Inglesa/Portuguesa - Companhia dos Caminhos de Ferro de Benguela. Nessa época, houve um surto de
furuncolose, bastante contagioso, no qual os furúncolos ficavam de um tamanho maior que o normal, e eram
bastantes dolorosos. Comecei uma maratona por uma série de tratamentos e uma boa variedade de
medicamentos, sem qualquer resultado. Fui, então a um posto médico da companhia, onde um médico português
me mandoun fazer meia dúzia de " auto-sangue", nome pelo qual era conhecido na época. Confesso que não fiz
fé, pois ninguém tinha houvido falar antes, sobre este tipo de tratamento. Foi apenas isso, um por semana, não
passou nenhum remédio. Comecei o tratamento e antes de uma semana, as dores diminuiram muito. Ao fazer a
quarta aplicação, os furúnculos estavam secos e, graças a Deus e a esse médico que me atendeu, até hoje nunca
mais tive problemas com furunculos. 

  
Rogério Manuel Nogueira 

 63 anos - São Gonçalo <> RJ 
  

 
Segunda-feira, 5 de abril de 2010 - 00:20:58 201.67.40.226 

  
Sr Rogerio 

  
O sr não disse quantos anos faz que fez essas aplicações. 

 d . g 
  

 
Segunda-feira, 5 de abril de 2010 - 01:27:03 189.24.17.191 

  
Sr d.g. 

  
Como disse no meu comentário, fiz a aplicação quando tinha 18 anos. apenas numa única prescrição médica e
tive a felicidade de uma rápida melhora. Meu caso não era tão grave como muitos outros onde a cura é mais
demorada. A partir daí nunca mais tive problemas com qualquer tipo de furunculos, e já lá vão 45 anos. Até
então nunca mais tinha houvido falar neste tipo de tratamento, até ontem, quando recebi um e-mail de pessoa
amiga, que me falou sobre o assunto, o que foi muito bom para mim, pois vou fazer de novo, agora para
tratamento de hipertensão e diabetes, surgidos a alguns anos atrás. Se o nosso sangue ajuda outras pessoas a
viver, quando necessitam de uma transfusão, muito melhor em nós, já que é nosso e não há risco de
incompatibilidade. Um complemento para qualquer tipo de cura, é a Fé, pois se mandarmos uma mensagem para
o Universo, que vamos ficar curados, pode ter a certeza que isso acontecerá. 

  
Rogério Manuel Nogueira 

 63 anos - São Gonçalo <> RJ 
  

 
 
 
 
 
Gl.Cves.3 de maio de 2011 09:05

 Me chamo Glória, paulista, vivo em São Paulo. Desde bebê sofri muito com otite. Logo com um mes de vida já
estava aos gritos e ninguém sabia porque.... até os ouvidos supurarem. Tomei Tetrex por cinco anos seguidos.
Então, no início dos anos 60 esse antibiótico foi PROIBIDO para adultos, pois impregnava nos ossos e substituía
o cálcio... 

 Em 1974 tive furunculose, enquanto apareciam nas costas ou no rosto dava para sair na rua e ir à escola. Na
época me deram mais antibióticos, mas após 15 dias vi os abcessos reduzirem e "encruarem" mesmo mantendo
as dosagens receitadas pelo médico, depois voltavam a purgar como se o antibiótico nada significasse. Os
remédios foram trocados por 3 vezes e as dosagens também... foram 6 meses de tentativa e os abcessos



continuavam a supurar. Então um deles resolveu que eu não ia sentar por uma semana. 
 No segundo mês que eu faltei por não poder andar e ir para a escola, minha madrinha chegou em casa e quis

saber o que estava acontecendo. Ela me poz num taxi e me levou a um acupunturista japonês. Ri e exigi
anestesia se ele fosse furar com agulhas o caroço. 

 O acupunturista escreveu nas costas de seu cartão uma série de aplicações de Auto-Hemoterapia. Eu tinha 1,58m
e pesava 43kg, a prescrição era dosagem infantil no método francês. Todo dia retirava o sangue e aplicava no
músculo, começava com 1ml de sangue e parava em 2,5ml e regredia para 1ml, descansava uma semana e
recomeçava as aplicações. Após a segunda série de aplicações os abcessos que deviam inchar e doer até supurar
não surgiram, os que estiveram purgando fecharam. E NUNCA MAIS TIVE OUTRO FURUNCULO. Fiz as
aplicações por 5 vezes, total de 10 semanas. Guardei aquele cartãozinho até perde-lo numa mudança. 

 Por mim estaria fazendo initeruptamente desde os anos 70! Notei que depois das aplicações, eu parei de ter 4
resfriados no ano que duravam geralmente 1 mês. Passou a ser um por ano! Ainda tinha acne e por causa dela
assim que comecei a trabalhar fui ver quem poderia me aplicar. As farmácias aceitavam aplicar desde que eu
apresentasse a receita... Então foi outra guerra. Nenhum médico queria me prescrever, que era perigoso, que eu
ia necrosar a b*... enfim! Apelei para minha madrinha que tinha amizade com uma família em que o filho da
amiga dela se formara médico...

 A dona sabendo da minha história encostou o filho doutor na parede e mandou ele assinar a receita... rs. Ele
concordou contanto que eu fosse buscar a receita na casa dele e de jeito nenhum fizesse contato no hospital. Na
casa desse médico, eu passei por um interrogatório. Ele fazia a mesma pergunta de formas diferentes para ver se
eu caia em contradição só para ter certeza de que eu não precisava da receita e assim ele gentilmente me
prescreveria antibióticos de graça. No final eu o convenci a assinar a receita.

 Fiz mais uma bateria de aplicações por um ano inteiro até os farmacêuticos se negarem a aplicar porque a receita
era velha. EU NÃO NECROSEI EM LUGAR NENHUM. Fiquei com manchas de hematoma, porque sou
branquela... e com uma ótima saúde por muito tempo!

  
http://auto-hemmoterapia.blogspot.com.br/2013/09/historia-de-minha-familia-e-eu-com-aht.html

  
 
 
 
 
 
Furunculos

  
De Gianna Borges de Carvalho em 23/04/2007 10:07:16 a partir de 201.28.40.220 

  
Sofria de furunculos desde meus 12 anos de idade.Fiz tratamentos convencionais, autovacina e nada resolvia.
Ficava um périodo sem tê-los mas sempre voltavam cada vez de forma mais agressiva. Cheguei a ter até nos
olhos. Embaixo dos braços, eram horriveis. Até que há mais ou menos 7 anos atraz minha sogra me receitou a
auto hemoterapia mas como simpatia feita na espanha, que os antigos aplicavam como simpatia. Ela é nascida
em madri, tem 72 anos e lá faziam esse procedimento para quem tinha forumculos. Fiz uma unica vez e nunca
mais tive. |Já fazem 7 anos que nunca mais tive nenum furunculo. nunca repeti o procedimento. Foi feito uma
unica vez. Ontem, vi no fantastico a materia da auto hemoterapia e me surpreendi pois fiz como simpatia.
Realmente para mim funcionou. Gianna São Paulo, 23 de abril de 2007.

  
http://inforum.insite.com.br/39550/4209599.html

  
 
 
 
 
AUTOHEMOTERAPIA

  
Dra. Kostina Il'inichna Galina

http://auto-hemmoterapia.blogspot.com.br/2013/09/historia-de-minha-familia-e-eu-com-aht.html
http://inforum.insite.com.br/39550/4209599.html


Médica – Imunologista-PHD
 Candidate of the medical sciences

  
ARTIGO SOBRE AHT EM:

  
http://alexsistemas.xpg.uol.com.br/AUTOHEMOTHERAPY-Dra%20Kostina.htm

  
 
 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 28 de janeiro de 2015 - 18:36:11 

 179.92.20.34
 Olá 

 Eu tive furunculose 51 anos, e há 6 anos estou curado, pois comecei fazer auto-hemoterapia desde novembro de
2008. 

 Para saber o que é auto-hemoterapia, veja os links: 
 http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-dvd.htm

 http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/aht_portugues.htm
 E para ler relatos de auto-hemoterapia em casos de furunculose: 

 http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/doencas/furunculose.htm
 Boa sorte 

 Fetha 
  

 
 
 
 
Em 1974 eu fiz uso dessa terapia para me livrar de uma furunculose violenta

  
Data: 10/10/2010 02:45 

 De: glória Costa 
 IP: 189.96.58.111 
 Assunto: Auto hemoterapia aplicada por profissionais da enfermagem é crime, contravenção penal, ou fato

atípico? 
 Eu acredito na auto-hemoterapia pois em 1974 eu fiz uso dessa terapia para me livrar de uma furunculose

violenta que me impedia de usar roupa, andar, sentar e estudar, então eu tinha 15 anos e a dosagem foi de 2,5ml
de sangue. Só com essa auto-hemoterapia eu me livrei dos furunculos. 

 A respeito do enfermeiro que se dispõe a aplicar em uma pessoa essa auto-hemoterapia, eu nao vejo o menor
problema. Vejo problema se a pessoa que for fazer a aplicação de uma injeção seja inexperiente e nesse caso
considero que seja perigoso usando qualquer remédio. Quem é enfermeiro ou mesmo auxiliar de enfermagem já
se supõe que essa pessoa tem experiência suficiente para garantir uma boa aplicação de qualquer injeçao, por
conseguinte, também pode garantir a aplicação da auto-hemoterapia com sucesso. 

 Estou tranquila quanto a auto-hemoterapia e o seu valor. O médico ou enfermeiro e até uma parteira pode aplicar
a auto-hemoterapia seguramente. 

  
http://inforum.insite.com.br/47951/11243587.html

  
 
 
 

http://alexsistemas.xpg.uol.com.br/AUTOHEMOTHERAPY-Dra%20Kostina.htm
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-dvd.htm
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/aht_portugues.htm
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/doencas/furunculose.htm


 
Domingo, 31 de outubro de 2010 - 23:36:41

 201.67.40.226
  

Autohemoterapia para espinha e furunculos feito a mais de 50 anos
  

Data: 30/10/2010 20:55 
 De: virma toscano stocco 

 IP: 189.79.207.33 
 Assunto: Re: AUTO-HEMO-TERAPIA 

 Tenho 75 anos e fiz esse tratamento quando tinha mais ou menos 22 anos. Foi feito por uma enfermeira pata
problemas de espenha e furunculos. Graças a Deus até hoje tenho otima saúde. 

 Diva
  

 
 
 
 
Sexta-feira, 29 de outubro de 2010 - 09:54:48

 201.67.40.226
 Enfermidades selecionadas 

 CURA DE FURUNCULOSE
  

eu já usei em 1974 para me livrar de uma furunculose violenta e voltei a fazer em 1984... não dei continuidade
por ser muito difícil encontrar quem receitasse e quem aplicasse. recentemente recebi um link do vídeo do Dr
moura e fiquei encantada com ele. Sou ilustradora e no momento estou sem grana para fazer e manter
aplicações, mas posso detalhar minha experiencia atravez de meu email: glcves@yahoo.com.br Abraços Gl SP-
SP 

 DIVA 
  

 
 
 
 
 
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

  
 
 
 
 
Quinta-feira, 11 de fevereiro de 2010 - 23:31:33

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Furúnculo, Infecção

  
Vantagens 

 Os costumeiros furúnculos desapareceram e as constantes infecções e difícil cicatrização de pequenos
machucados acabaram. 

  
Experiência 

 O tratamento durou dez dias, com aplicações diárias. Iniciou com uma ampola com 1cm cubico de sangue,
aumentando gradativamente até 5cm cubicos no quinto dia e continuando assim até o final do tratamento no
decimo dia. Estou falando que isto foi feito em 1970, mas realmente não recordo exatamente a data. 

  
Luis Eduardo Machado 

 53 anos - Cotia - SP - Brasil
  

 
 
 
 
Sexta-feira, 20 de novembro de 2009 - 16:17:03

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Furúnculo

  
Vantagens 

 Em consequencia do uso de desodorante em bastão, tive furunculose nas duas axilas quando prestava serviço
militar.Feita por sargento enfermeiro, as escondidas, a auto-hemoterapia curou-me rapidamente. 

  
Experiência 

 Como o major medico havia prescrito penicilina e o resultado era quase nenhum, O enfermeiro perguntou se eu
queria experimentar a auto-hemoterapia. NB.-Foi em 1954 

  
julio marques guimaraes 

 74 anos - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
  

 
 
 
 
Terça-feira, 22 de setembro de 2009 - 19:36:05

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Furúnculo, Gripe, Prevenção em geral, Rinite, Sinusite

  
Vantagens 

 Fiquei mais resistente a gripes, resfriados, dores em geral, só tive benefícios. 
  

Experiência 



Não tem o por que ter algim efeito colateral, uma vez que o sangue aplicado e retirado é seu e mal ele não pode
causar. 

  
Thiago de Deus Lopes 

 28 anos - São José do Rio Preto - SP - Brasil
  

 
 
 
 
Quinta-feira, 27 de novembro de 2008 - 23:18:41

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Furúnculo

  
Vantagens 

 Após vários anos sendo atormentado por uma furunculose nas nádegas nos períodos de verão, fui aconselhado
por um enfermeiro experiente a fazer a auto-hemoterapia. Fiz, de forma progressiva, isto é, a cada dia aumentava
um ml de colheita de sangue, até chegar a dez ml, regressando a um de novo. 

  
Experiência 

 O resultado foi, simplesmente, de cura completa. Jamais voltei a ter sequer um furúnculo em todo o corpo. 
  

mario josé de santana filho 
 66 anos - Brasília - DF - Brasil

  
 
 
 
 
Domingo, 5 de abril de 2009 - 22:00:34

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Alergias, Bursite, Depressão, Dor na coluna, Dores

articulares, Furúnculo, Herpes, Hipertensão arterial, LER - Lesão por esforço repetitivo., Refluxo
gastroesofágico, Sinusite

  
Vantagens 

 Acne melhorou bastante. Alergias uma grande melhora. Depressão sarou por completo sem uso de medicação,
mas quando parei por um período voltou os sintomas, voltei a fazer o tratamento com a auto-hemoterapia e já
não sinto mais nada com relação à depressão. Dor na coluna, dor articular, ler, bursite eu adquiri devido aos
inúmeros treinos de musculação e treinos de lutas, treinava muito pesado e por períodos muito longo, os tendões
articulações e ossos não acompanharam a força que adquiri por isso tive todos esses problemas, com o
tratamento da auto-hemoterapia foram curadas. Furúnculo após a auto-hemoterapia ouve melhora. Herpes labial
nunca mais saiu nenhuma. Hipertensão controlada sem uso de medicações. Sinusite nunca mais nenhum
sintomas apareceram. Refluxo Gastroesofágico melhorou os sintomas muito. 

  
Reynolds Lopes 

 36 anos - Curitiba - PR - Brasil
  

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

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



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

  
Vantagens 

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

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

  
Experiência 

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

  
Rosangela Maria Ferreira Ribeiro 

 53 anos - Pará de Minas - MG - Brasil
  

 
 
 
 
Terça-feira, 26 de maio de 2009 - 00:57:51

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Depressão, Esofagite, Estresse, Furúnculo, Gastrite, Gripe, Herpes,

Infecção, Inflamação, Prevenção em geral, Refluxo gastroesofágico, Sinusite
  

Vantagens 
 Melhoras significativas desde as primeiras aplicações. Tomava 75 mg de Amitriptilina havia 3 anos e parei com

o uso da Autohemoterapia (estava na metade do tratamento prevista de depressão profunda orgânica). 
 Tive controle de todas as doenças citadas acima durante as aplicações de autohemo. Nâo tive nenhuma doença

transmitida por vírus durante o período das aplicações. 
 Pelo menos metade deste tempo em que utilizei as aplicações, usava 20 ml, é a melhor dose, porque melhora o

estado de ânimo, eu dizia que me sentia com a energia de um cavalo. 
 Não queria assim como não quero ficar sem as aplicações, difícil é conseguir, com toda essa perseguição e

proibição indiscrimada e injustificada, pessoas que façam as aplicações 
  

Experiência 
 EXCELENTE. A autohemoterapia só me trouxe benefícios e melhorias. 

  
Viviane Monteiro 

 37 anos - Santos - SP - Brasil
  

 
 
 
 
Quinta-feira, 13 de agosto de 2009 - 23:00:06



189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Bronquite, Dermatose alérgica, Furúnculo, Gripe, Hipertensão

arterial, Verrugas
  

Vantagens 
 Pressão arterial estabilizada 

 As verrugas sumindo 
 Solucionados problemas alérgicos, pele e respiratório. 

 Obs: o volume de minha próstata esta bem abaixo da media (não faço parte do grupo de risco) 
  

Experiência 
 Melhorou minha disposição física e mental. 

 Eu diria que auto-hemo tem "efeito viagra" 
 Meu exame periódico completo e este confirma a eficácia desta forma de tratamento. 

  
Anônimo 

 60 anos - Florianópolis - SC - Brasil
  

 
 
 
Domingo, 8 de agosto de 2010 - 18:00:30

 189.123.86.5
  

Curado de Crohn com a Auto-hemoterapia 
  

Meu nome é José Luiz Dutra, 
 tenho hoje 77 anos, 

 moro em Salvador Bahia. 
  

Doença de Crohn considerada incurável, 
 se caracteriza por úlcera do intestino 

 e grande desconforto do fluxo intestinal, 
 perda de peso e efeitos psicológicos negativos. 

  
Há mais de 10 anos vinha eu sofrendo com esta doença, 

 tomando os medicamentos tradicionais, 
 tipo azulfim, mesacol etc 

 sem melhoria, fazendo colonoscopias anuais. 
  

Em 2007 tomei conhecimento da Auto-hemoterapia 
 através do video do Dr. Luiz Moura, 

 logo após uma colonoscopia que mostrava a doença estacionária. 
  

Meu pai praticou por muitos anos na sua antiga farmácia a Autohemoterapia, 
 no tratamento de furunculose, acnes e feridas. 

  
Até 1945 não existiam penicilina ou sulfa, 

 e o tratamento dessas doenças era feito com Autohemoterapia. 
  

Nunca houve casos de rejeição, reação alérgica 
 ou infecciosa nas aplicações que ele fazia. 

  
Em 2008 fiz Autohemoterapia por 6 meses, 



com aplicação semanal de 10 ml no músculo, 
 totalizando 24 aplicações. 

  
Resultado obtido foi a cicatrização total das úlceras, 

 e desaparecimento dos pólipos comprovado por colonoscopia, 
 melhoria do trato intestinal, ganho de peso e disposição geral. 
 Foram os resultados obtidos. 

  
José Luiz Dutra 

 78 anos 
  

* testemunho também disponivel em vídeos no YouTube com as colonoscopias que comprovam a doença e a
cura.

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

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

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

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

  
 
 
 
 
Quinta-feira, 28 de maio de 2009 - 16:45:09 

 189.115.4.119 
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Artrite, Artrose, Diabetes mellitus, Dor na coluna, Dores articulares,
Esporão, Fibromialgia, Gripe, Hipertensão arterial, Hipotensão (pressão baixa), Micose, Osteoporose, Rinite,
Sinusite 

  
Vantagens 

 Durante o periodo em que o paciente toma as aplicações, ele não sente dor alguma, alergias somem, nao fica
gripado, sente-se mais disposto, a maioria das doenças amenizam ou desaparecem mesmo. 

 Porem, meu pai parou de tomar e voltou as alergias, e voltaram com força total... ele acha que foi culpa da auto-
hemoterapia e hoje tem medo de voltar a tomar...(medo de agulha) pois se voltasse as alergias iriam parar COM
CERTEZA ABSOLUTA! 

 entao, penso que começou a tomar? entao faça como no video. tome 10 sessoes, descanse 1 ou 2 meses e volte.. 
 assim pelo resto da vida! 

  
Hoje eu aplico em 4 pessoas: 

 - Uma senhora que veio por conta da fibromialgia (esta ja está na 7ª sessão, porem viajou por um mes quando
estava na 3ª e não achou quem aplicasse. ou seja, voltamos a estaca zero (desde que ela voltou estamos na 4ª.
Hoje relata que não sentiu melhora ainda. faz 10ml por semana); 

 - Outra por causa de artrose e dores em geral(certa de que as dores diminuiriam, mas a cartilagem nao voltará!
está ja na 4ª sessão e está se sentindo mais disposta, porem as dores ainda continuam fortes.-10ml/semana). 

 -Meu sogro porque teve um AVC e sentia muitas dores nos joelhos, membros superiores inchados, nao andava
direito, na fisioterapia nao conseguia fazer os exercicios de agachamento(fazia no maximo 30) hoje com a 9ª
sessão ja faz 90 agachamentos, anda melhor, não sente mais dores nos joelhos, a mao desinchou, entre outros
beneficios.(este desde a 1ª sessão ja se sentia bem melhor-5ml por semana). 

 -E meu namorado que tem uma micose muito feia em 2 dedos do pé.(este só fez 1 sessão. nenhum resultado

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


ainda) 
  

Antigamente, eu aplicava em meu pai e ele tambem tinha artrose, durante o tratamento ele melhorou 90%,
resolveu parar na 10ª sessão em fevereiro de 2009 e até hoje maio de 09 ele ainda nao voltou e se sente pior que
antes de ter iniciado a AHT. 

 Fiz em quase minha familia toda, minha tia tinha problema de furunculos e durante o tratamento melhorou
bastante. agora viajou pro exterior e relatou que teve furunculo lá..mas que voltará a fazer nela mesma(auto-
aplicação-ela é enfermeira). 

 apliquei em meu irmao(19 anos), pra prevenir doenças, minha mae pra manchas na pele... 
  

Ressalto que esse tratamento nao tem contra-indicação, não tem efeitos colaterais e não há perigo algum, ja que
o sangue é seu mesmo. o importante é SABER APLICAR OU ESCOLHER UMA PESSOA QUE SAIBA MT
BEM, POIS DEPENDENDO DO LOCAL, PODE SER QUE PEGUE ALGUM NERVO E ASSIM A PESSOA
PODE FICAR ALEIJADA.(EXEMPLO: NO BUMBUM, O NERVO CIÁTICO que controla as articulações do
quadril, joelho e tornozelo, e também os músculos posteriores da coxa e os músculos da perna e do pé.) 

  
Espero ter ajudado a tirar algumas duvidas! 

 Renata de Itabuna-BAHIA 
  

Renata MLG 
 23 anos - Itabuna - BA - Brasil 

  
 
 
 
 
TESE DE DOUTORADO DEFENDIA 

 AUTO-HEMOTERAPIA JÁ EM 1924 
  

--- Walter Medeiros 
  

“A auto-hemoterapia é um método terapêutico valioso, em numerosas dermatoses, sobretudo nas afecções
pruriginosas e furunculoses”. Esta é a síntese da conclusão de Tese de Doutorado intitulada “A auto-hemoterapia
nas dermatoses”, apresentada pelo Dr. Alberto Carlos David na Faculdade de Medicina da Universidade do
Porto, Portugal, em 1924. A tese comprova que a técnica é usada desde a primeira metade do século XIX e
apresenta casos que comprovam a cura através do seu uso. O documento está disponível no site daquela
Universidade portuguesa, através do link 

 http://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/17607
  

Naquela época o autor da tese de doutoramento já dizia que “A auto-hemoterapia apresenta sobre os métodos
congêneres a vantagem da simplicidade da sua técnica” e afirmava que “A persistência no tratamento mesmo
após a cura é uma causa essencial para se obterem bons resultados, motivo porque se deve elevar o número de
injeções para evitar futuras recidivas”. Segundo o documento, “A auto-hemoterapia na quase totalidade dos
casos não tem acidentes e quando os tem são de pouca importância e de pequena duração”. Por fim, explicava
que “A patogenia da auto-hemoterapia é ainda desconhecida atuando, para a maior parte dos clínicos por o
mecanismo da proteinoterapia”. 

  
O Dr. Alberto Carlos David informa que optou pelo estudo depois que tomou conhecimento de curas brilhantes
obtidas na furunculose por auto-hemoterapia, que descreve como “moderno processo terapêutico de indicações
tão vastas”. Mostra quanto é largo, mesmo dentro das dermatoses, o emprego da auto-hemoterapia e como os
doentes, pelos resultados obtidos, “beneficiam deste medito tão simples na sua técnica, libertando-os de afecções
impressionantes, como a zona e o liquen plano e, duma maneira geral, as doenças pruriginosas”. 

  
Os vinte casos estudados mostram cura em 16, melhora no tratamento que ainda estava em andamento em três e



um caso sem alteração. As enfermidades citadas são Herpes genital, Nevrodermite, Líquen ruber plano,
Urticária, Zona, Furunculose, Furúnculo, Antraz, Furúnculo do lábio, Eczema da nuca, Eczema do couro
cabeludo, Eczematizações, Prurigo de Herba, Prurigo, Prurigo ano-vulgar e Eczema. Nos casos de Herpes
genital e Nevrodermite o autor afirma que houve crise sudoral, o que é considerado acidente, mas as pessoas
tratadas ficaram curadas. 

  
O médico português resgata a história da auto-hemoterapia, registrando que já em 1831, no Jornal de Medicina e
Cirurgia Prática, um médico italiano M. Mansizio recomenda uma operação rudimentar que constituiu duma
nota apresentada à Academia de Medicina. Mas registra que foi Paul Revaut que pela primeira vez descreveu a
sua técnica e indicações num importante artigo publicado em 1913. 

  
--- 

  
Doctoral thesis defended AUTO-HEMOTHERAPY ALREADY IN 1924 

  
TESIS DE DOCTORADO YA DEFENDIA LA AUTO-HEMOTERAPIA EN 1924 

  
PDF 

 http://www.rnsites.com.br/210_2_FMP_TD_I_01_P.pdf
  

Esta página - This page 
 http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-tese.htm

  
 
 
 
 

Autohemoterapia:
  

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

http://autohemoterapia.orgfree.com/
  

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