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Orientações Medicas:

 http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1754&u=13
 Sexta-feira, 6 de fevereiro de 2009 - 10:19:00 

 Sou favorável,tanto que uso autohemoterapia há mais de 53 anos,precisamente, a partir de 1956,quando,por
complicações clínicas diversas,sofri queda de minhas defesas imunológicas; recorrendo ao insígne médico
militar Dr. Hermínio de Macedo, já falecido, prescreveu e aplicou-me, esse tratamento alternativo quer
estabelece a atividade do sistema imunológico, elevando os glóbulos brancos de 5%,taxa normal, para 22%, taxa
estimulada pela aplicação da autohemoterapia,sem qualquer sequela,já que, o sangue do paciente é inocula do de
modo intramuscular,agindo como "corpo estranho" no organismo,provoca a excitação do SR(sistema retículo-
endotelial), que então resultará na eliminação de quaisquer outros "elementos endógenos" hospedados no nosso
organismo,por tempo variável,conforme a dosagem e duração do tratamento! Este método já é consagrado na
Medicina Veterinária,pelos excelentes resultados obtidos nos "Jockeys Clubs",Londres e Brasil, nas fazendas
reprodutoras e clínicas Pet.Os que se fecham à pesquisa e ao estudo da autohemoterapia revelam má vontade e
se esclarecerem,são contra por motivos óbvios.Tenho 76 anos,saudável e forte! Chega para convencer?Não uso
drogas,não fumo,nada que possa interferir na ação da autohemoterapia,não é que seja proibido,mas, por decisão
própria, para o melhor aproveitamento e resulta desse tratamento! 

 Mario Ramos Moreira - 76 anos - Iguaba Grande - Rio de Janeiro
  

 
 
 
Inforum:

 Data: 14/04/2007 19:34
 De: moacir jorge oliveira

 IP: 201.48.123.67
 Assunto: Re: Indicação de profissional

 ... Sou médico ha 31 anos, faço hemoterapia há 15 anos, obtendo
 resultados excelentes...

http://www.hemoterapia.org/
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/doencas/varias_patologias_2.htm
http://autohemoterapia.orgfree.com/doencas/varias_patologias_2.htm


 
 
 
 
Data: 14/04/2007 21:34:09

 De: 
 IP: 201.27.139.91

 Assunto: Re: Histoplasmose pulmonar - pergunta indispensável
 Cara Maria,

 O que posso te passar: 
 Comecei com 10 ml de 5 em 5 dias por 10 seções de AHT. afim de manter meu sistema imulogico sempre nos

22% de macròfagos, voce sabe de após o 5o.dia eles começam a baixar até os 5%.Fiz RX e constatou uma
grande melhora, ai passei para 5 ml, de 7 em 7 dias por mais umas 15 seçôes o resultado final foi + ou- 6 meses. 

 O resultado foi tão satisfatório, que após 30 dias de descanço, voltei a fazer 5 ml como prevenção para outras
patologias. 

 Tudo isso com a orientação de meu médico.
 Boa sorte!!!

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Sábado, 13 de setembro de 2008 - 14:10:42
 Pelos efeitos beneficos que obtive com o tratamento

 Ludovico Dausnick Junior- 55 anos - CURITIBA /Parana
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Segunda-feira, 1 de setembro de 2008 - 22:40:11
 Minha mulher vem usando a aludida técnica(simples) e visivelmente apresentou resultados

 positivos, contrariando as expectativas de alguns médicos e enfermeiras, que se opõem a sua
 utilização, mesmo desconhecendo os argumentos expendidos pelo ilustre Dr. Luiz Moura, com

 suporte em toda a sua experiência profissional.
 Jose Antonio Pepe

 56 anos - Bueno Brandão - MG
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Sexta-feira, 29 de agosto de 2008 - 18:07:57
 Gostei muito pois estou praticando e já notei efeito,e acho que tudo que o dr Luíz Moura fala tem

 logíca, inclusive o cloreto de magnésio eu já fiz usso antes e súrtio grande feito.
 Nelci Maria da R. Fantinelli

 51 anos - Joinville,SC
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 26 de agosto de 2008 - 17:58:38
 porque eu fui curada de varias doenças e não vejo o porque de não fazer o tratamento ok. tenho



amigo que estava totalmente desenganado e depois do tratamento voce não o conheche mais pois
 está andando voltou a trabalhar está vivo de novo. e tem mais pra quem está com um pé na cova

 igual já vi varios casos e voltar a ativa tudo é lucro. e esta é minha opinião~.
 oselia da luz camargo

 jundiai sp.
  

 
 
 
Orientações Médicas:

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

rinite alergica, artrose, gota, osteoporose, reumatismo, cisto de ovarios, furunculose, piodermatite generalizada,
hepatite, micose de unha, micose de pés e mãos, sicose da barba, peladas na cabeça. Parabens Dr. Luiz Moura
pela sua luta para o reconhecimento desta técnica.

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

 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 15:35:13
 Estudos comprovam que as pessoas que fazem auto-hemoterapia tem uma melhora no

 quadro geral da doenças que são acometidos. Em contra-partida não há relatos de
 contra-indicações.

 Em resumo, não identifico motivos maiores para a proibição desta prática centenária.
 Antonio Celso Brandão

 "boaspraticasfarmaceuticas"
 Antonio Celso Brandão 59 anos - Rio de Janeiro

  
 
 
 
Orientações Medicas:

 Segunda-feira, 27 de outubro de 2008 - 15:05:35
 Antes de dizer que não reconhece deveriam fazer destes para poder comprovar, eu fiz

 e obtive melhora.
 Emerson Pinheiro 33 anos - São Paulo

  
 
 
 
Orientações Medicas:

 Terça-feira, 21 de outubro de 2008 - 12:14:17
 Eu assisti o vídeo do Dr. Moura três vezes, assim como a minha família também.

 Fizemos tratamento inclusive com cloreto de magnésio. Conheci várias pessoas que
 fizeram e algumas continuam fazendo, com resultado positivo.Gostaria de saber por
 que ainda o mundo científico não aprovou essa técnica, na qual se obtem resultado

 positivo.
 atenciosamente

 Joé Claudecir Fonsecca 57 anos - São Paulo
  

 
 



 
Orientações Medicas:

 Quinta-feira, 16 de outubro de 2008 - 19:43:03
 Conheço varias pessoas que estao fazendo bem-sucedidos tratamentos com aht.

 Arsenio
 56 anos - Newark - New Jersey - EUA

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 14 de outubro de 2008 - 15:16:18
 Assisti ao video do Dr. Luiz Moura e cheguei a conclusão que faz sentido. A tempos

 atras qdo trabalhava em farmacia, conheci profissionais que se utilizavam desta
 pratica para tratamento de acne e recentemente tomei conhecimento de pessoas que

 estão fazendo uso da auto hemo para fins dvs. e disseram ter notado alguma melhoria.
 De certa forma, não vejo de que forma a auto hemo possa ser prejudicial, desde que

 seja tomado todos os cuidados no procedimento. Comecei a fazer em uma pessoa da
 minha familia e eu mesmo pretendo tbm fazer uso.

 Moises Borges da Rocha Curitiba - Pr
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Segunda-feira, 13 de outubro de 2008 - 09:35:08
 Eu já fui curadade uma doença , quando ja havia cansada de remédios, houve alguem

 que disse que era para tirar sangue da veia e aplicar no musculo, e , simplesmente
 sarei.

 por isso sou a favor.
 zilza 60 anos - Nova Londrina

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 8 de outubro de 2008 - 11:33:00
 Tenho fibrose pulmonar idiopática e comecei a fazer a hemoterapia a 2 semanas já me

 sentindo melhor na primeira semana. Acho que vou renascer ou melhor sobreviver e
 ficar sem esta doença pois tenho apenas 30% dos meus pulmões. Quem viver , verá.
 Abraços e que Deus nos proteja.

 Julio Henrique Korbes 44 anos - Lajeado RS
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Domingo, 5 de outubro de 2008 - 22:26:00
 Amigos

 Sr. luiz, meu amigo, 70 anos, teve derrame, PSA 24,2, pedras na visícula, etc. Está
 fazendo hemoterapia e verifiquei que está bem. Tenho 59 anos e irei também começar

 a fazer pois tenho esteatose hepática - leve. Daqui 6 meses informarei o resultado,
 pois quero ver se os macrófagos conseguem comer as gorduras das células do fígado e

 desaparecer êsse problema. Sou totalmente a favor pois também na RÚSSIA é



liberada a auto-hemoterapia.
 Muito obrigado

 Joel Martini de Campos São Paulo
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 1 de outubro de 2008 - 14:53:30
 sou a favor pois meu tio faz hemoterapia já a quase um ano e a melhora dele foi

 absurda sendo que ele veio de rondonia se tratar aqui pois lá nenhum medico resolveu
 o problema dele e nem aqui e começou esse tratamento e já teve melhora muito boa.

 marlene apariz dos anjos 44 anos - guarulhos sp
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 1 de outubro de 2008 - 10:44:45
 Eu faço a auto hemo já faz um ano, era alérgico, gastava mais ou menos R$ 70,00 reais todo

 mês só com anti alérgicos. Hoje estou curado, não sinto mais nenhum vestígio de renite,
 sinusite ou qualquer outro sintoma do aprelho respiratório, sem olvidar que, agora convivo

 com aos agentes nocivos que não me eram possíveis. Com o meu filho ocorreu o mesmo.
 Minha mãe tinha vários problemas de circulação, hoje não tem mais nada, e ela ja tem 74
 anos. O meu pai estava com sérios problemas relacionados às plaquetas, ao figado e aos

 rins. Hoje está ótimo e cada dia melhor e já tem 71 anos. Portanto, diante de tantos
 benefícios vivenciados na própria família, não tenho como questionar o contrário. Friso ainda

 que, a qualidade de vida que se passa a ter é espantosa. Por exemplo, meu pai e minha mãe
 - ela 74 e ele 71 anos, depois que iniciaram com a auto hemoterapia, nunca mais tiveram

 gripe ou qualquer outra patologia.
 Gilberto Rocha 49 anos - Guarulhos - São Paulo

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Segunda-feira, 22 de setembro de 2008 - 10:48:49
 Assim que fiquei conhecendo da existencia da AH, conseguí alguém, no Chile, para me aplicar. Atualmente um

total de 15 (Quinze) aplicaçoes. Pretendo continuar. Resultados, dentre outros: desobstruçao das vías
respiratórias, detençao da queda do cabelo, diminuçao das manchas da velhice, menos resfrios, etc... Conheço
mais um caso, desta vez numa cachorrinha à qual, depois de duas aplicaçoes voltou a caminhar, isto faz cinco
meses. Continua viva até agora com execelente saúde.

 Juan Luis Aguirre Peña 70 anos - Florianópolis/Bairro Córrego Grande
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 17 de setembro de 2008 - 17:54:59
 por que acredito .e estou fazendo.

 e me sentindo otima,
 tenho pressao alta,hesteatose hepatica,diabete,depressao.

 e acredito que este e o caminho.
 so burro nao acredita,sempre que se e barato custo nao tem valor e para o comercio e viavel nao deixar que



liberem.
 tudo e a favor do alto custo.

 ademas vc paga caro para os planos de saude, e hospitais exames etc..
 sou a favor e defendo.

 nos mandamos nas nossas vida e sabemos o que e melhor para nos mesmos.
 divulguem,pois eu ja estou fazendo isto.

 luci 51 anos - rj
  

 
 
 
100 pacientes: Sábado, 20 de dezembro de 2008 - 12:28:12 

 Tive experiência positiva com a auto-hemo em mais de cem pacientes. Comecei desenvolver estudo com equipe
médica em pacientes voluntários. Dividimos os pacientes em dez grupos diferentes de acordo com o tipo de
problema. Infelizmente nossa pesquisa foi interrompida por questões burocráticas exigidas pela anvisa. Como
foi uma iniciativa própria , a falta de apoio por parte de outras entidades e instituições prejudicaram nossa
continuidade. Mas posso dizer com total segurança que mesmo se considerabnto a diversidade de doenças que
estávamos tratando, nenhum paciente piorou ou teve qualquer tipo de efeito colateral. Iniciamos nossos estudos
ainda em outubro de 2006 . 

 Marlei Rosa Mapelli - 43 anos - Caxias do Sul / RS: fórum Orientações Médicas
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Sábado, 31 de janeiro de 2009 - 17:29:34 - 
 Conheço e sei de varias pessoas que estavam com doenças que foram desenganadas pela medicina, eram

dependentes de vários remédios(estes são fundamentais, muito importantes sem dúvida nenhuma, porém em
alguns casos somente amenizava a situação das pessoas) , com auto-hemoterapia após 3 a 4 ou mais aplicações,
algumas semanas o resultado foi incontestavel, melhora significativa, ate a cura dos sintoma, patologia ou
doença grave, A CUSTO ZERO ! inclusive existe vários médicos, enfermeiros e afins utilizando e aplicando a
técnica, HÁ VARIOS ANOS. 

 RUBENS OLIVEIRA - 29 anos - BARUERI, SÃO PAULO
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Sábado, 31 de janeiro de 2009 - 17:28:23 
 tenho casos que comprovam a eficiencia desse tratamento 

 ronilda sobrinho coelho - 38 anos - ibatiba/es
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Sexta-feira, 30 de janeiro de 2009 - 15:25:27 
 É um metodo muito eficaz, e a baixissimo custo. 

 Carlos Roberto Inácio - 50 anos - Coronel Fabricino - Minas Gerais
  

 
 
 
Orientações Médicas:



Domingo, 1 de fevereiro de 2009 - 14:53:34 
 O documento lido no video tem sim fundamentos que comprovem que a Auto Hemonoterapia fucione... 

 Edson Mauricio Da Silva - 17 anos - Paudalho PE
  

 
 
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
Marione Machado Gomes: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=9473030544465797866

 Problemas circulatórios, alergias, dentre outras coisas
  

 
 
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
Alice Oliverfields: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=1263859348835397762 

 curada de: 
 Alergia, acne no braço e baixa imunidade em geral

  
 
 
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
Anônimo : 

 cura o que? 
 sou farmaceutica e tenho feito varias aplicaçoes e tenho obtido resultados otimos: pele com acne,problemas

alergicos,renites,dores nas pernas,cicatrizaçao de feridas; falta de equilibrio,sangue no esperma...façam e vejam
os resultados

  
 
 
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
Renan : http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=5301939306764584011

 minha prima ja não toma mais remédios pra pressão coisa q era impossivel pos ela tinha pressão 
 intracraniana . eu me sinto bem mais forte mais leve bem mais ranquilo .. minha visão melhorou 
 muito e com 20 ml melhoraa mais ainda todos os sintomas de tudo . o ruim e q as vezes falta 

 coragem mas 10 ja ta ótimo . só q com 20 me sinto até o clark kent . meu avo tinha perna inchada 
 e com ma sirculação e veia intupida . pow verruga caiu demoro mas caiu . tonteira de labinritite 

 tbm sumiu e com 20 é melhor ainda.
  

 



 
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
marcus: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=301512052371655304

 muitas... 
 entupimento no nariz,acne,pressão alta,gota,ovário policisticos,manchas no útero,cancer de pele,ácido úrico

elevado,fibromialgia,depressão,impotencia,manhas na pele,... e muitas outras virão!
  

 
 
 
Postado por Lina

 profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
  

** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 
  

Sou biomédico, tenho uma doença auto-imune, faço AHT e recomendo a todos." 
 Postado por: Flávio 

 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=11792917293877155237
  

 
 
 
Postado por Lina

 profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358 
 ** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 

  
"Faço desde dezembro quando fiz uma cirurgia plástica de pequeno porte, ,em seguida conversei com meu
médico (adepto da AHT) que me orientou como continuar. Neste momento estou dando um intervalo. Mas
melhorei de uma alergia que se manifestou em meus pés, só estava usando calçados abertos, minha pele e meus
cabelos ficaram uma seda, maravilhosos. Algumas pintas que tenho no corpo estão diminuindo e não gripei
mais. 

 Gosto da AHT e recomendo!!!!!! 
 Meus agradecimentos ao Dr. Luiz Moura pela sua contribuição a minha saúde." 

 Postado por: Julia Tania 
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=6867508392877627291

  
 
 
 
Data: 09/10/2007 16:04

 De: Rosi Peres
 IP: 189.30.53.223

 Assunto: Sindrome de west, Esclerose tuberosa e epilepsia
 Meu filho de 4 anos tinha muitas crises convulsivas e dificuldade de falar e caminhar em

 função do diagnóstico acima. No primeiro mês de aplicações de autohemoterapia 5ml a cada
 7 dias, no primeiro mês piorou muito as crises porém notava melhoras de equilíbrio ao

 caminhar e tentando falar bastante ficou mais ativo e observava tudo, começou a fazer
 muitas coisas que antes não fazia. Ontem ele fez a 5ª aplicação e as crises convulsivas já

 diminuiram de quantidade e intensidade. Espero voltar em breve para relatar mais melhoras.
 Abraços a todos.



 
 
 
 
Data: 17/12/2007 15:58

 De: Rosi Peres
 IP: 201.66.171.222

 Assunto: Resposta para Sheila
 Sheila sou Rosi e estou interessada em saber mais sobre seu caso e sua reação ao

 tratamento pois como ja contei anteriormente tenho um filho com quase cinco anos que está
 em tratamento com autohemoterapia pelos motivos que você já sabe por isto tentei enviar

 resposta por este forun e não consegui, então te adicionei ao MSN para que possamos
 conversar mais sobre o assunto. Aguardo contato seu. Um grande abraço tenha fé e nunca

 desista do tratamento.
  

 
 
 
Data: 24/05/2008 05:13

 De: Bethania Lauschner
 IP: 151.32.158.163

 Assunto: Re: A eficácia da HemoTerapia, não está sendo aproveitada...
 Luis Felipe, me encontro completamente de acordo com aquilo que diz. Bem desde sempre

 eu uso somente alimentos organicos vista a sua dificultade de disintossicar-se, nada com
 concervantes, colorantes, pesticidas, açucar refinado e fermentos quimicos. Mas mesmo assim a intoxicaçao è

elevada, e por esta razao tambèm nao fora mais vacinado a causa dos metais pesados
 contidas nas vacinaçoes . Utilizo tambèm desde sempre e creio que seja isto que manteve

 (mesmo se de maneira comprometida) meu filho em vida, muitos produtos de fitoterpia,
 omeopatia e integraçao de muitos nutrimentos, incluindo olio omega 3 purificado, pois

 absorve pouco a causa da candidiase intestinal.
 Fiz a 1° dose de AHT em meu filho , e me parece um milagre, no dia seguinte as crises

 epileticas deceram de 16 fortes ao dia a 5 bem mais fracas e o olhar do gurizinho è vivo, nao
 aquele olhar de criança doente, sumiu tambèm a proteinuria que era presente a mais de 1

 mes sem razao aparente.
 Digamos que è um otimo resultado inicial.

 No mais gostaria sim de ver os seus relatos, pois tenho uma medica omeopatica,
 fitoterapeuta que è muito interessata em faze-la por aqui nas centenas de pacientes que tem

 e me pediu para repassar tudo aquilo que lhe poderà ser util.
 Bethania

  
 
 
 
Depoimento sobre auto-hemoterapia e epilepsia na reportagem

 A vida sob Auto-Hemoterapia
 Mesmo ainda não autorizada pelo MS,

 a prática vem ganhando mais adeptos, que está no endereço
 http://www.seculodiario.com.br/arquivo/2008/abril/19_20/reportagens/reportagens/19_04_01.asp

 Esta reportagem traz ainda relatos de cura de asma, enfisema, entre outras doenças.
  

 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

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

http://www.seculodiario.com.br/arquivo/2008/abril/19_20/reportagens/reportagens/19_04_01.asp
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/


Data: 06/11/2008 11:48
 De: Rosane Gaudio

 IP: 201.19.163.10
 Assunto: Re: JULGAMENTO DO Dr. LUIZ MOURA

 Podem julgar Dr. Luiz Moura e condenar ele, mas para mim ele sempre será certo, adoro e
 confio nele independente do tratamento que ele aplique, pois tenho certeza dos estudo feitos

 por este médico dedicado e o amor ao proximo que ele tem, pois só amor a medicina não
 bastaria tem que se amar ao proximo, e ele ama mesmo.

 Tive o prazer de na infancia ser tratada por este homem e tenho certeza que só cheguei aqui
 graças a ele e seu profissionalismo e dedicação.

 A justiça do homem é falha, porque o homem é falho, mas a justiça de Deus é perfeita.
 Desejo tudo de bom a ele.

 Rosane
  

 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 05/11/2008 15:12

 De: vera gomes da silva
 IP: 189.13.117.36

 Assunto: Re: Auto Hemotarapia
 EU faço auto hemoterapia tenho muitos clientes e todos so tem melhorado sua saude

 principalmente idosos minha mae era entrevada acamada hoje lava passa conzinha e muito
 mais diabetica hipertensa indicaçao para hemodialise ja com a fistula mais a melhora foi

 tanta que o medico suspendeu tudo ela ia ao medico de 15 em 15 disa agora o proximo
 retorno dela e so em fevereiro 2009 isto nao e um milagre? e graças a DEUS e a

 hemoterapia
  

 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 03/11/2008 08:02

 De: Margot Segui (margosegui@hotmail.com)
 IP: 189.92.137.132

 Assunto: Re: Re: Procura-se Charlatãos e Curandeiros para que possam assumir
 responsabilidade Civil e Criminal

 Sabe Dr.Leopoldo o Sr me faz lembrar o passado, quando os grandes inteligentes da época
 doutores renomados prenderam e baniram Galileu quando afirmou que a terra era redonda.
 Lembro também quando os maiores cientistas afirmaram que algo mais pesado que uma

 folha de papel jamais pudesse voar, poderia ficar aqui citando varias passagens dos
 "GRANDES", ainda bem que existiram os teimosos em relutar.

 Do meu conhecimento sei que alguns países se utilizam desta técnica. Será que nós
 brasileiros somos diferem-te de outras raças? Vou pesquisar.

 No meu caso "GRAVE" fui acometida de uma infeliz doença que me deixou sem caminhar,
 não andava 20 m sem sentir dores terríveis, durante quase um ano tomando os remédios

 "caros" não consegui nada, até que um dia chegou na minha caixa de entrada um email, nem
 sei de onde que falava sobre a AH, fui pesquisar, não tinha nada a perder, já havia perdido.

 Como tenho uma sobrinha enfermeira a encurralei "obriguei" afazer essa tal AH, com o
 coração na mão, pois jamais havia ouvido falar sobre isso.

 Resumindo, (provado por exames) a obstrução que era de 20%, hoje é de 4%.

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


Efeito placebo generoso NE?
 Somos GRAÇAS a DEUS, mutáveis, podemos mudar nossos conceitos nossas crenças, eu

 mudei.
 Os grandes senhores de hoje, alicerçados nos seus "diplomas" nas grandes faculdades em

 que estudaram não conseguem olhar para baixo e ver uma grande multidão que se beneficia
 dessa terapia.

 Que pena de vocês.
 MARGOT

  
 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 24/10/2008 02:23

 De: Silvia Aparecida Maia
 IP: 189.74.3.179

 Assunto: Re: Puran T4 e auto-hemoterapia
 Tenho continuado a auto-hemo. Agora estou tomando a cada 15 dias, porque a minha taxa

 da tireóide abaixou somente com a auto-hemo, e como eu tomo o purant t-4 e não tenho
 médico que possa me orientar quanto a isto, continuo tomando a auto hemo só que não toda

 semana porque sei que uma vez eu parei o puran e fiquei muito ruim. Mas o importante é que
 estou me sentindo sempre melhor.

 No inicio eu me sentia animada no 3.ºdia depois da auto-hemo, ai passou para o 4 e assim
 por diante até que agora estou normal todos os dias e com disposição.

 Não é milagre, é ciencia, não é imaginação porque tenho feito exames de sangue
 constantemente e comprovado a eficácia. Pena que nao tem nenhum médico que queira de

 verdade pesquisar o assunto.
  

 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 21/10/2008 14:33

 De: Olivares
 IP: 200.20.24.250

 Assunto: Re: Locais que fazem a terapia
 Fico realmente muito feliz que tenha obtido este benefício. Entretanto, acredito que será difícil

 arranjar um profissional que faça a Ah. Até mesmo arriscado, pois a divulgação d e nomes ou
 contatos pode ser perigoso.

 Talvez uma alternativa para o seu problema seja o que faço há meses: aplicamos entre
 parentes.

 Aprendemos com profissional gabaritado, parente nosso, que nos ensinou de graça. Conferi
 na iternet toda a informação técnica e teórica fornecida e está tudo nos conformes.

 Quem sabe, contratando um enfermeiro para ensinar a fazer assim, não seja mais fácil?
 Existe, inclusive no Youtube, vídeos de pessoas que as auto-aplicam...

 Eu faço em minha esposa e ela em mim, há 18 meses e nunca tivemos problemas...
 Por enquanto, só saúde.

 De qualquer forma desejo sorte na sua busca e aconselho cuidado com a pessoa que
 contratar. Verifique se realmente ela tem competência para tal...
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Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 20/10/2008 13:24

 De: Eduardo
 IP: 200.96.175.94

 Assunto: Espondilite anquilosanta
 É a minha sexta aplicação da AH. Somente na quinta aplicação comecei a sentir melhoras.

 Nem estou acreditando na minha melhoras, pois há 20 anos que essa enfernidade vem só
 progredindo. Ainda administro os remédios(endometacina 50mg) alopáticos, pois ainda não

 me sinto seguro de pará-los.
 Afinal das contas tem 20 anos que bebô este remédio.

  
 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 18/10/2008 14:29

 De: Graça Medeiros (gracamedeiros@terra.com.br)
 IP: 189.124.174.153

 Assunto: A hora de sair do empirismo
 Desde que me tornei usuária da auto-hemoterapia e passei a sentir como o uso desta técnica

 vem sendo tratado pelas autoridades e entidades relacionadas com o assunto, tenho
 procurado, em vão, Profissionais Médicos para investigarem a minha história, os meus

 resultados positivos, os meus relatos pessoais o antes e o depois do uso desse método
 natural e alternativo. Como eu, são muitas as pessoas que conheço e que se dispõem.
 Entretanto, o que encontramos é uma confusão em torno do assunto, as ameaças às

 pessoas que usam a técnica, a tentativa de denegrir a imagem do Dr.Luiz Moura. Até agora
 nenhum daqueles setores explicou porque a categoria médica não resolve agir de forma séria e amadurecida,

para estudar, aprofundar e se certificar da eficácia e eficiência do
 método. O que será que temem? Qual o prejuízo que teriam em vista? Por quê não discutem

 a legalização do uso da auto-hemoterapia?
 Enquanto isso, o que se vê é a pobreza, são as pessoas carentes, desassistidas,

 abandonadas pelo poder público, que ficam entregues à própria sorte. Elas poderiam ter no
 uso da auto-hemoterapia a solução para muitos dos seus problemas de saúde.

 Falar de forma irresponsável, amedrontar as pessoas, usar da força que têm como médicos
 donos do saber... - deixar a população morrer à mingua ao invés de assistí-la, é lastimável!
 Por que os detratores da auto-hemoterapia, a partir de dirigentes da ANVISA, da SBHH e do

 Conselho Federal de Medicina afirmam a suposta ineficácia desse método de tratamento e,
 em muitos países esse mesmo método é usado de forma legal? E no Brasil é permitido e

 regulamentado o uso do Tampão Sanguíneo Peridural uma das formas de autohemoterapia.
 Por que é eficaz para uns países e outros não?! É eficaz no tampão e proibido

 em outras situaçções?! Qual a explicação? Sem falar no uso pela Medicina Veterinária.
 Ademais, qual a explicação para o crescimento do uso da auto-hemoterapia? Se fosse um

 método letal, as pessoas mesmo se encarregavam de desaconselhar... Ao contrário, os
 Profissionais ficam inibidos, muitos fazem uso e não confessam e outros ainda aconselham,

 mas pedem reservas... Temem represálias dos próprios colegas!!!
 Por tudo isso acho que é hora de sair do empirismo e partir para a ação científica.

 Certamente todos saem ganhando. Será o sentimento Humanitário em ação, a Caridade
 sendo praticada, a Missão da Medicina sendo cumprida, o Juramento Hipocrático sendo
 respeitado.

 Teremos então muitas Pessoas sendo salvas, sofrimentos amenizados. Pela permissão e
 regulamentação do uso da auto-hemoterapia no Brasil.
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Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

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

Data: 16/10/2008 20:40
 De: Lidiane Oliveira

 IP: 189.66.97.7
 Assunto: Auto Hemoterapia

 Vou relatar aqui não a minha experiência com a hemoterapia, mas sim da minha tia Celina.
 Ela estava com um problema sério de pulmão, já havia feito vários exames, ficou internada
 diversas vezes com dificuldade para respirar. O médico que cuidava do caso dela dizia que
 seu problema não tinha cura e, caso ela perdesse sangue, poderia morrer. Seus filhos

 ficaram desesperados quando souberam disso, e o cuidado deles para com ela era muito
 grande. Certo dia, ela caiu e quebrou o fêmur, tendo de ser operada, a cirurgia foi de risco,

 devido ao fato de ela não poder perder sangue. Graças a Deus e à fé de toda família, ela
 sobreviveu e melhorou. Um dia, o Dr. Luiz Moura esteve em nossa cidade, Pedro Leopoldo,

 Minas Gerais, e fez uma palestra sobre a AH. Ela assistiu e resolveu fazer o tratamento.
 Parece, um milagre, nem o médico que cuidava dela acreditou quando viu o resultado de
 seus exames, o pulmão dela sarou e hoje, ela até anda de bicicleta pela cidade, coisa que há

 cerca de um ano atrás, ela não poderia fazer.
  

 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 14/10/2008 22:54

 De:
 IP: 189.12.198.138

 Assunto: Re: Autoimunohemoterapia
 Aprendi a realizar essa técnica com um bioquímico em 1974, ocasião em que fizemos esse

 tratamento em jovens com acne (muitas), o resultado foi excelente, a acne desapareceu e
 não teve nenhum complicador. o resultado foi que os jovens tiverão um sistema imunologico

 melhor, pois normalmente temos 5% de macrofagos (células que sofre diferenciação do
 monocito) nos tecidos, portanto se vç tira alguns ml de sangue e injeta diretamente no

 mùsculo da mesma pessoa, o nùmero de macrófagos irá aumentar e consequentemente o
 seu sistema imune irá melhorar(células de defesa). portanto paramos com o tratamento pois

 não tinhamos autorização legal para esse ato. mas acredito muito nessa técnica devido a
 diferenciação celular, tem tudo a ver. mas precisamos de um estudo maior, mais pesquisa,

 mais publicação de pessoas conceituadas. vamos esperar.
  

 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 11/10/2008 01:25

 De: Ivonete Soares Nunes 49 anos Paraíba (cidade Santa Rita (ivonetesoaresnunes2008
 @hotmail.com)

 IP: 200.97.67.68
 Assunto: Auto-Hemoterapia
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Olá pessoal! Parabens por acreditar nessa técnica tão importante, sou professora de
 Ciências e Matemática, me ligo muito a saúde pela natureza, portanto qdo conheci O DVD do

 Dr Luis Moura, imediatamente comecei fazer a AH, estou na 18ª aaplicação, e estou me
 sentindo ótima, antes trabalhava dopada por bombinha pois sou asmática de um sério

 processo alérgico, devido a Himunudade ser muito baixa, só vivia cheia de aftas, chiado forte
 no peito, ronco no sono, muitas dores ósseas causadas excesso de medicamento, tive

 hosteoporose precoce devidos os corticoides. graças a Deus estou, disposta, ativa, feliz
 minha auto-estima é outra. Se tivesse conhecido este tratamento antes, não teria perdido
 tanto na minha adolescência e na vida adulta, porque só vivia de internamento e emergência

 em hospitais pneumológicos. Não disistam! façam com fé que sua vida passa a valer muito a
 penas com saúde

  
 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 10/10/2008 22:20

 De: IEDA MARIA COELHO
 IP: 189.105.53.117

 Assunto: AUTO HEMO
 COMECEI A FAZER AUTO HEMO DEPOIS QUE ASSISTI O DVD DE DR. LUIZ MOURA.

 FAZ TRÊS MESES.
 MINHA DISPOSIÇÃO FÍSICA E O MEU APETITE MELHORARAM MUITO. ACABEI DE

 FAZER EXAMES LABORATORIAIS E OS RESULTADOS FORAM EXCELENTES!!!
  

 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 05/10/2008 09:15

 De: Paulino de Oliveira
 IP: 201.57.102.7

 Assunto: Lucro das Industrias de remÃ©dios e a HEMOTERAPIA.
 Muitos dos que estÃ£o no governo, ao que me parece, e salvo melhor juizo, sÃ£o donos de

 laboratÃ³rios eu donos de hospitais, ou donos de indÃºstrias de remÃ©dios, ou entÃ£o sÃ£o
 costumeiros fominhas de propinas dos donos de indÃºstrias de remÃ©dio ou sÃ³cios de

 hospitais, ao que me parece pois, sempre fica a pergunta: Por quÃª o governo, atravÃ©s das
 pastas, ou de ministros ou de sei lÃ¡ o que, nÃ£o investe nos estudos sobre os efeitos

 benÃ©ficos da hemoterapia? ? ?.
 TÃ NA CARA que a hemoterapia cura e tambÃ©m previne contra doenÃ§as das mais

 diversas e inclusive cÃ¢ncer.
 EU ESTOU USANDO A HEMOTERAPIA E VOU CONTINUAR E ESTOU ME DANDO

 MUITO BEM, INCLUSIVE O MEU PSA DIMINUIU E ESTÃ BAIXÃ SSIMO, BAIXÃ SSIMO. E
 tenho dito e muito obrigado.
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 Data: 03/10/2008 16:56

 De: Jorge Andrade Marques
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IP: 201.56.107.142
 Assunto: Re: Re: AUTO-HEMOTERAPIA EM CURITIBA

 OLá Dalva.Tinha a mesma dificuldade que vc tem com a aplicação alem de me machucarem
 muito ,pois a enfermeira que fazia sempre cobrava e dizia que minha veia era ruim.

 Comprei agulha e seringa ,garrote e comecei a fazer em mim mesmo.Já tem um ano que
 faço em mim ,na esposa ,amigos e filhos e garanto a vc que doe menos,émais rápido e não

 dependo de enfermeiros ou medicos ,apenas minha esposa me ajuda na hora de retilrar o
 sangue (5 ml).

 Abraço e coragem,é super simples e nem doe nada............eu aplico no lado externo da coxa.
  

Data: 03/10/2008 16:43
 De: Jorge Andrade Marques

 IP: 201.56.107.142
 Assunto: Re: Estou interessado no assunto a respeito da auto-hemoterapia

 Faço auto hemo ha mais de um ano.Minha esposa faz a um ano e meio
 ininterruptamente;assim posso afirmar que é totalmente seguro e eficaz.
 Ela se curou de asma que a acometia desde a infancia e eu ,com 4 pontes de safena,faço de

 foma preventiva mas isso me ajudou na cura de uma infeccão de pele nos pés (micose
 cronica )

 Um forte abraço e aconselho a que faça a auto hemo ,mesmo que comece com 1ml apenas
 pois ,apena vc mesmo poderá dizer e relatar,ajudando tantos como vc a se beneficiarem com

 o tratamento............Moro em são josé dos campos e faço em mim memo ,na minha
 esposa,meus filhos,amigos e quem mais pedir..............Os médicos não fazem por serem os

 donos da verdade médica.Eles se sentem deuses e se recusam a provar as coisas que não
 estão nos livros....é isso.

  
 
 
 
DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS

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

 Data: 18/01/2008 10:19
 De: Vera Regina Del Guercio Dolácio Mendes (vera.delguerci o@terra.com.br)

 IP: 189.32.221.187
 Assunto: Eu também fui salva pelo Dr. Luiz Moura

 Em 1983 eu morava no Rio de Janeiro. Por causa de um erro médico (tomei antibiótico
 durante um ano por causa de uma infecção renal) causou-me uma total falta de anticorpos

 no sangue, e logicamente minha imunidade a zero.O médico que me atendeu na época
 disse-me que eu não poderia ter contato com ninguém. Não podia estar em lugares públicos,

 não podia ter contato com pessoas que tivessem alguma doença, pois seria contagioso para
 mim. Além da fraqueza e todos os tipos de alergias eu estava com os ossos desfazendo-se.
 Tomava 11 tipos de remédios e não levantava mais da cama. Graças a uma amiga que

 conhecia Dr. Luiz Moura eu fui até ele.
 Para surpresa minha, ele retirou todos os remédios e recomendou tomar cloreto de magnésio

 e cálcio, fazer a autohemoterapia. Seis meses após o tratamento eu estava melhor que
 qualquer jovem de 15 anos. Na época eu estava com 43 anos.

 Minha mãe estava com artritismo deformante. Seus dedos viraram ao contrário e as mãos
 estavam todas deformadas. Já tinha feito autovacina sem resultado nenhum. Também fez a
 autohemoterapia e seus dedos voltaram ao normal e até ela falecer nunca mais teve dores.

 Hoje estou com 67 anos, não tenho rugas em meu rosto, tenho disposição para tudo.
 Trabalho em minha profissão (psicanalista) tenho uma memória excelente.

 Devo minha vida tranqüila e com saúde ao Dr. Luiz Moura que além de médico foi um grande
 mestre para mim. Que Deus o abençoe sempre por ajudar a tantos.



Vera Regina
  

 
 
 
Data: 16/11/2007 17:00

 De: helena
 IP: 201.53.40.17

 Assunto: Auto hemoterapia
 aqui em casa todos fazemos auto-hemoterapia e muitos amigos tambem o resultado é otimo

 uma amiga com entupimento das arterias faz e em um mes ja se sentia outra segundo ela
 me dizia estou fraquinha ja estou morrendo agora apos auto hemoterapia esta forte e

 tomando junto cloreto de magnesio fez os exames recentemente e teve uma melhora
 expetacular . meu visinho faz auto hemo algum tempo havia sofrido 2 derrames e sobrevive

 sem qualquer remedio e muito bem so com auto hemo. eu consegui dissolver um nodulo no
 seio direito so com auto-hemo. uma senhora conhecida minha com cancer generalizado esta
 outra andando e mais tranquila apos auto-hemo tambem se consultou com dr luiz moura.

 gente o unico interesse desse medico é nos ajudar com um tratamento a baixo custo e que
 muito nos ajuda ate a consulta dele é baratinha e nem precisamso consulta so que alguns

 gostam tanto da auto-hemo que faz questão de consultar-se enquanto medicos cobram
 valores absurdos dr luiz cobra pouco. os medicos não tem interesse por causa dos

 laboratorios que lhes dão fortunas para receitarem seus remedios as vezes ate sem
 necesidade existem uns que sequer olham voce e vai logo dando uma lista de

 remedios.recebem de viajens internacionais a outros presentes.claro tem uma cota de
 reciturio para isto. eu posso afirmar que me curei da coluna que me deixava inutil apenas

 com o cloreto que foi um medico naturalista que me ensinou e disse não diga para seu
 medico que lhe passei isto ele não vai gostar pois voce vai sumir do consultorio dele. verdade

 eu ia toda semana 3 meses de cama eles diziam coluna não tem cura corri varos medico e
 eu me curei com cloreto e agora faço auto-hemo nunca mais na vida paro de tomar cloreto
 minha amiga curou a sogra entrevada so com cloreto a velha sobe ate em arvores agora é

 que ela tem um sitio sobe para tirar frutas para nós rsrrs.todos que conheço que fazem auto-hemo estão felizes.
se ficar aqui falando sobre casos de vitoria não haverá espaço.estejam

 certo auto-hemo é bom mesmo o unico objetivo de dr luiz é divulgar algo que pode ajudar e
 muito com baixo custo e ele sabe que se não divulgar morre com ele este beneficio que vem
 sendo usado pelo pai dele desde 1940 e pelos estados unidos grandes atletas nacionais e

 internacionais usam auto-hemo. fortalecer sua imunidade em caso de quedas não haver
 infecção.

  
 
 
 
Data: 16/10/2007 21:59

 De: Marçal
 IP: 201.29.190.15

 Assunto: Re: Re: AUTO HEMOTERAPIA
 Olá, tem essa comunidade no orkut, http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=

 8697443,com alguns relatos em doenças raras e AH.
 Acalasia idiopatica ,Epilepsia ,Esclerose tuberosa ,Sindrome de west,Parkinson ,Distrofia

 muscular ,ALZHEIMER ,adeno hipofisario ,Transplante de medula ,sindrome de
 sjogrem,Esclerose Múltipla,ATAXIA ESPINOCEREBELAR,Esclerose Lateral

 Amiotrofica,Anemia do mediterraneo. e tem um caso de Adrenoleucodistrofia, onde a mãe
 falou que está estabilisada.

 Alguns desses relatos foram removidos desse inforum.
  



 
 
 
Data: 06/01/2008 18:57

 De: Marcal
 IP: 201.19.3.50

 Assunto: Re: A hemoterapia cura a anemia falciforma
 Olá, nessa comunidade tem alguns relatos de doenças raras em que as pessoas estão

 usando a Autohemoterapia.
 http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=8697443

 http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=7739092&q=anemia+falciforme
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Segunda-feira, 2 de fevereiro de 2009 - 19:21:36 
 ja faço a 3 anos e é muito bom 

 joyce camargo 30 anos - maringá Pr 
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 3 de fevereiro de 2009 - 19:54:05 
 sou completamente a favor da técnica, acompanho várias pessoas que fazem este tratamento, com ótimos

resultados.Sou admiradora do Dr. Luiz Moura. 
 Elisandra Maria Philippi - 35 anos - São José dos Pinhais- paraná

  
 
 
 
 
Data: 22/12/2007 19:54 

 De: Nina ( ) 
 IP: 201.90.43.181 

 Assunto: Agradecimento pelo livreto 
 ... 

 Acompanho pessolamente casos de AVC com melhora de mobilidade do lado paralizado, caso de quase
gangrena q está revertendo incrivelmente, feridas q não se fechavam e inclusive sangravam, com cura total,
rinite, depressão, todos com a pele rejuvenescida, eu msm, grávida e mais disposta, acnes sumiram e qdo
aparece alguma, não infecciona mais e ainda involui no dia seguinte ao aparecimento, uma amiga sarou a
infecção urinária já na 1ª aplicação, coisa q os remédios q tinha tomado não tinham feito até então! 

  
Hepatite C já na 1ª aplicação com melhora do sono, mais disposto e na 2ª, já observou melhora da barriga, e esse
caso ainda é acompanhado de HIV positivo... 

  
Efeito placebo???? impossível!!!! 

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 17 de fevereiro de 2009 - 22:16:37 



Eu faço auto-hemoterapia. Os benefícios são surpreendentes!!!!! Meus cabelos estavam caindo em demasia e
agora só caem alguns fios, dentro da normalidade. Eu não dormia, e quando conseguia era um sono parcelado e
eu ficava ouvindo tudo que se passava ao redor (era um sono, posso dizer, artificial). Vivia irritada, mal
humorada e impaciente, uma situação normal para quem não dorme. Agora durmo profundamente em torno de
cinco/seis horas ininterruptas. Meu intestino às vezes passava quatro/cinco dias sem funcionar e às vezes mais.
Agora está funcionando diariamente. Sentia dores em todo o corpo, principalmente na coluna, pernas e braços.
Não sinto mais nenhuma dor. Nunca mais gripei. E por aí vai..... A auto-hemoterapia é uma benção de Deus.
Aconselho as pessoas a fazerem pois não tem nenhuma contraindicação. A auto-hemoterapia só faz mal ao caixa
das indústrias farmacêuticas e ao bolso de quem proíbe. 

 Miriam Carvalho de Souza - 67 anos - Brasília - Distrito Federal
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 16 de dezembro de 2009 - 17:42:25 201.88.199.8

  
eu tinha um formigamento em minhas maos nao tinha cura pra medicina. com hemo fiquei curada.

  
taniaaparecidadecarvalhosousa

 47 anos - araguainatocantins
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 4 de dezembro de 2009 - 16:19:42 201.19.215.196

  
Tive toxoplasmose e até hoje não sei como o Dr. Luiz Moura conseguiu, em dois segundos, descobrir o que era,
só por causa do gânglio da nuca. Fiz exame e... batata! Ele então receitou a auto-hemoterapia. Não tive
complicação nenhuma, graças a Deus. 

  
Minha pele ficou uma maravilha (jovens! pra espinhas não há coisa melhor!) e o custo é muito baixo. 

  
Tudo o que a indústria farmacêutica quer, né? Que poupemos dinheiro comprando remédios!!

  
Andréia

 43 anos - Rio de Janeiro
  

 
 
 
Inforum

  
Data: 19/12/2009 16:45

 De: BeatrizSchneiderdeSiqueira
 IP: 201.13.111.240

 Assunto: Autohemoterapia
 Tenho Sequela de Poliomielite desde 1950 e faço o tratamento há 5 anos. Os sintomas da Síndrome pós polio

foram atenuados, artose controlada, melhora no ânimo em geral, pele etc... Faço 10ml. a cada 10 dias e não
pretendo parar. Sou fã nº 1 da autohemo. Beatriz 

  



 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 23 de novembro de 2009 - 10:08:53 200.20.109.5

  
Minha sogra esta em tratamento e melhorando a passos largos de uma enfermidade que ninguem tinha
descoberto, mesmo sendo internada duas vezes, todos os exames dando normais e mesmo assim, definhando.
Após consulta com um médico, que segue a corrente do Dr. Luiz, foi descoberta a doença e com o tratamento
(auto-hemoterapia), hoje, é outra pessoa.

  
Carlos Alberto Carmelo

 Rio de Janeiro - RJ
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 22 de novembro de 2009 - 10:43:36 201.4.138.175

  
ESTA TECNICA É UTILIZADA A CENTENAS DE ANOS EM ANIMAIS DE GRANDE PORTE COMO,
CAVALOS E GADO.... 

  
O QUE SE ENTENDO É QUE O MECANISMO DE AÇÃO É IDENTICO EM ANIMAIS E HUMANOS,
POIS O SISTEMA IMUNOLOGICO, É FORTALECIDO COM A AUTO-HEMOTERAPIA, MAS ATÉ
AGORA NÃO SE TEM ESTUDOS QUE COMPROVEM ISTO, PORQUE OS GRANDES LABORATORIOS
NUNCA IRÃO PERMITIR UM ESTUDO DESTE NÍVEL. 

  
PENSEM BEM, VC JÁ COM SEU PRÓPRIO REMÉDIO, DE GRAÇA, E SEM EFEITOS INDEZEJÁVEIS!
ISSO JAMAIS! 

  
PELO MENOS PRO LABORATÓRIOS. 

  
E SE ESTA PRATICA FOSSE OFENSIVA, COMO SE EXPLICA TODOS ESTES ANOS DE BONS
RESULTADOS?

  
SANDRO FIRMO DE OLIVEIRA

 37 anos - PARNAMIRIM-RN
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 16 de novembro de 2009 - 14:51:42 189.71.218.5

  
Acredito que não exista problema com a tecnica, o que pode ocorrer e uma contaminação com a falta de cuidado
no manuseio da seringa, tenho u problema com minha imuniologia e vou iniciar a tecnica e o tratamento - sou
tecnica de enfermagem e grande parte dos medicos e o pessoal da saude faz e todos falam bem.

  
Jeane Souza

 Aracaju



 
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 15 de novembro de 2009 - 21:17:46 189.1.24.225

  
faço este tratamento, e estou curado de varias doenças q tinha, confirmado por exames realizadoe 

 apos o inicio deste tratamento, e falo p/ as pessoas q me perguntam pq estou com 60 anos e não 
 sofro de varias doenças p/ minha idade.como a mas comum o reumatismo,artrite e outras doènlas 

 comuns na minha idade, e digo a verdade e falo q este tratamento não é aprovado aq no brasil pq é 
 um tratamento p// pobre,então ae aprovado vai fechar clinicas ,hospitais laboratorios desempregar 
 medicos,e a globo e os politicos são todos safados, só querem enriquecer as custas dos pobres 

 coitados.
  

valdemiro lima bomfim
 60 anos - recife/pe

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 11 de novembro de 2009 - 20:41:11 201.67.40.226

  
Hoje recebi um exame de endoscopia com a seguinte conclusao: 

  
metaplasia intestinal nao observada 

 atrofia nao observada 
 pesquisa para h. pilory: negativa 

 H. pilory e um bacteria severa que so´trata c/ pesados antibioticos nao consigui tomar por efeitos colaterais. A´1
ano atras este exame deu positivo. 

 Ha 20 dias fiz este exame estava com 13 aplicaçao da auto hemo .Este resultado para mim me deixou muito feliz
pois vinha sofrendo a´anos com este mal no estomago . Meu abdomem era inchado nao podia comer muitos
tipos de alimentos.. , ainda tem muito muito sucesso a´comemorar daqui p/ frenre pois so´estou no começo
..Ainda vou me recu/ da gastrite. e outras enf/ que estao bem melhor . 

 Graças a` DEUS EO DR LUIZ MOURA A FELICI DADA EXISTE.
  

Diva Gomes de Sa
 Dourados ms

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Todos da minha familia que realizam a auto hemoterapia,estão sentido bem não toman remedios de farmácia, e a
disposição para trabalhar e enorme, a familia do meu vizinho são 12 pessoas e todas fazem, e tem 02 anos que
ninguem não tem nenhuma enfermidade.

  
Jose Maria Lacerda

 contagem 
  



 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 3 de novembro de 2009 - 12:37:21 189.101.40.167

  
Já faço há alguns anos e me sinto muito bem. Conheço pessoas que tinha problemas sérios de saúde e se
recuperam só com o tratamento. Acho que as autoridades responsáveis não liberam com receio de acabar com
indústria faramacêutica.

  
Cristiane

 32 anos - BH
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 1 de novembro de 2009 - 22:40:25 189.11.202.63

  
EU ACHO ÓTIMO! 

 VAI SER A SOLUÇÃO PARA O MUNDO NO FUTURO!!! 
 PRÁTICO A TRÊS ANOS. 

 A UNICA DIFICULDADE E ACHAR QUEM APLICA!
  

Luciney C.Rosa
 58 anos - GOIANIA

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 28 de outubro de 2009 - 15:08:51 189.63.215.129

  
Mensagem postada no inforum. 

  
 
Data: 28/10/2009 13:36 

 De: 
 IP: 200.20.24.78 

 Assunto: Re: Re: Autohemotrarapia faço 
  

Tenho parente meu que trabalhou 10 anos em centro cirúrgico e outros tantos em clínicas, laboratórios médicos e
hospitais... Ele disse ser muito raro veias "romperem" durante coleta de sangue... Doenças cardíacas, pressão alta
e outras poucas doenças, em estado muito avançado, podem, eventualmente, provocar esta fragilidade das
veias... 

  
Para contornar, ela ensina: beber bastante água no dia anterior à coleta. 

  
se possível, fazer algum esforço, mínimo que seja, próximo do momento da coleta de sangue, pois melhora a
circulação... 

  



Enriquecer a dieta com fibras, legumes, verduras, diminuir fritura (disse que alguns pacientes tem tanta
"gordura" no sangue que este parece pastoso, e até dá pra ver a "gordura" no sangue) beber bastante água, não
fumar, evitar produtos industrializados ao máximo, diminuir ingestão de carne vermelha ao máximo,
subistituindo por outras fontes de proteínas como a carne de soja etc, etc, etc... Fazer a coleta pela manhã,
quando o metabolismo e a disposição estão sempre mais ativos... 

  
Evitar emoções fortes antes da coleta... preparo pscológico do paciente para acalmá-lo, enfim, uma série de
procedimentos para que se diminuam estes efeitos colaterais de doenças ou de stress... 

  
Conheço vários praticantes da AH e não achei um caso sequer de veias rompendo durante a coleta de sangue, se
feita dentro de critérios técnicos corretos... 

  
Observo que de cada 10 agulhas que compro para fazer a AH (são 5 que fazem, ou seja, 5 seringas e agulhas
semanais) descarto 1 ou 2, por estarem com a ponta do bisel levemente empenada, ou mesmo o corpo da agulha
meio torto. compro agulha e seringa separadas, pois além de ser mais barato, evita desperdício de seringa, se a
agulha estiver ruim, marca BD, pois falam ser a melhor, e ainda assim vejo estes defeitos de fábrica... Podem até
não atrapalhar a coleta ou injeção, mas podem complicar.. 

  
Por exemplo, se a ponta do bisel estiver minimamente torto, pode dar a sensação de arranhar ao entrar e sair da
veia e do músculo... 

  
Introduzimos o mínimo da ponta da agulha na veia (em lab para coleta de sangue para exames clínicos, eles
introduzem mais que a ponta e a agulha é normalmente mais calibrosa, para poder puxar o sangue "pastoso" e
"engordurado" com rapidez) Então quase nunca fica hematoma no local de coleta de sangue e para evitar no
local de injeção, assim que tiramos a agulha, mantemos comprimido o local pro sangue não voltar até a
superfície da pele o que pode causar hematoma). descartamos também seringas com o êmbolo mais duro de
puxar... Mas a proporção é de 1 em vinte seringas com este defeito... 

  
Espero ter ajudado. UIm abraço.

  
Marcelo Fetha (fetha@ibest.com.br)

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 26 de outubro de 2009 - 23:24:13 

  
Desde pequeno sofro de inflamação sob o pé esquedo, como se fosse um 'esporão' (ao menos assim fora
diagnosticado); fiz fisioterapia durante um ano, e 'fiquei curado' por vários anos. hoje aos 20 sofre com dores
agudas abaixo do pé, onde, por vezes, quase não consigo pisar no chão. Então, outro dia fui a um médico e ele
pediu que eu usasse uma palmilha de silicone. Comprei um par de palmilha, e digo de colaborou um pouco pala
aliviar a dor, mas caso eu fique um dia sem usá-la, a dor volta, e parece q aumenta o dobro. E a auto hemoterapia
tem me ajudado muitíssimo, por um preço incomparavelmente mínimo a qualquer outro tipo de tratamento.

  
Rogger

 20 anos - vitória ES
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  



Segunda-feira, 26 de outubro de 2009 - 18:47:47 
  

tenho feito e tenho me sentido super bem em tds os aspectos
  

Erika
 29 anos - Rio de Janeiro

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 23 de outubro de 2009 - 13:33:55 

  
faço a auto-terapia i ta dando resutados favoraveis

  
Fabio moraes Siqueira

 32 anos - Araguina
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 20 de outubro de 2009 - 17:22:37 

  
Faço a auto hemo-terapia, meus pais fazem e penso que todos os que fazem uso dela somente recebem
beneficios pra sua saúde.

  
Julison Andiara da Silva

 41 anos - Tubarão
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 20 de outubro de 2009 - 13:24:21 

  
Sou a favor e tem que ser feita a divulgação para mais pessoas se beneficiarem.

  
Ana Clara

 45 anos - Blumenau
  

 
Segunda-feira, 19 de outubro de 2009 - 21:14:27 

  
Sou a favor e também acho que deveria haver uma pesquisa para fazer uma real avaliação

  
Elen Costa

 52 anos - Blumenau-SC.
  

 
 



 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 18 de outubro de 2009 - 20:13:59 

  
esta pratica tem resolvido o meu problema atua

  
maria emilia santos aurich

 vitoria da conquista/ ba
  

 
Sábado, 17 de outubro de 2009 - 10:14:30 

  
Faço há um ano e meio e só vejo melhoras. Quem não acredita, deveria tentar, pois funciona até para quem não
acredita.

  
Cecilia

 59 anos - Curitiba
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 16 de outubro de 2009 - 23:31:43 

  
e lamentavel,como o povo e enganado pelo os poderosos,ou seja o poder economico,o governo deveria cuidar
mais dos do seu povo mais humilde,eu creio que hemoterapia,seria um grande passo para a melhoria,dos
desafortunados,mais cada povo tem o governo que merece.

  
ARNALDO ALVES RODRIGUES

 57 anos
  

 
 
 
ORIENTAÇÔES MEDICAS

  
Sexta-feira, 25 de dezembro de 2009 - 21:40:39 201.47.53.107

  
Sou a favor ,antes fiquei em duvidas, sabe como é, um tratamento diferente ainda não tinha ouvido falar ,mas
depois de pesquizar bastante e assitir ao vidio resolvi fazer ,e estou me sentindo melhor, estou fazendo apenas 5
meses e ja vejo melhora vou continuar com o tratamento espero ter bons resultados com o tratamento.

  
MARIA MZR

 MARINGA PR
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 13 de outubro de 2009 - 14:42:44 

  



Conheço pessoa que usou há 20anos atrás e até hoje está muito bem de saúde e livre do problema que a levou a
buscar tratamento pela autohemoterapia.

  
Roberto Ferreira

 Belém PA
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 9 de outubro de 2009 - 15:20:36 

  
estou muito satisfeito em estar realizando o procedimento da auto hemoterapia, ja confimei em varias situacoes

  
JULIO CESAR FARIAS

 48 anos - CHAPECO - SC - BRASIL
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 6 de outubro de 2009 - 21:55:00 

  
muito bom, estou sentindo muito melhor e bem disposto

  
carlos cesar

 51 anos - itauna mg
  

 
 
Terça-feira, 6 de outubro de 2009 - 19:19:58 

  
Já vou na 6ª dose e os resltados têm sidos muito bons!

  
Carlos Ferreira

 60 anos - LISBOA/Benfica
  

 
 
Quarta-feira, 7 de outubro de 2009 - 12:09:40 

  
Porque será que os orgãos oficiais não tem estudos a respeito? A negativa leva a crer na existência de outros
interesses. Faço o tratamento à 10 meses e continuarei a fazê-lo. Os resultados positivos são ótimos. Os
negativos alegados pelos orgãos ofciais são dignos de risos.

  
Alberto

 57 anos - Francisco Beltrão
  

 
 
 
Orientações Médicas:



 
Terça-feira, 13 de outubro de 2009 - 11:04:32 

  
tenho vitiligo ,começei com 12 anos ,hoje estou com 48 anos , e nao desisto á cura.já fiz quase todos os
tratamentos sao exito , agora por conta propria resolvi fazer á hemoterapia , faz apenas dois meses e estou muito
feliz ,minha pele está com pigmentaçao pouca mais está,estou vendo resultado coisa q nao tinha visto durante
anos de tratamento ,agora com apenas dois meses vejo pigmentaçao.estou querendo saber se posso fazer sem dar
parada de um mes.martta leite

  
martta

 fortaleza ceará
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 5 de outubro de 2009 - 15:46:36 

  
- Sou a favor desta prática, assisti recentemente ao vídeo e tenho informações positivas de amigo e pais do
mesmo que utilizam a mais de 10 anos com resultado positivo.

  
Flavio Antonio

 44 anos - Canoas /RS
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 5 de outubro de 2009 - 12:00:48 

  
SOU ADEPTA HA MAIS DE UM ANO E TROUXE RESULTADOS FANTASTICOS PARA MINHA SAUDE

  
PRISCILLA

 29 anos
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 28 de setembro de 2009 - 13:01:34 

  
Eu sou a favor da auto-hemoterapia 

  
Casos em que a auto-hemoterapia foi benéfica para mim: 

  
Câncer, gripe, espinha, disposição, imunidade, hipotireóide, dor no corpo e na coluna, entre outros...

  
Janine Mota

 28 anos - Juiz de Fora
  

 



 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 25 de setembro de 2009 - 15:51:13 

  
faço a auto hemoterapia há 6 meses, está sendo bom na tendinite q tenho no punho direitoe pras cãibras nas
pernas.

  
sidelvania

 34 anos - monte carmelo -mg
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 22 de setembro de 2009 - 22:02:25 

  
EMAIL RECEBIDO: 

  
Ao responsável pela divulgação ! 

  
Meu nome é Elaine do Valle e Silva. Tenho ( ou tive, prefiro usar o termo no passado), Cirrose Biliar Primária,
constatada por exame de sangue Anti-Mitocôndria Reagente, e também por biópsia hepática.( uma moléstia
extremamente rara, como deve ser do seu conhecimento). 

  
Já faço o tratamento de auto-hemoterapia há mais de um ano com resultados simplesmente maravilhosos. Já
vinha apresentando sintomas da doença, com dores no abdome, e também com alteração no meu hábito
intestinal. 

  
Depois de um mês fazendo o tratamento, o exame de sang ue anti-mitocôndria reagente, já passou a ser "Não
Reagente", exame que realizei por duas vezes para a confirmação. Os sintomas desapareceram logo no primeiro
mês também e quero dizer que me sinto curada, embora meu médico diga que com o resultado diferente do
exame, não significa que eu não tenha a doença.Meu médico não sabe que faço esse tratamento. Tenho medo
que ele se recuse a me tratar e ele é um dos melhores hepatologistas aqui de São Paulo.Escrevo com a intenção
de ajudar na divulgação dessa maravilhosa terapia que me salva a vida. Essa é uma doença que leva ao óbito ,às
vezes muito rapidamente. 

  
Faço absoluta questão de ajudar a divulgar essa terapia sempre. Assim como salvou a minha vida, pode com
certeza salvar a vida e acima de tudo, levar uma melhor qualidade de vida, para pessoas que precisam se
intoxicar de remédios para manter uma doença s ob controle, o que nem sempre acontece. 

  
Tenho 59 anos e com certeza farei 60 no ano que vem e muitos mais , graças ao empenho do Dr. Luiz Moura em
divulgar a técnica. 

  
Se precisarem de mais esclarecimentos, entrem em contato comigo e terei prazer em poder cooperar. 

  
Abraço carinhoso, Elaine do Valle.

  
Marcelo Fetha (fetha@ibest.com.br)

  
 
 



 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 18 de setembro de 2009 - 14:37:42 

  
Meu nome é Julia, sou de londrina, minha mãe tem esclerose múltipla, e a cerca de 1 ano e meio ela se submeteu
a auto-hemoterapia, com um pouco de receio por nao saber como reagiria e pela maneira com que as pessoas
falam que faz tanto mal!! 

  
Mesmo assim ela começou com 5ml e atualmente ela faz 20ml. 

  
Esta sendo ótimo pra ela!! fizemos uma comparação: a semana que ela fez a injeção ela andava melhor,tinha o
dobro de disposição e se sentia mais ativa!! 

  
na semana que ela não fez a injeção levamos ela para passear e ela nem parava em pé, se sentia muito
cansada,sem força... 

  
sou totalmente a favor!!! 

  
muitas pessoas podem falar que é placebo,mas neste caso específico tenho certeza que é a ação da hemoterapia,
ela começou a acreditar somente quando ela sentiu os efeitos da terapia!! 

  
nesse 1 ano e meio todo o resultado tem sido muito bom!! 

  
Efeitos colaterais: nao sou medica, mas sei que mal nao esta fazendo, a qualidade de vida dela melhorou muito!! 

  
se há efeitos colaterais em outras pessoas eu nao sei.... mas, se houver algum efeito colateral, uma coisa eu posso
dizer, efeitos colaterais piores do que dos remédios que ela toma, e de muitos remédios por ai é meio dificil....se
dizem que tem tantos efeitos colaterais (pelo visto não foram provados), deveriam proibir tambem todos esses
remédios que podem causar tanto mal conforme consta na bula!! 

  
a hemoterapia tem sido, uma solução tão simples e barata,que tem ajudado muito, sou muito feliz por descobrir
que este tratamento existe e pode aliviar o sofrimento de muitas pessoas se feito da maneira correta!!

  
JULIA A. MENDES

 LONDRINA
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 16 de setembro de 2009 - 13:17:29 

  
já tive muitos amigos q fizeram e apartir dai tiveram muitos de seus problemas de saude solucionados. não tem
explicação do bem que esta prática faz. estou plenamente a favor.

  
lucide machado

 44 anos - caxias do su-rs
  

 
 
 
Orientações Médicas:



 
Domingo, 13 de setembro de 2009 - 21:07:38 

  
Sou a favor pq é uma tecnica simples, de baixo custo, que promove beneficios impresionantes que muitos
tecnicas medicamentosas não consegue promover. Os beneficios são muitos e atente a varias doenças, e o mas
interesante é que não é restrito a nenhuma faixa etaria. Simplesmente fascinante!

  
Fernanda Almeida Pimentel Soares Branco

 24 anos - Teresopolis RJ
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 6 de setembro de 2009 - 23:15:04 

  
sou cabeleireiro tenho varios clientes que fazem auto hemoterapia e tenho notado melhora ate no cabelo portanto
sou muito a favor a esta pratica

  
nivaldo ferreira estrella

 araraquara sp
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 5 de setembro de 2009 - 22:41:05 

  
Eu já era a favor. Depois de conhecer o Doutor LUIZ MOURA pessoalmente, no dia 26/8, sou muito mais.

  
LUIZ DIAS DA SILVA

 63 anos - Rio de Janeiro
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 4 de setembro de 2009 - 09:15:28 

  
VARIOS DE MEUS PARENTES ESTÃO FAZENDO E VENDO RESULTADOS

  
FABIANE

 26 anos - JUIO DE CASTILHOS
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quinta-feira, 3 de setembro de 2009 - 19:36:51 

  



A favor: faço há mais de um ano como preventivo, não tomo nenhum remédio e estou vivíssima e saudável! 
  

Tive enxaquecas terríveis durante anos que sumiram após a 1ª aplicação. 
  

Quem tem olhos de ver, que veja... 
  

Tive um tio médico que serviu na 2ª Guerra Mundial,recebeu a maior condecoração de guerra do exército
americano, só para ilustrar, e usava este procedimento que salvava inúmeras vidas naquela época; inclusive
aplicava na família também quando preciso... 

  
Como vivemos em um país livre, Graças a Deus, podemos fazer uso da terapia que acharmos mais conveniente. 

  
Aqueles que são contra, procurem estudar, pesquisar e encontrarão muitas coisas surpreendentes. 

  
Eu que sou uma leiga, já li alguns trabalhos científicos sobre o assunto e não acredito que profissionais
competentes não tenham acesso a eles. 

  
O Doutor, PHD, etc...Gonzales do México é enaltecido por lá por seu trabalho, seu preparo, suas curas, enquanto
aqui, o Doutor Moura foi aviltado e humilhado vergonhosamente por colegas e outros.. 

  
Somos um povo de qualidades únicas e seria conveniente que apreciássemos também aqueles nossos brasileiros
que se destacam por algum motivo, ao invés de desqualificá-los levianamete.

  
Jade

 66 anos - rio de janeiro-rj
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 1 de setembro de 2009 - 22:11:23 

  
É um processo simples de se fazer e eu como Enfermeiro aplico tanto em mim como na minha esposa e nos
sentimos muito bem e até agora o tratamento é muito eficaz contra qualquer tipo de virus. 

  
Estamos muito satisfeitos com o tratamento da Hemoterapia. 

  
Recomendo para que quiser. 

  
OTAIR BENTO DA SILVA

 38 anos - JOINVILLE / SANTA CATARINA
  

 
 
 

VEJA também página 2

Relatos - Auto-Hemoterapia e Várias Patologias 2

http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/doencas/varias_patologias_2.htm
 http://autohemoterapia.orgfree.com/doencas/varias_patologias_2.htm
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