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Relatos - Auto-Hemoterapia e Problemas no Fígado
 
 
Roberto Fraga da Silva comentou no grupo AMIGOS DA CURA, na foto de Walter Medeiros, 4 de maio,
aniversário do Dr. Luiz Moura

  
Roberto Fraga da Silva: A um ano faço o tratamento estava com início de cirrose e hepatite c fui curado da
cirrose graças a esse médico brilhante que tenho profunda gratidão

 Descurtir · Responder · 3 · 11 h · Editado
 (6 de maio de 2016)

  
https://www.facebook.com/roberto.f.dasilva.39

  
https://www.facebook.com/groups/422963371070990/

  
 
 
 
 
 
 
 
Terça-feira, 26 de janeiro de 2016 - 22:17:52

  
Enfermidades selecionadas 

 Doenças pancreáticas
 Hepatite

  
Auto-hemoterapia (nos Estados Unidos) e a prova dos efeitos benéficos em 6 anos: Hepatite B cronica e Cirrose

  
Alba Hall publicaou no Grupo Auto-hemoterapia - meu sangue me cura 

 Foto de Alba Hall. 
 Curtir · Responder · 9 h 

  
Está aí o meu resultado de 6 anos de uso esse foi em 2011 

  
- 

  
Alba Hall Esse é deste mês tudo normal mas faço toda semana meu médico aqui nos Estados Unidos fica besta
diz que eu continue fazendo o mesmo que venho fazendo pois ele não sabe o que é não posso dizer pra ele vou
de 6 em 6 meses fazer o chek-up 

  
Foto de Alba Hall. 

 Curtir · Responder · 9 h 

http://www.hemoterapia.org/


 
Alba Hall Faço 10ml de 7 em 7 dias pode reparar na primeira o meu AST e 863 e o ALT 1018 hoje o AST e 19 e
o ALT 18 como posso parar este tratamento 

 Curtir · Responder · 2 · 9 h 
  

Alba Hall Tenho hepatite b crônica e cirrose tem prova mais contundente do que esta 
 Curtir · Responder · 1 · 9 h 

  
FOTOS EM: 

  
https://www.facebook.com/autohemoterapiacasosdesucesso/posts/1037780666279449?pnref=story

  
 
Quarta-feira, 27 de janeiro de 2016 - 00:14:11 

  
* E MAIS COMENTARIOS IMPORTANTISSIMOS: 

  
Alba Hall: Preste atenção Marcelo logo em baixo da quantidade de AST and ALT (test 4) HBV not detectaed o
vírus da hepatite não é detectado 

 Descurtir · Responder · 1 · 1 minuto 
  

Alba Hall Observe no primeiro exame a palavra alert e high no lado dos resultados 
 Descurtir · Responder · 1 · 3 min 

  
Alba Hall E low 

 Curtir · Responder · 2 min 
  

Marcelo Fetha Obrigado Estas observações são muito importantes! 
 Curtir · Responder · Agora mesmo

  
 
* E MAIS UM COMENTARIO IMPORTANTISSIMO: 

  
Alba Hall: Preste atenção Marcelo logo em baixo da quantidade de AST and ALT (test 4) HBV not detectaed o
vírus da hepatite não é detectado 

 Descurtir · Responder · 1 · 1 minuto 
  

 
 
 
 
Quarta-feira, 6 de abril de 2016 - 08:42:15

  
Enfermidades selecionadas 

 Porfiria Cutânea tarda controlada com auto-hemoterapia em 2 meses de tratamento
  

Milena Romao publicou no Grupo Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura 
  

Milena Romao 
 10 h · Sumaré, SP, Brasil 

  
Oi, tenho uma doença rara chamada Porfiria Cutânea tarda, faço a auto hemoterapia ha um ano e dois meses,
minha doença foi controlada em apenas dois meses de tratamento, procuro compartilhar pois as vezes aparece
algum portador da doença e isso ajuda a propagar esse tratamento que me devolveu a vida, e assim ajudar as



pessoas a encontrar a cura com esse tratamento tão maravilhoso! 
  

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

 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2015 - 18:19:43

  
Enfermidades selecionadas 

  
Auto-hemoterapia cura problemas de fígado

  
Vera Lucia Kakuda 

  
Se não fosse a hemo já teria partido pra outra vida, faço hemo há 3 anos, problemas serio no fígado, hoje estou
bem, e vou fazer sempre, uma vez por semana que faço a aplicação. 

 10 de janeiro às 11:26 · Curtir 
  

Postagem no Facebook no Grupo: 
 https://www.facebook.com/groups/sanguequecura/

  
 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 1 de setembro de 2013 - 01:54:02

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Insuficiência hepática

 Pós-operatório
 Rinite

 Transtorno de ansiedade
  

a AHT foi essencial na recuperação do meu sistema imunologico!!!! 
  

Postado por maria rodrigues dos santos em 31 agosto 2013 às 13:14 
  

bom dia a todos vcs do amigos da cura mais uma vez venho aqui deixar alguns relatos dos beneficios q alcancei
através da autohemoterapia, faz 13 anos atras pasei por uma esterectomia o qual me deixou com bastante
desvantagem na minha saude fisica e emocional por causa da minha pouca idade na epoca 32 anos ai começou
todo os dramas recorrente da cirurgia nos ultimos 8 anos eu tive um declinio total das minhas celulas de defesa e
como consequencias as alegias e outras doenças cronicas tbm por causa da baixa imunidade tinha insonia
ansiedade ao extremo reniti cronica da qual sofri por muitos anos tinha crisis alergicas até 2 a 4 vz ao dia todos
os dias meu intestino ñ funcionava era um caos todos meus hemogramas dava leucopenia linfocitose nos ultimos
5 anos todos meus hemogramas dava ese resultado era terrivel inclusive tenho um hemograma de 3 anos atras e
outro do anos passado e 2 dese ano com ese mesmo diaguinostico ate q um dia ouvi falar da autohemoterapia no



mes de feverero comecei minhas aplicação semanalmente 10 ml so sei q foi tão grande a melhora na minha
saude q é inesplicavél so sei q hj acabei de vir do laboratorio meu hemograma ta normal as celuas de defesas
recuperadas 100% sumiu a insonia e a ansiedade acabou todas as alergias e adeus a linfocitose sem falar na
disposição q melhorou 100% hj tenho 45 anos me sinto melhor do que qnd tinha 20 anos energia saude
disposição memoria perfeita e tinha tbm por muitos tempos dislipidemia colesterol elevado e o bom colesterol
baixo hj ta 100% tbm dou graças DEUS e ao dr LUIS MOURA pela divulgação desa tecnica barata e muito
eficaz hj ja ñ sou mais cliente da grande industria farmaceutica!!!! recomendo a tdos, q queiram adquirir saude
de graças ou como prevenção q faça autohemoterapia e em pouco meses vai ter agradavél surpresa assim como
eu!! 

  
http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/a-aht-foi-essencial-na-recupera-o-do-meu-sistema-imunologico

  
 
 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 18 de julho de 2012 - 01:16:38

  
Enfermidades selecionadas 

 Insuficiência hepática
  

Auto-hemoterapia melhora em caso hepatopatia grave (cirrose hepática)
  

A postagem é antiga, mas nao tinha visto. 
  

Antonio Maria 
 18/09/2011 às 12:51 AM 

  
Grande Juca. 

  
Resido em Campinas e não sei como entrar em contato com os familiares do querido Sócrates. Apelo`ao grande
jornalista que é para passar as informações que passarei a seguir. 

 Há dois anos, por insistência de meus familiares, fiz exames médicos para verificar alguma enfermidade posto
que padeço de alcoolismo crônico e setia-me demasiadamente fraco, embora ainda trabalho. Dos exames, à
época, foi constatado hepatopatia grave (cirrose hepática) , porém sem “pressão portal” ou seja, varizes
esofágicas. Como não há tratamentos eficazes para a cirrose, por acaso, na internet, encontrei um tratamento
alternativo denominado “Auto-hemoterapia” propalado por um renomado médico-cientista carioca o Dr. Luis
Moura. Dessa forma, há dois anos passei a fazer o tratamento que consiste na extração do sangue da veia (10ml)
e aplicando-o ato contínuo, (5ml) em cada braço, no músculo. Procedo de tal forma semanalmente e acrescentei
ainda, por pesquisa realizadas na net, mais 20.000 mcgs de vitamina B12 e 800 mg de Silimarina diariamente,
mais complexo B e em torno de 300 mg de cloreto de potássio e cloreto de magnésio, mais complexo vitamínico
tipo “centrum”. Desde então, sinto-me com saúde plena embora ainda seja diabético e portador de hipertensão
arterial . Para o diabetes, cuja maior consequência nefasta é a má circulação mormente a periférica, tomo o
Diabinese (não atinge o fígado) e mais o “citrato de sildenafila” vulgo Viagra, que também eliminou as manchas
necrosadas que eu tinha nas pernas. Para melhor ilustrar sobre os efeitos “mágicos” da Auto-hemoterapia
(proscrita pela Anvisa e leboratórios Multinacionais), tenho um amigo abastado, dono de farmácia, que contraiu
a cirrose através do vírus da hepatite e embora tenha gasto uma pequena fortuna no Hospital Albert Eistein, não
obteve resultados satisfatórios. Em sua fase de interícia (amarelamento) passou a fazer também a Auto-
hemoterapia e hoje (só de raiva,eh,eh) bebe e come torresminho, sentindo-se ótimo. 

 Portanto, caro Juca, nada impede ao jornalista de tamanha envergadura, transmitir estas informações aos
familiares de nosso querido Sócrates e mesmo que os médicos digam que é bobagem, que não funciona, etc.,



vale a pena tentar, posto que funcionou comigo e com um amigo chegado, pode e vai funcionar com o Sócrates. 
 Desde já agradeço ao também querido Jornalista esportivo. 

 Abraços. 
  

http://blogdojuca.uol.com.br/2011/08/a-melhora-de-socrates/
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 10 de julho de 2011 - 14:09:05

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Asma

 Cisto cebáceo
 Doenças pancreáticas

  
A unica dúvida é se alguem ja usou em criança de 3 anos

  
Data: 05/06/2009 23:03:30 

 De: luciana (lcpublicidades@hotmail.com) 
 IP: 200.223.17.26 

 Assunto: A unica dúvida é se alguem ja usou em criança de 3 anos 
  

 
Eu descobri um cisto no pancrea, e a gasto disse que não era de se preocupar ma sabe como é agente sempre fica
preocupada. Então resolvi conhecer melhor a AH e sentir muita confiança a ponto de fazer 20 cópias do dvd de
Dr. Luiz Moura e sair emprestando as pessoas e mostrando a todas pessoas que eu achava que poderia ajudar.
Com isso, eu, minha mãe que teve cancer de tireoide, meu pai com arterias entupidas, minha tia com asma e
alergia, minha irmã com problemas nas circulações das pernas, duas amigas enfermeiras, e muitas outras amigas
com outros tipos de problemas, ja estamos fazendo a auto hemoterapia. E todas essas pessoas estão obtendo
resultados significativo, elas estão surpresas pois não imaginaria que iam obter resultados tão favoráveis. Meu
filho de 3 anos tem problema de alergia quase sempre tem que ir ao hospital e só não fiz a AH nele pois ainda
não vi nenhum relato com crianças nesta idade. VAMOS AJUDAR ALIVIAR O SOFRIMENTO DE MUITA
GENTE. Divulguem a AUTO HEMOTERAPIA. Quem é doente hoje pode ser sao amanhã e quem é sao hoje
pode ser doente amanha. 

  
Diva

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/a-unica-duvida-e-se-alguem-ja-usou-em-crianca-de-3-anos-.asp

  
 
 
 
 
 
PACIENTE DO DR. LUIZ MOURA POR MAIS DE 20 ANOS, TESTEMUNHA EM FAVOR DA AUTO-
HEMOTERAPIA. 

  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/a-unica-duvida-e-se-alguem-ja-usou-em-crianca-de-3-anos-.asp


Terça-feira, 13 de julho de 2010 - 16:32:35: 
 Sou absolutamente a favor.  

 Fui paciente do Dr Luiz Moura, dos 13 aos 37 anos, quando ele se mudou para Visconde de Mauá e eu para
Maricá.  

 O tratamento é sensacional, faz efeito e custa baratíssimo. 
 Monica Azevedo 

 41 anos - Rio de Janeiro 
  

 Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - 09:22:17: 
 Eu tinha sérias complicações de circulação sanguinea desde pequena, com muitas dores nas juntas,

principalmente das pernas. Fiz a AH por 5 anos ( 1982 a 1987 ), começando de 3 em 3 dias e terminando de 15
em 15 dias, juntamente com uma medicação vinda do Urugay: Lisado de Corazon. Hoje, aos 41 anos não sinto
mais dores ( o meu trabalho como vendedora e a minha idade agora contribuem para o cansaço e inchaço ).  

 Em 2001 tive dengue e com a doença houve complicações no fígado. Os médicos de um conhecido hospital na
Barra da Tijuca não fizeram os exames de sangue relativos as enzimas hepáticas ( acho que é assim que se diz...
)e me receitaram paracetamol. Segui as orientações médicas e com 15 dias eu estava com uma intoxicação
gravíssima no fígado! Mais uma vez apelei pelo Dr Luiz Moura, que sugeriu que eu fizesse a AH novamente.
Assim foi feito. Mesmo seguindo a orientação dele de passar longos 40 dias de cama e comendo suspiro, em 7
dias eu já não sentia mais as dores terríveis no abdomem e em 15 dias o inchaço do fígado já havia desaparecido.
( Não fiz uso de nenhuma medicação complementar )  

 Em 2004, aos 36 anos e grávida do segundo filho, recebi do obstetra a orientação de repouso de 45 dias por
conta de uma gravidez de risco ( baixa de líquido amniótico e descolamento de placenta ). Comentei com o
obstetra sobre a AH e ele se colocou contra o tratamento, dizendo desconhecer os benefícios; mas me deixou a
vontade para fazê-la, caso quisesse. Logicamente procurei pelo Dr Luiz Moura e mais uma vez me tratei com
AH. Minha gravidez foi TRANQUILÍSSIMA, seguindo um repouso de 7 dias ( e não de 45... ) e trabalhando até
o dia do parto ( cesareana ). Ganhei pouco peso ( 6kg ), a criança nasceu de 40 semanas, com 3,6 kg e 51 cm e
absolutamente saudável.( Não fiz uso de nenhuma medicação complementar )  

 Meu esposo também fez AH, para melhor desempenho nas atividades físicas, que foi comprovadamente eficaz,
mas vou deixar isso para que ele dê a propria opinião. 

 Monica Azevedo 
 41 anos - Rio de Janeiro 

  
 https://www.youtube.com/watch?v=5X5zXI_kE0c

  
http://www.hemoterapia.org/videos/em-2001-tive-dengue-e-com-a-doenca-houve-complicacoes-no.asp

  
 
 
 
 
 
Os depoimentos abaixo estão transcritos em 

 http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1670&u=15 
  

 
 
 
 
Fígado 

  
Data: 27/08/2008 17:47 

 De: Rosalia (rosalia_dias_travassos@hotmail.com) 
 IP: 89.214.171.109 

 Assunto: Re: Hepatite auto himune 

http://www.hemoterapia.org/videos/em-2001-tive-dengue-e-com-a-doenca-houve-complicacoes-no.asp


 
Marcia Mathias 

  
Espero que o seu depoimento seja a esperança de quem sofre do mesmo e outros problemas 

 Tive um nódulo no figado e auto anticorpos positivos que andava a controlar com exames médicos. 
 Li na altura o seu testemunho que me deu muita coragem . 

  
Fiz 15 aplicações de Setembro a Novembro de 2007. 

 Em fevereiro deste ano fiz novamente exames ( ecografia e análises clinicas) . 
  

Negativei os auto anticorpos e JÁ NÃO TINHA O NÓDULO NO FIGADO!! 
 Fiz pausa de 5 meses . 

  
Neste momento faço AH para nódulo e auto anticorpos contra a tireoide (ela está a funcionar 

 normalmente). 
 Não sei se existem relatos de cura .Ainda não negativei dos auto anticorpos contra a tireoide. 

  
 
 
 
 
Fígado 

 Data: 29/08/2008 14:39 
 De: marcia 

 IP: 189.100.170.11 
 Assunto: Re: Re: Hepatite auto himune 

  
Oi Silvia! 

 No meu caso cheguei a ficar internada em 2003 por 10 dias pois os médicos não conseguiam chegar 
 ao diagnóstico. 

 As enzimas chegaram a 1500, 1600... 
 Os médicos decobriram porque aplicaram corticóides e as enzimas baixaram.Então pesquisaram os 

 anti corpos anti musculatura lisa e apareceram. 
 Agora estou numa pausa pois os exames estão normais há bastante tempo, sem corticoides e 

 imunossupressores que me ajudaram até 2005 quando iniciei a auto hemo e parei com a medicação. 
 A cortizona me auxiliava a baixar as taxas mas não se mantinham quando parava a medicação Com a 

 auto hemo as taxas se mantiveram normais sem medicação. Faço auto hemo desde 2005. 
 Pretendo retornar em breve com as aplicações para uma manutenção apenas. 

 Espero poder ter ajudado. 
 Qualquer dúvida não se acanhe em perguntar. 

 Este tratamento foi enviado por Deus 
 O que fiz foi me aprofundar sobre o assunto e é o que te aconselho fazer antes de tomar a 

 iniciativa de começar o tratamento. 
 Eu tive orientação médica para faze-lo. 

 No momento creio que voce vai ter dificuldade em obter um apoio médico por causa da pribição da 
 Anvisa 

  
Marcia 

  
 
 
 
 
(Observação, não incluída no texto: As transaminases são enzimas hepáticas cujo nível aumenta 



quando há lesão das células hepáticas (hepatócitos) provocada por qualquer tipo de agressão). 
  

 
 
 
Fígado / ameba 

  
EU ESTAVA COM AMEBA NO FIGADO, TINHA DIARREAS TODOS OS DIAS, DORES NA REGIAO DO
FIGADO E FIQUEI 

 MUITO EMAGRECIDA. 
  

COM 10 APLICAÇÕES DE 15 ML, 7 EM 7 DIAS, FIQUEI BOA. 
  

ROSANE PIMENTEL 
  

 
 
 
Data: 29/05/2008 14:56 

 De: OLIVARES 
 IP: 200.186.126.46 

 Assunto: Re: Re: Dores na coluna cervical e lombar - Marçal. testemunho de benefícios para 
 problemas de coluna. 

  
Do post da reportagem que comentei: 

 Anterior. 4. 5. 6. Próximo » Faça seu comentário 
  

Joaquim Marçal De Souza - RJ25/08/2007 12:30:37 
  

Joaquim Marçal De Souza 
 Fui cuidador de um adolescente com Adrenleucodistrofia (do filme óleo de lorenzo), e estava 

 pesquisando sobre terapêuticas que pudessem ajudá-lo, já que o mesmo tinha feito até transplante 
 de medula óssea, mas a doença continuou seu curso, até levá-lo ao óbito. Estava avaliando o 

 mercado de taxi em Curitiba quando, sua mãe embarcou no mesmo,ele tinha acabado de fazer o 
 transplante de medula, foi assim que tudo começou. Assim ele foi se apegando,a mim, como a doença 

 continuou evoluindo, resolvi me dedicar em cuidar dele, fomos grandes amigos , uma lição de vida. 
 Viveu em 3 anos depois dos 11 anos, o que muitos de nós jamais viveriamos em 100. Infelizmente 

 porque os novos médicos não tem esse tipo de informação dessa terapêutica, quero crer nisso..., e 
 o mesmo não a utilizou, e assim não soubemos se o tratamento teria ou não ajudado. Assim que 

 sabia de alguém, que estava usando a terapêutica e tinha feito algum tipo de transplante, eu ia 
 atrás. Encontrei um terapeuta que tinha feito transplante de fígado, usava imunossupressores, e 

 fazia a AH, e estava se sentindo bem... Estou contando isso para esclarecer que quando estamos 
 doentes temos que buscar informações. Há 2 ano e meio comecei com muita dor nas costas e após 

 exames específicos, foi diagnosticado hérnia discal (L4 e L5) com protuberância em uma delas. 
 Após várias alternativas de tratamento sem sucesso e em vias de uma cirurgia, optei por uma 

 terapia muito utilizada no passado a "Auto-hemoterapia" . A partir da 1ª aplicação, já pude 
 perceber um resultado muito positivo e em menos de 1 mês de tratamento estava completamente sem 

 dor. 
  

 
 
 
Data: 21/01/2008 09:10 

 De: Hélio 



IP: 172.23.24.107, 189.20.96.32 
 Assunto: Autohemoterapia 

  
Meu padastro tem cancêr no fígado os médicos deram a ele 3 anos de vida, o cancêr tinha 8 cm e os 

 médicos nem fizeram quimioterapia alegando que o estado da doença já estava avançado, a mais ou 
 menos 5 meses ele começou a fazer Autohemoterapia, os resultados atuais são fantásticos, o cancêr 
 diminuiu de tamanho, hoje o tamanho do cancêr é de menos de 1 cm, e os médicos estão espantados 
 com o estado atual de saúde do meu padastro,onde os médicos já marcaram uma transfusão de fígado, 

 ou seja uma pessoa que estava condenada a morte, hoje em dia as chances de cura são altas, na 
 minha opinião a Autohemoterapia é um método eficaz, só não é liberado por que colocaria em risco 

 a indústria farmacêutica. 
  

 
 
 
Fígado 

  
Tenho mais quatro casos na família, todos com absoluto sucesso dentro dos respectivos quadros. Há 

 inclusive um caso de regressão total de doença crônica degenerativa no fígado, no caso, o médico 
 desconhece a realização da Auto-hemoterapia e ESTRANHA a negativação nos resultados dos últimos 

 exames. 
  

Eduardo Bispo 
  

 
 
 
Data: 09/11/2007 22:04 

 De: Marçal 
 IP: 201.29.229.152 

 Assunto: Re: Transplantados de Medula Óssea e a Auto-Hemoterapia 
  

Transplante de medula x AH 
 Mensagem removida do inforum 

 Data: 12/08/2007 05:54 
 De: Margot Segui (margosegui@hotmail.com) 

 IP: 189.48.249.164 
 Assunto: Re: Dúvidas?!? 

  
Ericka, meu anjo, não sei quanto a transplante de fígado, mais transplante de medula eu posso te 

 informar, meu genro também estava desenganado pelos médicos, depois de quase 8 meses do 
 transplante. Como ultima tentativa decidiu a duras penas fazer a AH, hoje graças a DEUS e a AH, 

 já saiu do período critico, esta em casa e já esta trabalhando (por conta própria), foi uma 
 melhora ou melhor um milagre, quando todas as tentativas falham, não custa tentar. Boa sorte. 

 MARGOT 
  

 
 
 
Data: 29/06/2008 22:35 

 De: Maria das graças 
 IP: 201.1.6.164 

 Assunto: Hepatite auto imune 
  



No final do mês de março deste mesmo ano fui acometida por uma ´hepatite que não era viral, ou 
 seja; não contagiosa. O diagnóstico dado por diversos médicos "hepatite auto-imune"... uma 

 hepatite terrível onde o único tratamento que a medicina tradicional conhece é através da 
 terapia com corticóides para manter os níveis das taxas necessárias para o bom funcionamento do 

 fígado.Deixo aqui o meu depoimento: conversei com meu marido que é médico sobre as informações 
 que tínhamos sobre a autohemoterapia e juntos optamos em não começar pelo tratamento convencional 

 e sim pela autohemo. Iniciei com 20 ml (com aplicação de 10 ml em cada glúteo) de cinco em cinco 
 dias para a taxa de macrófagos permanecer em alta... Hoje dia 30 de junho deste mesmo ano estou 

 completamente curada!!!!!!!! As taxas iniciais de 2300 de tgo e tgp caíram para 30!!!!!!!! Hoje 
 faço manutenção de 7 em 7 dias com 10 ml.... Em nenhum momento fiz uso de corticóides!!! E não 

 permiti em nenhum momento pensar negativo sobre a minha recuperação! Bem sugestão ou não estou 
 curada!!!!!! De antemão estou 90% melhor das enxaquecas que sofro à pelo menos 30 anos... o sono 

 melhorou 95%... as acnes, a disposição, dores nas pernas... Deus abençoe Dr. Luíz Moura, pela 
 coragem e amor 

 incondicional!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 !!!!!!!!!! 

  
 
 
 
Data: 25/05/2007 16:38 

 De: enunes 
 IP: 201.86.140.189 

 Assunto: Patente da autohemoterapia 
  

Vejam que interessante matéria encontrei num site, e mais uma vez se comprova a eficiência da 
 Auto-hemoterapia: 

  
Monócitos podem mudar a vida de diabéticos 

  
Equipe de médicos alemães e espanhóis desenvolve em laboratório as chamadas células 

 substitutivas, para que os dependentes da insulina possam se ver livres do medicamento. 
  

Monócitos podem mudar a vida de diabéticos 
  

Kiel (alemanha) – Médicos alemães e espanhóis desenvolveram células substitutivas para diabéticos 
 e pacientes de cirrose hepática, num laboratório em Kiel, na Alemanha. Num futuro próximo, 

 esperam poder livrar as vítimas da diabetes das injeções diárias de insulina, e os doentes do 
 fígado dos custosos e arriscados transplantes. 

  
O chefe da equipe, Fred Faendrich, informou ontem que o processo já foi patenteado na Europa e 

 que os cientistas envolvidos na experiência acreditam estar em condições de testar as células nas 
 clínicas, dentro de cinco a sete anos. Trabalham com ele médicos de Leipzig, Wuerzburgo, Kiel e 
 da cidade espanhola de Alicante. 

  
O grupo trabalhou com determinadas células sanguíneas (monócitos), fazendo-as se portar como se 

 fossem do fígado ou a produzir insulina. 
 "Para evitar qualquer discussão sobre a ética no uso de células-tronco, nós nos concentramos nas 

 células do sangue, os denominados monócitos", disse o alemão Faendrich, cientista especializado 
 em técnicas de transplantes. "A grande vantagem consiste em que essas células existem em grandes 

 quantidades e podem ser extraídas dos pacientes sem transtornos." 
 "Outra vantagem é que, como as células provêem do mesmo paciente, não há risco de rejeição. Essas 

 células substitutivas podem ser uma opção para evitar as injeções de insulina nos diabéticos e os 
 transplantes de fígado entre os doentes de cirrose", prosseguiu ele. "O novo e inovador em 



nosso conceito é o fato de os monócitos poderem ser levados a um estado em que são novamente 
 transformados em células programáveis, podendo-se dar a elas novas ordens para que cumpram outras 

 tarefas. A esse processo, que dura 10 dias, chamamos de desdiferenciação." 
  

Por meios especiais que favorecem seu crescimento, as células podem ser diferenciadas até se 
 transformarem no objetivo desejado, isto é, em células produtoras de insulina ou do fígado, 

 destacou. "As células do fígado cultivadas assim produzem proteínas importantes, como a albumina, 
 ou fatores de coagulação, e podem desintoxicar o organismo de impurezas", concluiu Fred 

 Faendrich. 
 Fonte: Estado de Minas 02/11/05 

  
site: http://www.labtest.com.br/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=57

  
OS MONÓCITOS SÃO OS PRECURSORES DAS CELULAS DO SINTEMA IMUNOLOGICO: neutrófilos,
linfócitos, 

 monócitos, eosinófilos e basófilos. Portanto, aí está, entre outros, os reais motivos pelos quais 
 enfrentaremos grandes batalhas para superar os lobies das INDUSTRIA$ de MEDICAMENTO$. Com a AH 

 temos efeitos semelhantes, para não dizermos iguais. A custos irrisórios.
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