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Relatos - Auto-Hemoterapia e Púrpura
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 14:37:21
 SOU A FAVOR POR QUE TENHO UMA IRMÃ QUE TEM A DOENÇA DE

 PÚRPURA, E DESTE QUE COMEÇOU A FAZER ESSA AUTO-HEMOTERAPIA
 QUE ENCINARAM A ELA AS PLAQUETAS DELA ESTÁ NORMALIZADA SE

 TOMAR NENHUM MEDICAMENTO
 maisa 34 anos - rondonopolis - mt

  
 
Orientações Médicas:

 http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=731
 Data: 16/01/2008 13:29 

 De: luciana 
 IP: 201.68.130.39 

 Assunto: Nova etapa da autohemoterapia 
 Boa tarde a todos! 

  
Postei diversos textos aqui referentes a minha experiencia com a autohemoterapia e a purpura trombocitopenica.
Gracas a Deus, estou conseguindo controlar com remedios, uma vez que nao pude saber ao certo se a AH
contribuiu para minha melhora porque so fiz 10 aplicacoes. Durante a administracao destas 10 aplicacoes eu tive
efeito benefico no tempo de vida das plaquetas, na pele e na disposicao.Quem me via antes dizia: Nossa! Vc esta
cinza! E depois da AH comecei a ficar mais corada com a pele melhor com aspecto mais saudavel.Bem sobre a
plaquetopenia conclui como ja disse varias vezes aqui que para mim surtiu efeito provisorio, enquanto tomava as
injecoes estava tudo bem, quando parava as plaquetas diminuiam. E eu tive que parar por causa das proibicoes. 

  
Retornei novamente com o seguinte quadro: minhas plaquetas controladas por remedios que nao sao corticoides
(gracas a Deus) porem, com problemas de micose na pele causada pela baixa imunidade causada pelo corticoide,
nao menstruava ha 5 meses e tambem nao urinava mais .. Meus medicos avaliaram meus rins e nada x nada
encontraram, fizeram desde exames como C3 e C4 a um simples exame de urina e cultura de bacterias..Tudo
perfeito, mas, eu continuava sem urinar, inchando muito e sem menstruar. 

  
Na primeira aplicacao apos o retorno as manchas na pele regrediram, a mestruacao veio sem dores, colicas e
TPM e eu comecei a urinar normalmente. 

  
O alivio esta sendo muito grande, ja estou desinchando e isto é muito bom, nao tem preco! 

  
Nao sabemos ao certo o profundo mecanismo de acao da Ah porque ninguem estuda e nem vai estudar porque
nao se pode patentear o sangue, mas, existem remedios que sao usados por ai que tambem os medicos
desconhecem o mecanismo de acao da droga, usam, da certo e apos pesquisas (usando em muitas pessoas) a
coisa vira um protocolo a ser seguido.Exemplos, vamos a droga Rituximab (mabthera): 

  

http://www.hemoterapia.org/


Ela é utilizada com sucesso para linfomas e artrite reumatoide, a pouco a medicina experimentou nas doencas
auto-imunes tambem com sucesso e esta ja quase na fase III onde sera utilizada tambem como um protocolo pra
doencas auto-imunes. O preco desta medicacao, a dose minima para o tratamento de um adulto gira em torno de
R$ 20.000,00 (5 mil cada injecao aproximadamente) MAS, felizmente a droga funciona bem e custa caro, entao
as pesquisas estao sendo feitas pelo mundo todo. 

  
Fiz esta analogia para mostrar porque a AH causa tanta polemica, porque é simples, é barato, o povao pode
fazer, mas, para que fazer pesquisas, gastar dinheiro em algo que nao podera ser vendido? As doses circulam
initerruptamente dentro de nossas veias ... quem vai querer provar a eficacia?

  
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 08/10/2008 21:06

 De: zoraide
 IP: 189.54.212.214

 Assunto: Re: Re: Re: Re: Re: Purpura Trombocitopenica - plaquetas baixas
 http://www.orkut.com.br/Main#Home.aspx

 entre e veja meu caso
  

 
 
 
RELATOS DA COMUNIDADE: Eu tenho/tive PÚRPURA... (PTI)

 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=937182&tid=2558412420084862148&kw 
  

 
22/03/08 Luciana 

 http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=13387056828485078289
 EU fiz

 Eu fiz! Foi muito bom! Fiz dez aplicacoes de 10ml cada uma, era uma epoca que o corticoide nao estava
funcionando...nao me curei por completo, apos as 10 aplic. as plaquetas voltaram a cair, nao sei se foi a auto
hemoterapia, mas, estou normal a quatro meses, estou tomando hidroxicloroquina e AAS mas os medicos dizem
que nao é é a cloroquina que esta segurando minhas plaquetas... acham que entrei em remissao e querem tirar.
Doenca auto-imune é assim mesmo um misterio! So sei que durante as aplicacoes me senti muito bem, fiz
hemograma antes e depois (por causa do corticoide ficamos com os leucocitos la em cima) pude perceber que
eles ficaram em niveis normais, nao sei se foi a AH, mas ... estou bem

 Decidi fazer apos conversar com uma arquiteta que fez durante 1 ano para pti.Ela sarou , tirou o corticoide e
gracas a Deus esta ate hoje muito bem.Esta decisao cabe a cada um, nao é facil decidir, mas, eu decidi arriscar e
talvez volte a fazer porque minha sinusite sumiu e problemas na pele resultantes da baixa imunidade (pelo
corticoide) sumiram em tres dias! 

 Espero ter ajudado! 
  

 
 
 
26/08/08 Luciana 

 http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=13387056828485078289
 AH

 Voltei a fazer a auto-hemoterapia e estou otima, listo aqui os beneficios:
 - Tirei o baço, plaquetas subiram e no 3o mes ja peguei uma forte infeccao urinaria, tomei antibioticos por 7 dias

e no final ainda sentia dores, nao pensei duas vezes se fosse ao medico, mais antibioticos me dariam entao fui
fazer auto hemoterapia, em 24h as dores se foram, fiquei corada, disposta muito bem!

 - No auge do corticoide por deficiencia da imunidade peguei fungos na pele, dois meses de dermatologista

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


gastando horrores, nenhum resultado.Na segunda aplicacao a primeira vez que fiz ah, as manchas sumiram e a
pele ficou otima!

 ** Existe uma conspiracao dos grandes laboratorios que proibem a pratica porque afinal, quem vai patentear o
nosso sangue para vender mais caro???

 Pensem nisto!
  

 
 
 
10/08/08 Analice 

 http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=7077413777839009981
 Eu também estou fazendo, estou muito bem, minhas plaquetas estão subindo ...estava com 30.000, agora estou

com 57.000, o que pra mim é ótimo! Minhas manchas já sumiram... quando comecei a fazer fiquei encanada
com esse negócio que a autohemo não tem comprovação... então fui pesquisar... e descobi que, na verdade, há
um lob muito grande das indústrias farmacêuticas contra a autohemoterapia...porque será, né?...depois descobri
que muitas pessoas que tem câncer (que fazem quimioterapia na UNICAMP...e que são profissionais de lá que
fazem...) fazem autohemo e estão muito bem... depois descobri que mal não faz...então porque não tentar? ...
tentei e está dando certo... estou feliz !!!! Descobri também que tem muita gente que faz, pessoas que não
contam pois não é um procedimento legal...mas fazem... até já assinei um abaixo assinado no
www.abaixoassinado.com.br

  
 
 
 
09/08/08 HIV 

 http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=3366794139248939629
 HIV 

 Eu faço a uns 4 meses, chego a fazer em uma unica aplicação 20mg de sangue, 5mg em cada musculo.
 Tenho purpura, esta tecnica (AH) consegue segurar um pouco mais as plaquetas ( ja que elas tem vida util de 5 a

7 dias), nao chega a normalizar mas mantem em um numero em que nao precisa tomar medicaçao.
 Uma vez consegui chegar a 161.000, sendo que estava sempre em 60.000

 Vale a pena tentar, é parado e simples, basta ter alguem com conhecimento para tirar o sangue e aplicar no
musculo

 abs 
  

 
 
 

 

Autohemoterapia:
  

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

http://autohemoterapia.orgfree.com/
  

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

 

http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/
http://autohemoterapia.orgfree.com/
http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/

