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Relatos - Auto-Hemoterapia e Trombose
 
 
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

  
 
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 1 de outubro de 2012 - 18:08:09

  
Enfermidades selecionadas 

 Dermatose alérgica
 Doenças virais

 Gripe
  

Auto-hemoterapia beneficia portador de dermatite atópica. 
  

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


Daniel Solha ( http://www.facebook.com/daniel.solha) publicou em Auto-hemoterapia Brasil no facebook:
http://www.facebook.com/autohemoterapia.brasil

  
Bom, queria compartilhar um testemunho, no começo desse ano, achei que teria de conviver com a dermatite
atópica por toda a vida, à base de corticoides e antialérgicos, já que todos os dermatologistas não sabiam uma
forma de aplicar um tratamento de cura, eu só ouvia, "antialérgico é seu melhor amigo, realmente não à cura",
vivi nessa incerteza durante três anos, saindo e entrando em crises alérgicas, na qual deixava todo meu corpo
escamado e cheio de feridas, alguns médicos diziam que era o excesso de corticoide, poderia ser, más não era só
isso. A dermatite aparecia por vários motivos, stress, mudança de tempo, alergia a comidas, enfim, nunca
descobri o fator real, foi então que após tomar mais uma quantidade absurda de corticoide, tomei a decisão de
não tomar mais nada e fazer a auto-hemoterapia. Despejei todo o meu sonho e vontade de ser curado, comecei
em Abril desse ano, e fiz até este mês, 5 meses que me resultaram em uma nova fase, além de estar com o
sistema imunológico ativo e não ter gripado, resfriado, pego qualquer tipo de viroses, minha alergia regrediu a
ponto de poder viver sem tomar antialérgicos, corticoides, enfim, hoje, estou totalmente agradecido pela
invenção prática e extremamente útil da auto-hemoterapia. 

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
Segunda-feira, 1 de outubro de 2012 - 19:20:43 

 177.82.72.152
 Comentário publicado em Auto-hemoterapia Brasil - no facebook: 

  
http://www.facebook.com/autohemoterapia.brasil

  
por Alexandre Lopes: 

 Meu amigo em todas as culturas o sangue é quase santo.Seu sangue contém todas as informações do seu corpo
para bem e para ..."Quando seu sangue é inserido no deltóide esse faz uma seleção dq é comum ao seu corpo e
aquilo que não é ele ataca..No seu caso e no meu foi assim o sangue ao voltar informou ao corpo "Olha esse
treco é clandestino"E atacaram me curei de uma uveíte por toxoplasmose e amigo queria a morte de tanto
medicamento me sentia um tronco oco e hoje tenho minha visão recuperada em 98% já que fiquei com uma
fibrose resultante do ferimento e o mais bacana é ter ouvido do oftalmo que desconhecia esse tratamento mais
iria pesquisar pois oq ele viu mais parecia um milagre. Acho que o face como tantos outros meios de
comunicação deveriam seus usuários ter mais esse tipo de informação e por fim uma outra muito boa é o
CLORETO DE MAGNÉSIO pesquise......PS escrevi esse texto apenas com o olho danificado aberto.
Felicitações.

  
 
 
 
 
 
 
mary ruth - Sofri uma trombose profunda ha 4 anos com sequelas e usando a AH por 5 meses fiz o
mapeamento nao encontrando nenhum resíduo de trombo, isso sem contar a substancial melhora nos efeitos da
menopausa, uma vez que nao posso usr hormonios. Viva a Auto-Hemoterapia.

 Postado no site da Revista Veja: http://veja.abril.com.br/blog/genetica/137880_comentario.shtml
  

 
 
 
 
 
Orientações Médicas:



Segunda-feira, 17 de novembro de 2008 - 17:39:51 
 Depois se constatar uma gde melhora na perna com trombose da minha irmã, começei a fazer devido a manchas

no rosto...estrondoso o resultado.... diminuiram 50% em apenas 5 aplicaçoes,,coisa que ha anos tratando com
dermatologistas e muitoss medicamentosss nao tive 20% de resultado..estou muito satisfeita com resultados..e
contunuarei fazendo simmmmm

 soraia camargos - 42 anos - divinopolis mg
  

 
 
 
 
 
Orientações Médicas:

 Quinta-feira, 4 de dezembro de 2008 - 21:49:30 
 Dois parentes meus estão fazendo a AH há 5 semanas. 

 Um para reverter complicações de derrame que deixaram seus movimentos mais lentos, um braço sempre
curvado para frente, em angulo, e sua fala está ligeiramente comprometida... 

 E o outro para curar trombrose nas pernas assim como uma séria ferida no couro cabeludo que não cicatriza há
muito temp. Deve ser alguma alergia ou dermatose. 

 Essas sequelas estão em remissão. A ferida está cicatrizada, as dores da trombrose não mais incomoda. 
 Já no outro parente, o braço está mais flexível, seus reflexos estão mais ágeis, assim como sua fala e sua

disposição... 
 Olivares Rocha - 43 anos - RJ 

  
 
 
 
 
 
domingo, 5 de junho de 2011

  
Trombose, Diabetes e colesterol - Uma senhora Feliz!

  
vou contar um pequeno trecho de caso recente, de uma senhora de 57 anos, com sua perna esquerda 3 vezes
maior que direita devido ha uma trombose e ulcera pouco acima do tornozelo que deixava a parte afetada muito
escura, associada a diabetes, (aplica insulina 2 x ao dia)colesterol alto, dentre outros problemas que creio nao
terem sido diagnosticados!

 Fiz sua primeira aplicação há exatamente cinco dias, de apenas 2 ml, hoje ela veio me visitar e fazer a segunda
aplicação.... Desatou a conversar, eu espantada olhando sua perna, assustada por a mesma ter reduzido a metade
do tamanho que estava há cinco dias, escutando seu relato, que abandonou os medicamento anti-depressivos que
deichavam tao sem animo que ficava o dia todo na cama, falando sobre o animo que tomou conta, das
caminhadas que fez esta semana, das dores que sumiram e ela também nao parava de olhar para a perna! Neste
caso, estou documentando com exames, realizados 1 dia antes da 1º aplicação, foto de mesma data e na proxima
aplicação vou fotografar e dentro de 20 dias repetiremos os exames! 2º aplicação de 5 ml e na proxima
iniciaremos aplicações de 10 mls! prometo postar os exames e as fotos em breve!

 Postado por Edina Pereira às 18:23 
  

http://auto-hemo.blogspot.com.br/2011/06/trombose-diabetes-e-colesterol-uma.html
  

 
 
 
 
 

http://auto-hemo.blogspot.com.br/2011/06/trombose-diabetes-e-colesterol-uma.html


OS RELATOS ABAIXO FORMA COLHIDOS NO SITE AHT HEMOTERAPIA EM 16-01-2015, em
pesquisa por trombose:

  
 
 
 
 
Sábado, 23 de março de 2013 - 09:54:16

 189.114.37.83
  

Passeipor uma trombose venosa profunda. Após tratamento com anticoagulante eu descobri a Auto hemoterapia.
Não sabia que poderia ajudar nessa questão da trombose. Comecei a tomar por prevenção. ao voltar no
angiologista, ele surpreendeu, pois não havia mais resíduos da trombose. havia sido recanalizada.Claro que as
sequelas da trombose eu convivo com elas. Mas ela tem um alcance que acho que nem imaginamos ainda. 

 mary ruth 
 56 anos - goiania/goiás

  
 
 
 
 
Domingo, 24 de outubro de 2010 - 19:32:33

 201.67.40.226
  

AUTOHEMOTERAPIA CURA TROMBOSE
  

Data: 22/10/2010 19:02 
 De: Anuska Oliveira (tukalou@hotmail.com) 

 IP: 189.87.124.248 
 Assunto: Auto Hemo 

 Quero apenas relatar o meu sucesso com o tratamento. Após um episódio de Trombose, fui condenada a usar
medicamentos por toda a vida. Aversa a essa escravidão de tomar comprimidos que ajudam no processo da
doença porém prejudicam demais orgãos, decide-me a experimentar o tratamento da auto hemo, após assistir
video do Dr. Luiz Moura. E hoje após 1 ano e três meses de terapia refiz meu exame de Doppler e não havia
residuos de trombo. Surpresa para os médicos, mas para mim não. 

 Agradeço a minha visinha falante Elza( que me cedeu o video) e ao Sr. Rubéns( técnico de enfermagem), meu
anjo da guarda e amigo. A todos o meu incentivo de que lutem pela vida de maneira mais natural e saudavel. 

 Forte Abraço! 
 Diva

  
 
 
 
 
Quinta-feira, 12 de julho de 2012 - 13:19:21

 189.63.223.17
  

Amábile Gomes - Auto-hemoterapia cura trombose
  

12/07/2012 07:54 - Amábile Gomes 
  

Tive uma trombose no braço esquerdo há 3 anos e foi num momento difícil desses que graças a Deus tive
contato com a Auto Hemoterapia, o médico disse que teria que tomar remédios pro resto da vida. Este mesmo
médico me deu alta e suspendeu todos os remédios depois de 7 meses de Auto Hemoterapia, realmente



funciona! 
  

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

 
 
 
 
Terça-feira, 28 de setembro de 2010 - 16:39:20

 201.67.40.226
  

Re: Re: AUTO HEMOTERAPIA - TROMBOSE E FIBROMIALGIA
  

Data: 25/09/2010 09:56 
 De: marcos antonio farias 

 IP: 200.215.103.223 
 Assunto: Re: Re: AUTO HEMOTERAPIA - TROMBOSE E FIBROMIALGIA 

 ola tudo bem.estou na quarta aplicaçao de hemo.e as dores no joelho sumiram mais ainda sinto umas dorzinhas
pelo corpo nada comparada como antes e vou continuar pois tenho certeza que depois de sofrer por uns 8 anos
atras de medicos acho que encontrei um tratamento realmente eficaz.obrigado dr. luiz moura .sou mais um
incentivador desta tecnica. abraços. 

 diva 
 Ddos ms

  
 
 
 
 
Terça-feira, 26 de fevereiro de 2008 - 00:46:21

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Trombose, Varizes

  
Vantagens 

 Melhora espantosa e rápida num quadro de Trombose na coxa interna esquerda. 
  

Experiência 
 Tive um trombose na parte interna da coxa esquerda, com ematomas avermelhados e extremamente dolorida.

Comecei as aplicações, de inicio com 5cc, 10cc e segui com 20cc, 10 em cada glúteo, 
 Não fiz nenhuma consulta médica, apesar de que mal podia caminhar com dores localizadas que se irradiavam

ao caminhar. 
 Não aconselho a ninguém evitar os médicos, ainda mais com quadro de trombose, é que nesse caso, conhecendo

já o meu histórico, sabia que nada adiantaria. Era mesmo uma trombose, encaroçou as veias da perna fazendo
um calombo avermelhado. 

 Iniciei imediatamente as aplicações, na terceira aplicação, ainda tinha um leve dor, ao toque, mas os calombos e
encarossamentos desapareceram, as manchas vermelhas e ardidas da imflamação, ficaram roseadas, clareando a
cada dia. Hoje estão quase imperceptíveis. 

 Procurei ficar em meio repouso, trabalhando em casa no computador, de vez enquando ia para a cama descansar.
Embaixo do colchão coloquei uns travesseiros e mantive as pernas erguidas acima do coração. 

 Hoje estou muito melhor, senti a cada dia dissipar a trombose quase que num ato mágico, entre duas aplicações
vi o resultado da minha recuperação. 

 Estou também tomando duas chicaras de cloreto de magnésio, me sinto muito bem. 
 Meu organismo voltou a funcionar regularmente. 

 Não vou mais parar de tomar as aplicações. 
 Consegui uma Senhora, da área de saúde, que se dispos a fazer as aplicações. 



Aprendi com esta Senhora, uma solução para um outro mal que me acometia desde criança. 
 Vou relatar aqui, pois poderá ajudar a mais alguém: 

 Sempre que tinha que tirar sangue, para exames, alguns segundos após, me tomava de uma vertigem, quase um
desmaio, passava mal e precisa esperar sempre alguns minutos para voltar a si. Corriam com éter para que eu
cheirasse e voltasse a retomasse o equilibrio novamente. 

 Nunca ninguém, nehum médico, ou mesmo uma reportagem, em nenhuma oportunidade pude saber o que
acontecia comigo e me deixava assim. 

 Essa Senhora, muito experiente, após ver como eu fiquei branco logo na 1ª aplicação, falou: - da proxima vez
que você vier aqui, você não vai mas sentir mal, essa foi a última vez! 

 Fiquei meio desconfiado. Sabia que sempre foi assim. 
 Quado fui na 2a. aplicação, ela falou: - senta ai, que vou ali buscar uma coisa....e trouve um baita ventilador.

Ligou-o colocou na minha frente e disse, respira fundo pelo nariz e solta pela boca, faça isso sem parar, olha pra
o ventilador e me dá o seu braço....resultado...ela fez a retirada do sangue, a aplicação nos glúteos e não senti
absolutamente nada! 

 Então ela disse: Sabe porque você se sentia mal depois da retirada do sangue? 
 Eu disse , não, sempre senti isso, desde que me entendo por gente! 

 Ela: - É que você prende a respiração e falta oxigênio no seu cérebro, é por isso que você passava mal, não tem
nada a ver com a retirada do sangue....mas com a falta de ar, respire e pronto, vai se sentir bem! 

 Bah! Só isso? Mas eu sofri tantos anos com esse mal estar? 
 Pois é, falta de ar só isso....! 

 Agora toda a vez que vou fazer as aplicações, lá vem ela com o ventilador! Heheheh! 
 Só contei essa história por que sei que tem muito marmanjo com medo de tirar sangue, por não saber respirar..... 

 Voltando a AHT, esta Senhora conta que faz as aplicações numa outra pessoa que esteve a beira da morte e se
curou com a AHT. 

 Ela teve FIBROMIALGIA, contou-me e eu não sei exatamente que doença é essa, não entendo nada de doenças.
Ela me deu uma cópia do Prontuário Médico e pediu que se eu fosse questionado quanto aos resultados de
tratamento eu poderia dizer o que era a doença e como se curou tal pessoa, mas não poderia divulgar o seu
nome, da paciente, e nem do médico, devido a natureza necessária do resguardo destas informações. 

 Então ela disse assim: Caso alguém queira saber o que teve e que remédio tomava, foram esses aqui, isso você
pode divulgar, mas só isso. Afirmou! 

 Então, caso tenha algum médico lendo, vai saber que o que vou descrever aqui é realmente informação de outro
médico e especialista, no assunto: 

 No Prontuário Médico: 
 Temp. 36º - P.A. (mm/Hg) 120/080 

 Queixas: Paciente com quadro de Fibromialgia em licença médica para tratamento com quadro de dor intensa
mesmo em uso de MISOAN e PARACETAMOL 750mg, referindo não querer mais uso de Morfina e Fluoxetina
e solicitando encaminhamento para Hidroterapia e para Acunputura. 

 Exame fisico: BEG, CORADA, HIDRATADA, NOMOTENSA, BRNF 2 T S/S, MV + S/ RA, ABDOMEM
FLÁCIDO, INDOLOR, S/VMG,RHA +, BLOOMBERG NEGATIVO, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO
MINÍNGEA, DOR INTENSA E MOBILIZAÇÃO DE MEMBROS 

 Conduta: 
 ACROX 120mg................. 1cx 

 DIAGNÓSTICO: DOR CRÔNICA INTRATÁVEL. 
  

....(eu não faço a menor idéia do que seja tudo isso...!) 
  

 
Muito bem, seu filho, desta paciente, desesperado com o estado de saúde da mãe, que apesar de viver
procurando um hospital, sem recursos para melhorar, disse-lhe: Mãe, eu vi um tipo de tratamento na internet,
que estão falando por ai de AHT, porque você não tenta? 

 Ela, viu a reportagem do Dr. Moura, e disse: Bem, lógica tem, o principio ativo pode dar resultados e mal não
deve fazer....suspendeu todos os medicamentos e começou a Auto HEMOTERAPIA, com 4 meses ela estava
completamente curada. 

 Assim relata, e eu vi e conheci essa paciente vítima desta doença. 



Não quero aqui estimular ninguém a parar com nenhum tratamento e nem mesmo deixar de ouvir os conselhos
médicos. 

 Mas se este histórico, meu e dessa Senhora, servirem para incentivar alguma pessoa a tentar essa AHT, que seja
de bom proveito. 

 Também quero lembrar, que não tive mais gripes, irritação de garganta e estou muito bem disposto. 
 Não fumo, não ingiro bebidas alcóolicas, e mantenho uma alimentação meio regrada sem excessos. 
 Estou acima do peso, querendo com a AHT, melhorar neste aspecto também! 

 Se está te faltando coragem, esqueça qualquer risco negativo, você deve ter os cuidados na aplicação normais
que qualquer profissional da saúde poderá lhe proporcionar. 

 Aqui em casa eu, minha esposa e muito em breve, minha filha e minha Labradora (cadela) que aliás também é
filha de Deus, fazemos a AHT, minha esposa nunca mais se queixou de dores no Joelho depois que iniciou a
AHT. 

 Que sirva de bom proveito para que destinou um tempo para ler este relato. 
 Tenho 53 anos, sou Emrpesário e sou pessoa de responsabilidade, civil e criminal, dou testemunho destes casos

por ser a pura verdade e sou conhecedor à muitos anos de todas as pessoas que fiz referência neste relato e
também relatei por ser verdadeiro. 

 Espero poder ajudar a quem ainda tenha dúvidas desse maravilhoso tratamento. 
 Miguel Guimarães. 

  
Miguel G.C.Filho 

 52 anos - Curitiba - PR - Brasil
  

 
 
 
 
Terça-feira, 6 de outubro de 2009 - 19:15:12

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Trombose

  
Vantagens 

 nao conseguia andar por causa da tronbose perdi pedasos dos dedos do pe direito mais de 18 cirurgias de
diverticulite na qual estou tendo que usar de novo bousa de colostomia ja estou andando sem mancar enbora
ainda nao sinto meu pe ainda mais ja estou melhor aguardando para os procimos meses voutar ao medico
proktologista para ver se ja da para colocar a colostomia pra dentro 

  
Experiência 

 muita energia muita pas 
  

osmar alves cunha 
 53 anos - Franca - SP - Brasil

  
 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 13 de dezembro de 2007 - 13:13:15

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Prevenção em geral, Trombose

  
Vantagens 

 Minha perna tinha manchas escuras por causa da trombose que estão desaparecendo. 



 
Anônimo 

 81 anos - Londrina - PR - Brasil
  

 
 
 
 
 
Segunda-feira, 17 de novembro de 2008 - 17:39:51

 Depois se constatar uma gde melhora na perna com trombose da minha irmã, começei a fazer devido a manchas
no rosto...estrondoso o resultado.... diminuiram 50% em apenas 5 aplicaçoes,,coisa que ha anos tratando com
dermatologistas e muitoss medicamentosss nao tive 20% de resultado..estou muito satisfeita com resultados..e
contunuarei fazendo simmmmm 

 soraia camargos 
 42 anos - divinopolis mg

  
 
 
 
 
Sexta-feira, 9 de abril de 2010 - 17:51:39

 189.10.85.42
 Tenho 38 anos, e há dois anos tive trombose venosa no membro superior (Braço), quase morri, e falaram da

auto-hemoterapia... a minha mae que é infermeira fez em mim, abaixo de DEUS e a auto-hemoterapia estou
curada... não sinto mais nada, tinha que amputar o meu braço, a minha pele ficou outra, a disposição aumentou
100%. Gente a auto-hemoterapia é feito a décadas e funcionava... tem gente que não tem o que fazer e fala
contra afinal se todos que estivem enfermo fizessem as farmácias fechariam....Um grande abraço!!! 

 Ana Maria Porto Nacional - Tocantins 
  

ANA MARIA BARROS SIQUEIRA 
 PORTO NACIONAL - TO

  
 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 29 de maio de 2009 - 02:16:41

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Colesterol, Diabetes mellitus, Gripe, Trombose

  
Vantagens 

 Tive melhora significativa no quadro clínico de trombose, alergias, diabetes. 
  

Experiência 
 Fiz a aplicação por indicação e pelo do médico da nossa família. Foi bem aceita, porém, quando comento que já

fiz, perguntam se realmente funciona. Respondo com toda certeza que sim. 
 Essa hemoterapia será prejudicial se não for realizada da maneira correta. Sem assepsia do local, aplicação

correta, ou seja, todos os cuidados que se devem tomar para uma aplicação de medicação qualquer. 
  

Eliane Terezinha Vosniack 
 24 anos - São José dos Pinhais - PR - Brasil



 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 5 de dezembro de 2008 - 16:42:18

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Asma, Bronquite asmática, Hipertensão arterial, Trombose

  
Vantagens 

 quero fazer agora. ja tive tratamento por auto-hemoterapia em 1959 e fiquei curado. o meu corpo estava tomado
por bolhas, por inteiro, que eu nao podia nem me mexer. 

  
Experiência 

 como disse antes: meu corpo estava tomado por bolhas supurentas que eu nao podia me mexer. um enfermeiro
daqui mesmo me tratou. foram 15 aplicações e fiquei curado 

  
 
alderico leandro alvares 

 70 anos - Natal - RN - Brasil
  

 
 
 
 
 
Terça-feira, 29 de abril de 2014 - 19:39:39

 177.186.162.132
  

Auto-hemoterapia na recuperação do Sr. Severino (90 anos) 
  

Histórico da recuperação do Sr. Severino (por Ary F Silva): 
  

Meu pai, chama-se Severino, estava muito mal, com várias veias obstruídas pelo corpo, as carótidas com um
proporção maior de obstrução de um lado 80% e do outro 60%, e tinha uma trombose na perna esquerda, andava
com muita dificuldade, respirava com a língua para fora, igual a um cachorro quando está cansado, era horrível
de se ver. Vivia calado, muito deprimido e ausente, devido ao mal de Alzheimer. Levamos ele em uma consulta
com o cardiologista, em janeiro de 2012. O diagnostico foi: “-não posso fazer mais nada por ele. É isso ai que
vocês estão vendo. Esse sofrimento até o final e se preparem que pode ser a qualquer momento, a situação dele é
grave, continuem com os mesmos medicamentos que ele usa”. A dificuldade de levá-lo naquela consulta foi
grande, pois tínhamos que carregá-lo quase no colo, estava muito debilitado. Por coincidência era o mesmo
médico que cuidou do Chico Anizio. Ana e eu resolvemos tentar a aht nele... enfrentamos uma batalha, pois a
maioria dos meus irmãos eram contra esse procedimento. Tentamos a primeira, no peito e na raça, mais não deu
certo, o sangue estava muito grosso, com muita dificuldade conseguimos 3 ml, que coagulou antes de retirar a
agulha da veia. Estávamos desesperados para aliviar o sofrimento dele de qualquer forma. Demos a ele por nossa
conta, aspirina de 500mg de 12/12 durante10 dias, bastante limonada, suco de uva integral ômega 3. Não
sabíamos se daria resultado, mas era só isso que tínhamos para dar a ele. Fomos tentar a 2ª aplicação, depois da
enfermeira furar os dois braços dele muitas vezes, tentando achar uma veia e não conseguia de jeito nenhum.
Quando já estávamos desistindo, Ela olhou uma veia que apareceu de repente e tentou, ai foi puncionando com
muito esforço, porque o sangue ainda estava um pouco grosso, conseguimos os dez ml, fizemos o procedimento
tão rápido para não coagular. Nas outras aplicações foi ficando mais fácil fazer a punção, e a melhora dele foi
também muito rápida. Na 3ª aplicação, notamos que estava andando com mais facilidade. A cada aplicação a
melhora era visível, começou em março de 2012 e em julho já estava passeando comigo “Ary” no shopping.



Começou a se interessar por leitura, ver TV, coisas que não fazia mais por causa da demência. Voltamos com ele
ao cardio em setembro de 2012, quando o Médico viu ele andando bem, conversando e sem a língua para fora da
boca puxando o ar, perguntou: “ele está tomando mais alguma coisa além dos medicamentos que passei? “. Ana
rapidamente disse não dr. só o que o senhor passou para ele, ai vendo espantado um outro Severino, pediu novos
exames que achava desnecessários antes. Ressonância magnética, ecocardiograma, muitos exames de sangue.
Na época as artérias tinham desobstruído um pouco, 30% e 10%, mas parecia muito mais, ai resolvemos
aumentar a dose da aht para 20ml por 23 semanas, ai foi tudo de bom !! a melhora foi gritante!! Hoje ele esta
ótimo, já reclama do prefeito rsrsrs, quer uma bicicleta para andar pelo bairro, mas não quer com 3 rodinhas,
pois disse que essa é para criança, voltou a ser reclamão como era antes, e adoramos isso, porque é sinal de que
está melhorando cada vez mais. Há! Disse que não precisa mais tomar a vacina, pois já estava bom. Ele chama a
aht de vacina. No inicio, falamos com ele que o médico mandou tomar uma vacina, porque ele tem muito medo
de injeção, hoje ele até vê a enfermeira fazer a punção, mas reclama que está doendo. Quando a gente pensa que
a doença venceu a batalha, vem a auto-hemo e mostra o contrario. 

  
Ary F Silva 

  
- 

  
* FOTO 1: (18 de Junho às 21:19) 

  
Ary F Silva Hoje eu li para o meu pai, o nome de todos que compartilharam e curtiram esta foto e o aniversário
dele, Ele agradeceu e ficou admirado com o carinho de todos. 

 18 de Junho às 21:19 
  

https://www.facebook.com/afsilva333
  

 
* FOTOS 2,3,4 e 5: (22 de abril de 2014) 

  
O Sr. Severino totalmente recuperado e já são mais de 100 aplicações de auto-hemoterapia! 

  
E aos que desejarem mais informações, na página do Sr. Ary F Silva, existem muitos videos que ele enviou do
Sr. Severino. 

  
**** VEJA o vídeo deste testemunho 

  
Auto-hemoterapia na recuperação do Sr. Severino (90 anos) 

  
http://www.youtube.com/watch?v=id_n2l2RCCs

  
http://youtu.be/id_n2l2RCCs

  
 
 
 
 
Sexta-feira, 16 de maio de 2008 - 13:00:05

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Gangrena, Hipertensão arterial, Osteoporose, Prevenção em

geral, Reumatismo, Trombose, Varizes
  

Vantagens 
 Eliminação total 

  

http://www.youtube.com/watch?v=id_n2l2RCCs
http://youtu.be/id_n2l2RCCs


Experiência 
 Muito além das espectativas, os beneficios se estenderam para outras regiões melhorando sobremaneira a

qualidade de vida,tanto, que as aplicações continuaram e hoje, sem a utilização de remedios quimicos, menejo
com as varias situações clinicas normais de minha idade, apenas com alimentação adequada e chás.Gostaria de
ter conhecido este metodo a muitos anos atras e sou muito grata pela divulgação corajosa feita pelo Dr. Luiz
Moura. 

 Que Deus o abençoe. 
  

Rita de Oliveira Tavares 
 82 anos - Indaiatuba - SP - Brasil

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

 189.66.58.232
  

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

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

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

que necessita utilizar do tratamento por algum motivo, faça sem medo, procure se inteirar melhor no assunto e
peça à um médico ou enfermeiro de sua confiança...Enfermeiros não o fazem em farmácias, pague um pouco
mais pra ir até sua residência ou vice-versa, assim ninguém mais saberá... Desculpem a redação mas procuro
ajudar quem necessita. Abraços a todos 

  
13/02/2013 17:00 - Piracicabano 

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

  
 
 
 
 



Domingo, 6 de setembro de 2009 - 19:15:25
 189.115.4.119

 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne juvenil, Afta, Alergias, Artrite, Artrose, Bronquite asmática,
Dores articulares, Infecção, Pós-operatório, Trombose, Verrugas

  
Vantagens 

 Houve uma sensível melhora em algumas desses enfermidades e outras com 100% de recuperação com ou sem
ajuda da alopatia. 

  
Experiência 

 Uma técnica simples que tenho utilizado, já a alguns anos em meu próprio organismo, sem nenhum efeito
colaterale com resultados miraculosos. Também tenho utilizado em alguns de meus pacientes com um resultado
fantástico, principalmente em casos que a alopatia tem limitação ou efeitos colaterais importantes. 

 Acho até que a classe médica ou médica veterinária não deveria de ser tão agoista e mercenária e se empenhar
mais nestes estudos para que cientificamente possamos provar até onde vai a sua eficácia para aliviar o
sofrimentos de muitos seres humanos ou animais, mesmo que não tenha nenhum agente financiador (laboratório)
interessado nos resultados para engordar suas contas bancária, mas por amor a profissão e ao seu semelhante,
coisa um tanto quanto difícil de encontrar principalmente na classe médica. 

 Mas espero que aparecem pessoas corajosas como eu estou sendo agora, de a cara pra bater, e que não pensem
que a vida gira em torno de dinheiro, interesse próprio, status a poder. 

  
Getulio 

 40 anos - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA - Brasil
  

 
 
 
 
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2008 - 12:03:08

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alcoolismo, Dor na coluna, Esofagite, Estresse, Fibromialgia,

Inflamação, Prevenção em geral, Refluxo gastroesofágico, Trombose
  

Vantagens 
 parei de beber, não tenho mais crise de hérnia de disco, melhorou a circulação. meu refluxo e outros. 

  
Experiência 

 só senti dor no musculo do braço , ao da um tempo . mas parou logo. 
  

maristela ribeiro de souza 
 46 anos - Brasília - DF - Brasil

  
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 24 de julho de 2009 - 14:16:06

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Colesterol, Depressão, Doenças mentais, Gripe, Trombose

  
Vantagens 

 BONS RESULTADOS 
  



Experiência 
 NÃO 

  
RICARD ASSIS DE MENEZES 

 23 anos - Petrolina - PE - Brasil
  

 
 
 
 
Sábado, 21 de fevereiro de 2009 - 16:07:56

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Anemia, Cistos de ovário, Hipertensão arterial,

Trombose
  

Vantagens 
 é até meio magico 

  
pois após as poucas aplicaçoes que tive me sinto maia resistente e com mais vitalidade 

  
daqui a mum mes volto a escrever de como anda o tratamento, se houve ou nao melhoras e em que 

  
silvana mosson 

 41 anos - Curitiba - PR - Brasil
  

 
 
 
 
Sexta-feira, 3 de maio de 2013 - 16:01:59

 187.7.198.102
  

a autohemoterapia é um verdadeiro milagre!!!!!
  

oi boa tarde venho hj dar um pequeno depoimento q com certeza poderá ajudar a muitos tenho 45 anos e ha
varios anos lutando com varias doenças consequencias de uma histerectomia total q fiz por problemas serios de
ovarios como era muito nova ia completar 32 anos as consequencias são desastrosas auto risco de deselver
doenças cardiacas por falta de hormonios riscos de osteoporose trombose e muitas outras doenças oportunistas
mas uma q me acompanhou por aproximadamente 8 anos foi renite alergica daquelas q nos ultimos 2 anos foi
terrivel ñ pasei um só dia sem ter crises as noites eram dolorosas perdi a conta das madrugadas sem dormir com
falta de ar com as vias respiratorias todas trancadas ñ existia antialergico q funcionava qnd a 3 meses atras
conheci a autohemo através di dvd do dr moura eu achei muito confiavel e por sorte aq na minha cidade tem
muita gente q faz autohemo logo descobri quem faz e ja comecei qnd cheguei na 8 aplicação alcancei o q pra
min foi um milagre!! hj fiz a 12 e nunca mais deixou ese tratamento tudo em min q ñ funcionava bem e quem
pasou por uma histerectomia sabe hj tou melhor 100% aconselho quem foi histerectomisada q adotase a authemo
com preventivo de muitas doenças q virão como consequencias da falta de hormonio e tbm da presenç de
hormonio sintetico q é muito perigoso meu nome é maria rodrigues dos santos meu email é mariahccb@hotmail
.com boa tarde 

  
maria rodrigues dos santos 

 vilhena rondonia
  

 
 



 
 
 
Quarta-feira, 20 de outubro de 2010 - 00:28:11

 189.123.98.137
 AUTO-HEMOTERAPIA - médico e homeopata Carlos Heitor Pioli 

  
quinta-feira, 7 de outubro de 2010 

  
Casos que apresentaram resultados 

  
O médico e homeopata Carlos Heitor Pioli iniciou sua carreira como cardiologista e foi uteísta durante dezessete
anos. Em meados de 2005 Pioli conheceu a auto-hemoterapia, e passou a aplicá-la em seus familiares e
pacientes. 

  
“Alguns médicos não aprovam essa técnica por não conhecerem, não tem experiência, aprenderam uma
medicina, a tradicional e acha que somente ela está certa”, afirmou. 

  
Em 2006, incentivado por Pioli, um industrial M. S. morador da cidade de Pouso Alegre, sul de Minas que se
interessa por medicina, dirige um programa Saúde Família, com um universo de 1.600 pessoas,
aproximadamente 400 famílias, começou a utilizar a técnica para as doenças auto-imunes, as doenças que não
tem cura, como artrite reumatóide, lúpus, tireoidite de Hashimoto, entre outros. 

  
Passado 6 meses, houve uma redução na compra de medicamentos em 73,8% desses pacientes. “E isso mostra
que existe interesses muito grandes para que isso não se difunda em nosso país”, ressaltou o médico. 

  
A enfermeira S. C. há um ano realiza o trabalho com a auto-hemoterapia, e se depara com os mais variados
casos, trombose, asma, bronquite, lúpus, colesterol, e muitos outros como o caso de Raimundo Mendes Fraga,
76 anos, que possui úlcera varicosa, uma complicação das varizes, difícil de controlar. Ela acaba aparecendo
depois de longa evolução do problema de varizes. 

  
É uma ferida, que pode ter uma grande extensão, até atingir grande parte da perna do indivíduo. “Após o início
do tratamento não houve progresso nas feridas nem o inchaço das pernas, posso andar com mais facilidade”,
afirma ele. 

  
Outra paciente da enfermeira, Dona Raimunda Ramos da Silva (foto), de 94 anos, sentia fortes queimações no
estomago, mesmo tomando remédios, decidiu então iniciar a AH. “Depois da quarta aplicação não senti mais as
queimações”, declarou ela. 

 Pioli diz que não existem efeitos colaterais, pois está sendo usado seu próprio sangue. O que pode ocorrer é uma
pessoa não saber aplicar uma injeção e pegar um tendão, uma enervação e provocar um problema acidental,
assim como qualquer injeção. 

  
Ivan Cardoso, 39 anos ao ter contato com esse procedimento ficou na dúvida e foi buscar mais informações com
conhecidos, na internet e resolveu arriscar. “Estou na vigésima quarta aplicação e não vejo mais sinais da
bronquite e o problema de nervo ciático também não apareceu mais”, afirmou ele. Pretende estender o
tratamento por um ano. 

 Postado por Natália Lins às 19:08 
  

http://redatoronline2.blogspot.com/2010/10/casos-que-apresentaram-resultados.html
  

 
 
 
 

http://redatoronline2.blogspot.com/2010/10/casos-que-apresentaram-resultados.html


Sábado, 11 de setembro de 2010 - 02:37:18
 189.123.86.116

 Enfermidades selecionadas 
 Auto-hemoterapia (AHT) cura úlcera na perna

  
VEJA O REGISTRO FOTOGRÁFICO QUE COMPROVA A EFICÁCIA DA AUTO-HEMOTERAPIA EM
APENAS 3 aplicações: 

  
Quatro semanas atrás,a perna da minha mãe era como esta imagem.... 

  
Com apenas 3 aplicações sua úlcera está quase curada. 

  
Quem viu a perna da minha mãe pode imaginar o quanto é eficaz a Auto Hemoterapia. 

  
Conheci a auto hemoterapia pelo meu sogro assistindo o DVD do Dr. Luiz Moura, confesso que fiquei muito
impressionada, porém estava com receio de começar o tratamento. Após muito procurar na internet sobre o
assunto, pude ter a certeza que o tratamento é com certeza eficaz e não milagroso como diz a mídia, aliás ela só
serve para vender seus próprios interesses, mas não vou entrar nesse mérito, já que teria que escrever folhas e
folhas ressaltando minha indignação e repugnância que tenho pela mesma. Voltando ao meu relato sobre a AH.
Minha mãe desenvolveu uma úlcera na perna, ficou 5 meses tentando curar, porém todos os tratamentos não
surtiram resultados. No início de março meu pai faleceu e sua perna só piorou, fiquei apavorada e com receio de
perder minha mãe também, já que estava com a perna preta e super inchada coloquei ela no carro e levei ate uma
pessoa que eu sabia que fazia a aplicação, após a primeira com 10 ml os resultados já foram satisfatórios, o
inchaço e o vermelhão diminuíram. Essa semana está indo para a quarta aplicação e sua perna está da cor
natural, a ferida cicatrizou não incha, não fica mais saindo água, ou seja, nem parece a mesma perna de três
semanas atrás. Infelizmente não bati nenhuma foto do início do tratamento mas vou postar no meu Orkut como
sua perna está hoje para que todos que foram visitá-la e não acreditaram no tratamento possam ver com os
próprios olhos sua cura. Quero agradecer de todo coração ao Dr. Luiz Moura pela sua honrosa divulgação e
dedicação a esse tratamento, muito obrigada mesmo. Espero que tudo seja esclarecido e que esse profissional
não seja responsabilizado problemas de um governo sujo e corrupto. (abril de 2010) 

 Paz e positividade 
 Silvania da Silva 

  
autohemoterapiabrasil.ning.com/profiles/blogs/autohemoterapia-aht-cura

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

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

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

  
Vantagens 

 varios resultados 
  

Experiência 
 sem comentário 

  



JOSE ANTONIO RODRIGUES 
 58 anos - Brasília - DF - Brasil

  
 
 
 
 
Quarta-feira, 25 de junho de 2014 - 19:22:40

 187.117.74.30
 Enfermidades selecionadas 

 Auto-hemoterapia cura cisto ovariano
  

INCRÍVEIS BENEFÍCIOS DA AUTO-HEMOTERAPIA 
  

Genaura Tormin 
  

Um dia de muito trabalho no Tribunal, onde ocupo o cargo de Analista Judiciário! 
  

Aproximava-se o término de prazo para interposição de recursos, por isso muitos advogados se faziam presentes.
 
Entre eles, uma emergente advogada. Moça simpática, inteligente e bonita. Uma profissional costumeira naquele
ambiente. Ao sair deixou-me uma anotação: “Entra no google e pesquisa auto-hemoterapia - trabalho do Dr.
Luiz Moura. Agradeci e guardei a anotação na bolsa. 

  
Hemoterapia, eu sabia que se relacionava a sangue, mas auto-hemoterapia, nunca tinha ouvido falar. Instalou-se
em mim uma curiosidade. Fiz a pesquisa e fiquei encantada com o que li. 

  
Dias depois, a mesma advogada passou-me um DVD com uma entrevista do médico LUIZ MOURA. 

  
Diante da figura humana sensível e erudita do médico, que discorria sobre o tema com muita propriedade e
conhecimento, fiquei convencida do seu efeito benfazejo, não obstante o ceticismo próprio do cargo de
Delegado de Polícia que exerci durante alguns anos. Os irrecusáveis exemplos que permearam a entrevista do
médico deram-lhe a credibilidade necessária. 

  
Um processo simples, cuja técnica consiste em colher sangue da veia e injetá-lo no músculo, estimulando assim
o Sistema Retículo-Endotelial, aumentando a percentagem de macrófagos, os quais são responsáveis pela
limpeza de todo o organismo, aumentando a autodefesa para curar muitas doenças crônicas e prevenir outras
tantas. 

  
Chega a ser mesmo uma prática inocente e sem custos financeiros, cuja matéria prima é o próprio sangue da
pessoa, pensei. 

  
Resolvi experimentar. Mal, não fará. 

  
Não me julgo uma pessoa doente, pois o que tenho é a sequela de uma mielite transversa que, num dia qualquer
da vida, sem aviso prévio, abruptamente meou-me o corpo, tornando-me paraplégica. De brinde, uma cadeira de
rodas para deambular e um turbilhão de dificuldades para enfrentar. Uma limitação gritante, uma vez que me vi
banida da locomoção e da sensibilidade tátil. Fiquei reduzida a apenas braços e cabeça. 

  
Particularmente, uso sonda vesical para escoar a urina acumulada e o resto comando com a codificação mental,
além do exercício da paciência, do improviso e da capacidade para me adaptar. 

  
Assim, sendo uma pessoa adulta, consciente, mulher de um profissional de saúde (dentista), assumi o risco. 

  



Tomei as duas primeiras aplicações da auto-hemoterapia, de 5ml, com o objetivo exclusivo de prevenção, uma
vez não cogitar melhoras para a paraplegia, minha companheira inseparável há 25 anos. 

  
Por causa de um grande cisto no ovário, constatado através de ultrassonografia, aumentei a dose para 10ml,
aplicados (de uma só vez) na região glútea, de 7 em 7 dias. 

  
Já com vistas a uma intervenção cirúrgica, fiquei estupefata ao fazer outra ultrassonografia, cinco dias depois do
primeiro exame, e constatar que o cisto havia desaparecido. ("...Observa-se absorção total da imagem complexa
descrita no exame anterior".) 

  
Vítima há anos de uma trombose, que recidivara duas vezes, fiquei com a perna esquerda mais grossa do que a
outra, incluindo a nádega, o que me causava um grande problema postural, forçando-me a usar um calço no
assento da cadeira, lado direito, para melhorar-me o equilíbrio (medida orientada pelo fisioterapeuta que me
assiste há alguns anos). 

  
Qual não fora a surpresa ao notar que não mais precisava do calço e que a perna que sofrera a trombose estava
quase igual à outra. Até mesmo para fazer os exercícios, o fisioterapeuta dispensou o calço, usado até então para
a obtenção do equilíbrio. 

  
A minha lesão é medular, com ausência de locomoção e sensibilidade a partir do nível T-4 (4ª vértebra torácica),
o que significa dizer que estou (ou estava) inerte do peito para baixo. 

  
A medula é basilar para o ser humano. É por meio dela que o cérebro envia as ordens para o funcionamento de
todo o organismo. A mielite danifica os nervos e interrompe os fluxos nervosos com perda de sensibilidade. É
uma lesão gravíssima. Chama-se Mielite Transversa porque acontece no sentido horizontal. São inúmeras as
suas causas. É uma síndrome incapacitante, paralisa tudo o que esteja abaixo dela: pulmão, bexiga, intestino e
aparelho sexual, além da locomoção. Se acontecer na porção cervical, a pessoa fica tetraplégica. Pode matar. 

  
Leigamente falando, acho que fui vítima de uma anestesia na região lombar. Talvez tenha sido a Raquidiana ou a
Peridural. No meu livro, Pássaro Sem Asas, a partir da 3ª edição, acrescentei um capítulo intitulado ‘Pode ter
sido anestesia’, em que conto todos os pormenores a respeito disso. 

  
Estou paraplégica desde os 36 anos de idade. Acredito-me guerreira e a minha bandeira é otimista, razão de todo
o meu sucesso como mãe, esposa e profissional. Tenho uma família linda: quatro filhos formados e bem
endereçados na vida, além de um marido sempre encantado comigo. Depois de paraplégica ascendi, por
concurso, aos cargos de Delegado de Polícia e Analista Judiciário. Luta é minha palavra de comando. 

  
Nesses 25 anos não consegui melhoras no quadro locomotor ou na sensibilidade, a não ser a de cabeça que me
endereça sempre ao alto. 

  
Mesmo assim continuo sendo perseguidora de sonhos, pois a paraplegia é apenas uma experiência natural da
vida humana. Não é por isso que vou me entregar ao desalento. A vida continua! 

  
Estou fazendo auto-hemoterapia há quatro meses. Nesse ínterim, muita coisa tem mudado. Descubro-me sempre
com alguma novidade: a sensibilidade que era na altura dos mamilos (T-4), hoje se encontra pouco acima do
umbigo. Sinto, na região lombar, o abraço do encosto da cadeira. Consigo contrair o abdome, o que não fazia
antes, pois o diafragma não obedecia ao meu comando. Para tossir tinha que dobrar o tronco sobre os joelhos
para conseguir forças para tal. 

  
Hoje consigo mexer a 'bunda' voluntariamente, quando estou em decúbito ventral, conseguindo direcioná-la para
a esquerda ou direita, cuja velocidade se soma a cada dia. O equilíbrio melhorou muito, e conseqüentemente a
qualidade de vida. Se continuar assim, acredito que vou recuperar o controle natural de minhas necessidades
fisiológicas. 

  



Trabalho no Tribunal pela manhã. Todos os dias, após o café, consulto o relógio e se há ainda um tempinho,
pego o jornal diário, ocasião em que só leio as manchetes e os subtítulos, tendo em vista estar sem os óculos para
leitura. Descobri-me conseguindo ler os textos dos artigos! Não é bom?! A que se deve tudo isso? Não há outra
resposta a não ser à auto-hemoterapia, única inovação na rotina diária. 

  
Incrível? É! Inclusive para mim. Mas é VERDADE! 

  
Meu fisioterapeuta a princípio muito reticente teve que aceitar os benefícios da auto-hemoterapia diante das
evidências tão significativas. 

  
Os testes comprovam os avanços, que jamais podem ser confundidos com placebos. São reais, físicos, visíveis! 

  
Ninguém melhor para mensurar tais aquisições do que eu, o fisioterapeuta, o meu marido e a minha família. 

  
Não espero andar, mas agradeço muitíssimo as melhoras registradas. 

  
Significam muito para mim! 

  
ATUALIZAÇÃO: 19.04.2007 

  
Continuo encantada com a auto-hemoterapia! 

 Seis meses já se passaram desde a primeira aplicação. 
 Continuo fazendo regularmente. 

  
Além dos resultados descritos acima, ainda outros vieram somar. 

 A pressão arterial que, embora controlada por medicamento, era, por vezes, muito alta, está estabilizada. Outras
melhoras diversificadas se registram a cada dia. 

  
A sensibilidade tátil continua em ascensão. Numa constatação tênue, já sinto vontade de evacuar e não mais
estou usando fraldas. Vou para o Tribunal sem ela, o que me facilitou muito a vida, principalmente quanto à ida
ao banheiro. Diminuiu o tempo e o trabalho de ter que ajustá-la. Realmente, a melhor parte. 

  
Sinto-me disposta, bonita e feliz! 

  
Sou muito agradecida pelo que está acontecendo comigo! E, por vezes, pergunto-me se mereço. 

  
Afinal são 25 anos de paraplegia em que lutei com unhas dentes para conseguir alguma independência. 

  
Para uma pessoa normal isso talvez não signifique muito, mas para mim significa MUITÍSSIMO. 

 Significa FELICIDADE! 
  

ATUALIZAÇÃO: 28.09.2008 
  

Estou fazendo auto-hemoterapia há dois anos. 
 Não me reconheço do passado. Estou ótima! 

  
Não consegui andar e nem esperava por isso. Mas muitas outras melhoras se registraram, comprovadas por
exames. 

  
Minhas taxas estão excelentes! Tudo dentro da normalidade. 

 A trombose que tinha na perna esquerda foi, totalmente, recanalizada, conforme exame recente. 
  

Minha estima está em alta! Nunca me senti tão bem! 
 Lógico, não é uma panacéia para a cura de todas as doenças, nem um milagre ou um passo de mágica, mas,



particularmente, posso afirmar que me fez e me faz muito bem. Consegui muito, apesar da faixa etária e dos
desgastes naturais dessa idade. Tenho certeza de que se a tivesse conhecido antes, teria vivido muito melhor. 

  
Recebo e-mails, perguntando-me sobre o seu uso, como se eu fosse médica. Não posso responder. Cada um deve
decidir por si, mesmo por que o meu conhecimento científico é na área jurídica. 

  
Usar ou não a Auto-hemoterapia é uma questão pessoal. Somos mundos à parte. Temos disposições mentais
diferentes. A reposta, acredito também ser diferenciada para cada um. 

  
No meu leigo entendimento, creio que o meu sangue não me pode fazer mal. Não tomamos tantos remédios com
terríveis efeitos colaterais? 

  
Penso que antes de tudo a pessoa tem que pesquisar, se informar, assistir várias vezes à entrevista do Dr. Luiz
Moura (registrada em DVD, amplamente divulgada na mídia) e formar convicção. 

  
Quando percebi a melhora em mim, fiquei muito eufórica e feliz. Mexer a bunda! Meu Deus! Achei que ia
explodir de tanta alegria. Pedi que filmassem, para que eu pudesse ver. 

  
E, como sou poeta, com a sensibilidade à flor da pele, compartilhei com os colegas escritores do
Planetaliteratura e do Recanto das Letras. 

  
As leituras hoje, já passam de 48.000. Fico feliz, pois sei que o meu depoimento significa ajuda, uma vez que
relatos benfazejos comprovam a eficácia da AH ao longo dos anos. Quantos comentários maravilhosos,
incluindo os de alguns médicos, existem no rodapé deste artigo! Com certeza, um manancial para consultas, pois
a voz do povo é a voz de Deus, penso eu. Não é possível que todos esses depoimentos sejam mentirosos. 

  
No meu sentimento de amor, gostaria que o tema fosse estudado para melhorar a saúde de todos, principalmente
daqueles mais carentes de recursos financeiros. 

  
ATUALIZAÇÃO: 26.11.2009 

  
Continuo fazendo a auto-hemoterapia regularmente. Faz parte da minha vida e a farei sempre. 

  
Tenho LER, por excesso de trabalho, incluisive com o meu corpo, que o carrego com a força dos braços, nas
transferências para o carro, a cadeira, e outros mais. A AH alivia-me um pouco as dores, já que a causa não pode
ser evitada, pois a vida continua e é assim o meu jeito de andar ao longo desses 27 anos de paraplegia. Faço a
AH como se fosse uma manutenção, uma prevenção, pois ela aumenta a auto-defesa. 

  
Realmente, faz a diferença! 

  
O que adquiri, como disse no texto, significa muito, muito mesmo! E eu não posso me esquecer disso. 

  
Não consegui outras aquisições. Mas tudo que adquiri está sendo mantido, penso que se deve a continuidade das
aplicações que, para mim, não representam trabalho, mas um grande prazer. 

  
Não tenho atualizado mais frequentemente porque o texto já está bem prolixo e as pessoas não leem. 

  
ATUALIZAÇÃO: 28.05.2011 

  
Novamente aqui para reafirmar que continuo encantada com a Auto-Hemoterapia. Encantada e agradecida!
Faço-a regularmente. A LER, praticamente desapareceu, mas hoje trabalho com menos processos. Ajustei o meu
trabalho e dei um voto de confiança aos meus braços. 

  
Dentro da minha faixa etária, acho que estou ótima. Não vou andar, mesmo por que nunca esperei por isso. 



 
Entretanto, não se anda apenas com as pernas. O melhor caminhar executa-se com a mente, leve, livre e solta! 

  
E, sabem de uma coisa? 

 Embora não marque o chão com minhas passadas, o meu coração é livre, altaneiro e ganha asas, alicerçado
sempre na coragem e na alegria de viver. 

  
ATUALIZAÇÃO: 27.09.2012 

  
Aqui estou para bater ponto, responder presente. 

 Sei que vocês querem saber como estou. 
 _ Estou ótima! Feliz, contente e entusiasmada. Não tenho motivos para tristezas! Minha vida é um vendaval de

versos. Tudo coopera para o bem. O que mais quero? O coração faz poesia e a Auto-hemoterapia conserva-me
sadia. 

  
Mas eu sou obediente! Aplico-a regularmente de 6 em 6 dias (10ml). Preciso me cuidar. Já não sou uma
adolescente, embora essa fase nunca me saia da mente. É por isso que sou contente! 

  
Embora eu haja caído do scooter (veículo triciclo, tipo motinha, movido à bateria) e fraturado o fêmur, o que
valeu o implante de uma haste intramedular (de 34cm), numa cirurgia feliz, sem nenhuma intercorrência, estou
ótima! Agora, mais armada! Seis meses em casa, suficientes para, também, banir-me dos resquícios de uma
LER, além de um excelente exercício da paciência. Um descanso merecido. Já voltei às minhas atividades no
Tribunal. Os meus exames estão ótimos! Isso, graças à Auto-hemoterapia. Gripes, infecções..... nem me lembro
mais de quando as tive! 

  
A Auto-hemoterapia é minha companheira há cinco anos. E a será até o fim de meus dias, uma vez que precisa
ser repetida sempre para conservar a defesa de prontidão. 

 Bem, a Auto-hemoterapia tem um auxiliar que não posso esquecer: 
 o CLORETO DE MAGNÉSIO! 

  
E assim, quanto eu tiver que partir, seguirei inteiríssima! 

 Quantas comprovações da eficácia da Auto-hemoterapia, aqui mesmo, no rodapé deste artigo! Quem detém o
poder massacra, procrastina, impedindo a sua liberação! Que pena! Tudo, em nome do quarto poder e dos cifrões
do corporativismo. 

  
ATUALIZAÇÃO: 1º.04.2014 

  
Oi, leitores queridos! 

 Quantos anos caminhamos nós! 
 Sete anos de Auto-hemoterapia! E 33 de paraplegia! 

 Eu continuo firme e contente! A vida segue e com ela sigo também, exibindo agora silhueta de uma jovem
senhora de terceira idade! 

 Problemas? Eu os tenho como todo mundo, mas tudo dentro da normalidade, com exames periódicos e taxas
controladas. 

 Cai da cadeira e quebrei o pé. Cirurgia, afastamento do trabalho... 
 Tudo resta bem, auxiliado pela AH, claro. 

 Penso que ela é uma prestadora de cuidados a meu dispor! Sou disciplinada e a aplico regularmente de 6 em 6
dias, 10 ml. Tenho mais do que motivos para ter essa confiança. 

 Tenho certeza de que um dia a Auto-hemoterapia ainda será uma prática liberta, parar melhorar a saúde de nosso
povo tão sofrido 

  
INCRÍVEIS BENEFÍCIOS DA AUTO-HEMOTERAPIA:

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

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


 
A Dra. Genaura Tormin foi curada pela auto-hemoterapia de um cisto ovariano, e obteve outros benefícios,
conforme os laudos publicados em seu blog.

 COMPROVAÇÃO SOBRE OS EFEITOS DA AUTO-HEMOTERAPIA.
 (Genaura Tormin)

 Como Delegado de Polícia, reputo a prova material a melhor delas, pois a testemunhal é, vulgarmente,
conhecida como a "prostituta das provas". 

 É aquele ditado: mata-se a cobra e mostra-se pau. Assim, veja a comprovação de que a Auto-Hemoterapia é uma
prática benfazeja à humanidade.

 Eis aí os laudos comprobatórios da presença de enorme cisto ovariano e, em seguida, o laudo do seu
desaparecimento. O laudo do desaparecimento da trombose. Digo e comprovo porque a protagonista SOU EU!

 http://genaura.blogspot.com/2009/10/comprovacao-sobre-os-efeitos-da-auto.html
 O seu testemunho completo está publicado no site INCRÍVEIS BENEFÍCIOS DA AUTO-HEMOTERAPIA:

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

 
 
 
 
 
Terça-feira, 12 de junho de 2012 - 00:01:10

 189.123.95.66
  

Ante o risco de perder a perna, ela achou por bem fazer a AUTO-HEMOTERAPIA 
  

Alexandre Chagas publicou: 
  

Indiquei a AH para uma brasileira residente na Itália. Ela estava desenganada pelos médicos, com as veias e
artérias entupidas e com sério risco de amputar a perna, porque era impossível fazer qualquer cirurgia
reparadora. Ante o risco de perder a perna, ela achou por bem fazer a AH. Resultado: em 3 meses de aplicações
semanais, uma das pernas curou totalmente e na outra foi possível fazer uma cirurgia reparadora. Hoje ela leva
uma vida normal, graças a divulgação iniciada pelo Dr. Luiz Moura (grande homem). E lembrando o Dr. Luiz
Moura, aos que tem pavor de fazer a AH, inicialmente eu indico o ASCARIDIL... Tenho inúmeros relatos de
cura apenas com o ASCARIDIL, o qual simula parcialmente a AH e funciona como modulador da imunidade.
Era o que eu queria compartilhar com vcs. 

  
há 41 minutos próximo a Sorocaba 

  
Publicado no Grupo: AUTOHEMOTERAPIA-NOSSO SANGUE NOS CURA E OS ANJOS TB!! 

  
http://www.facebook.com/groups/110938325697580/

  
 
 
 
 
Terça-feira, 27 de abril de 2010 - 14:27:55

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Insuficiência vascular periférica

  
Experiência 

  
Por ter sofrido trombose na perna esguerda,me deixou sequela muito assentuada no tornozelo devido a uma
fibrose. 

http://genaura.blogspot.com/2009/10/comprovacao-sobre-os-efeitos-da-auto.html
http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723


apos a quinta aplicasao da auto-homoterapia senti uma melhora magnifica, 
  

 
Manoel Silvestre Pereira 

 67 anos - Ituiutaba - MG - Brasil
  

 
 
 
 
Sábado, 21 de março de 2009 - 01:56:53

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Efeitos colaterais de anticoncepcionais, Estresse, Labirintose, LER -

Lesão por esforço repetitivo., Micose, Varizes
  

Vantagens 
 Dificilmente pego Gripe, tenho mais disposição, milha pele merorou muito, cabelos mais bonito e com

diminuição das queda. E muitas outras. Já faso aplicação a mais de 1 anos sem intervalo. 
  

Experiência 
 Na minha família muitos de nós fazemos, minha mãe, faz por já ter tido trombose; minha irmã tem colite; meu

cunhado por presão alta; minhazinha c/ marido dela que tem problema nas articulações, e de pessoas que
conheço aqui em Três Lagoas/MS (que não tem na lista) são mais de 50, e para todos que conheço recomendo e
muitos estão fazendo 

  
Helen Mendonça 

 32 anos - - - Brasil
  

 
 
 
 
Segunda-feira, 31 de março de 2008 - 13:09:22

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Enxaqueca, Estresse, Insuficiência vascular periférica,

Menstruação, cólicas e controle da TPM, Miomas, Ovário policistico, Prevenção em geral, Varizes
  

Vantagens 
 Estava com anemia, varizes com propensão á trombose, enxaqueca direto. Dores nas costas, cansaço, etc, etc 

  
Experiência 

 Não sou mais anêmica. Minhas pernas continuam com varizes, mas não incham mais e doem mais como antes,
caimbras nunca mais tive. Dores de cabeça nunca mais, porém estou com uma gripe a quase 1 mês, aliás não sei
se é gripe ou limpeza do organismo. Dores nas costas não tenho mais e cansaço como antes tembém não. 

  
Maristela Biscaglia 

 32 anos - Porto Alegre - RS - Brasil
  

 
 
 
 
Terça-feira, 9 de dezembro de 2008 - 18:58:49 

 Alo amigo Marcelo, menos por favor. 



Pesquisador, eu? Quem dera tivesse metade da capacidade que me defere... 
 Sou se muito um grande tagarela da AH... eheheh 

 Sobre a AH o que posso relatar, no caso de câncer de próstata: 
 Meu sogro está com este câncer em fase avançada. Metastasiado na bexiga e bacia. Por 2 anos não tratou.. Já se

vão mais de 7 anos. Fez a AH por 3 meses, mais ou menos, final do ano passado. Percebemos uma melhora
acentuada na sua disposição, e nos seus reflexos. Por causa da quimioterapia, e da própria doença, que lhe
causaram complicações na circulação, teve as forças das pernas drenadas., Caia com facilidade. Tomava
anticoagulantes, pelo que me consta, para "afinar” o sangue e facilitar a circulação. Tem risco grave de trombose
e problemas coronarianos que causaram sua internação em períodos diversos. 2 infartos e limitações físicas...
Nos meses em que fez a AH, setembro/outubro/2007, levantava menos vezes para ir ao banheiro à noite (de 12
passou a 5 ou 6, segundo seu depoimento). Em conseqüência, dormia melhor e passava o dia mais ativo e menos
cansado. Parou de cair e andava com mais vitalidade. 

 Mas talvez por conta desta regularização das suas funções, teve aumento do PSA, indicador de produção de
testosterona, hormônio masculino que “alimenta” o câncer. Nos casos como o dele, são injetados e ministrados
medicamentos supressores desta produção hormonal, que leva à impotência e outras complicações como perda
de massa muscular , ginecomastia, etc... Aí, quando a medicação e a quimioterapia não surtem estes efeitos,
optasse pela extirpação da próstata, produtora deste hormônio, com o intuito de refrear o crescimento do
câncer... 

 Ele enfrenta depressão. Até mesmo medicamentos ele resiste em consumir... Dentre todos os casos que
acompanho ele era o único que reclamava muito de dor na injeção de sangue nos glúteos. (na época só fazíamos
nos glúteos e por estar em fase avançada, optou em fazer 10 ml. De 5 em 5 dias, ou 6 em 6 dias...) 

 Diante do aumento do PSA, da dor e da depressão, além da pressão psicológica que sua filha, enfermeira,
formada em faculdade pública paulista, que acha uma afronta que leigos apliquem injeção e extraiam sangue,
mesmo que sequer se dê o direito de atestar os benefícios gritantes na saúde de quem faz a AH, e as centenas de
aplicações sem qualquer problema, ele desistiu... Abriu mão da AH, muito embora tenha convicção de sua
eficácia... 

 Então, como vivenciei, a AH poderá trazer benefícios para a saúde geral e para a doença em si. 
 Acredito que se ele suportasse este aumento do PSA por um período maior, seu corpo iria se adaptar à

quimioterapia, e o PSA voltaria à níveis toleráveis..Quando pesquisei sobre o tema era recorrente esta situação
nos depoimentos que consegui... E a persistência na terapia teve como prêmio esta trajetória..Uma melhor
qualidade de vida, ainda que não fosse a cura do câncer... Li e ouvi relatos de cura de câncer com consumo de
chás de graviola, óleo de babosa etc.. nada disso usa. Consome somente água de tibicos ou Kefir, que lhe
regulariza o sangue (creatinina, triglicerídeos etc..). 

 Sempre falo para ele, que se desta ou outra doença qualquer passo a padecer, faria de um tudo, principalmente se
fosse natural... Mas esta posição só pode ser tomada por quem vive a situação... Só podemos apoiar suas
escolhas... 

  
Olivares 

 43 anos - RJ
  

 
 
 
 
Quinta-feira, 5 de junho de 2008 - 13:20:19

 sou oficial de farmacia , exerço a funçao de ha 47 anos, e em 1.964 ja aplicava a auto hemoterapia nos
tratamentos de acne. hoje aprofundando meus estudos estou fazendo o uso de 10 ml. toda a terça feira a 6 meses.
Isto porque após sofrer 4 infartos no periodo de 3 anos , descobri que minha hipertençao era causada por uma
trombose de 6 cm. em uma arteria renal, a qual teria que fazer uma cirurgia com grande risco. hoje ja houve uma
regressao, acredito que vou escapar da cirurgia. 

  
gilberto souza pinto 

 rua prefeito eduardo salgueiro 57
  



 
 
 
 
Quarta-feira, 13 de maio de 2009 - 21:12:05

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Câncer

  
Vantagens 

 Faço auto hemo para prevenir a volta do cancer (melanoma de coróide) 
  

Experiência 
 Minha mãe teve trombose e foi dito para ela que o trombo não sairia dali ( perna), porém ela começou a fazer a

auto hemo e no retorno ao médico ( tres mese após), o mesmo não soube explicar onde estava o trombo. Tinha
que sumir? Acho que não. Acredito muito na auto hemo. 

  
saulo fernandes filho 

 46 anos - São José - SC - Brasil
  

 
 
 
 
Segunda-feira, 6 de julho de 2009 - 14:40:32

 Estou fazendo a hemoterapia a 35 aplicações sendo uma a cada semana. Completei 1 ano sem paralização e
estou continuando o processo. 

 Sinto uma melhora incrível, visto em 2003 ter sofrido de uma trombose sem a necessidade de cirurgia e em 2008
uma infecção na bolsa escrotal. 

 Creio que a hemoterapia minha auto estima foi recuperarda e me sinto em ótimas condições fisicas, e este é o
motivo de ser a favor. 

 Atenciosamente 
  

Lélio de Lacerda 
 58 anos - Jundiaí - SP

  
 
 
 
 
Quarta-feira, 19 de maio de 2010 - 15:48:12

 201.67.40.226
 MENTE MILIONÁRIA 

 oi 
 eu já fiz 25 aplicação em mim 

 e eu aplico em mais de ( pode acreditar ) 115 pessoas 
 faço desde uma menina de 7 anos á um senhor de 83 anos 

 faz 2 anos que aplico aqui na população da cidade 
 e tenho ótimos resultados 

 ex. acne, reumatismo, trombose de perna , feridas de perna ( aquelas que nunca fecham) 
 pois aqui tenho 4 casos de cura total 

 senhor com 72 anos com efisema pulmonar , se for relatar todos aqui o espaço não vai dar 
 mas acreditem e façam 

 04/09/09 
 MENTE MILIONÁRIA 



oi di novo 
 esqueci eu começo aplicando 10 ml ( dividido 5 ml em cada musculo ) 

 depois de 10 ou 15 aplicação abaixo para 5 ml á cada 7 dias 
 foi o que deu certo comigo vc começa com uma dose maior e ai diminui 

 pois ai seu organismo reage mais rápido 
 outro exp, homem com 52 anos ( colesterol 520 triglicérios 608 ) com apenas 

 5 aplicação simplismente normalizou 
 senhora 62 anos diabetes nunca abaixo de 250 com 8 aplicação normalizou em 135 

 garota com 17 anos acne ( violenta e purulenta ) 6 aplicaçaõ melhora de 90 % 
 pois acreditem a AUTO_ HEMOTERAPIA é FANTASTICA 

  
se vc faz uso divulgue para o bem do BRASIL 

 hã use para não ter á gripe SUINA 
 que o ano de 2010 VAI SER MAIS VIOLENTA que esta de agora 

 ABRAÇOS Á TODO 
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=7739092&tid=2520163281756825425&na=2&nst=116

 Diva Gomes 
  

 
 
 
 

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/

