A verdade sobre a auto-hemoterapia que o CFM esconde
O Portal Médico, do Conselho Federal de Medicina - CFM, manipula informações e
agride a liberdade de expressão, ao retirar do seu facebook relatos de usuários da autohemoterapia que tratam ou curam doenças usando esta técnica. Vejamos aqui uma série
de depoimentos enviados por centenas de pessoas e que foram bloqueados sem
qualquer explicação no citado portal.

Esse bloqueio foi até previsto por algumas pessoas, que já diziam para o CFM não
apagar os depoimentos. Enquanto isso, outros afirmavam que os médicos brasileiros ao
fazerem referências à auto-hemoterapia nem parecem médicos, em vista da falta de
disposição para usar esta terapia complementar em benefício dos seus clientes.

Se aquele portal abriu um espaço para o público se manifestar, tinha de mantê-lo
disponível com as opiniões, fossem favoráveis ou contra a mensagem que divulgou. É
assim que funciona a busca científica que tanto dizem defender. Considerando que mais
de 99% das opiniões foram a favor da auto-hemoterapia, está claro que a retirada do
assunto do facebook do CFM foi uma forma de tentar esconder a verdade. E o ato de
obter vantagem dando uma ideia falsa do assunto é um verdadeiro estelionato.

Seguem 200 (duzentas) manifestações de pessoas que acessaram o Portal Médico:

001 - Arnaldo Giglio Insuela – “Com
certeza a rede farmacêutica esta por traz
disso...”..
002 - Emer Son – “Eu utilizo a técnica ha
um ano e meio.
Tinha uma dor cronica na lombar que não
me permitia abaixar.
Em set. De 2013, quando fiz a primeira
aplicação, o resultado foi fantástico.
Exatamente oito horas depois da
aplicação, consegui colocar minhas maos
nos dedos dos pés. Flexibilidade incrível.
Só tenho a agradecer por esta TECNICA
ter sido divulgada para o povão.
Faço e indico.”
003 - Marcia Savieto – “FAÇO E ME
SINTO MUITO BEM.A INDÚSTRIA
FARMACEUTICA DEVE TER
IMPLANTADO ESSE TIPO DE
COMENTÁRIO. QUEM DESEJA
ABANDONAR OU NÃO INICIAR A AHT
DEVERI SE INFORMAR UM POUCO
MAIS,LER MAIS RELATOS DE
PESSOAS QUE SE
CURARAM.ENFIM.INFORMEM-SE.
004 – Marcus Vinícius Marcelini – “Está
na hora de fazer uma pequena revisão
bibliográfica o #cfm pois parece não
reconhecer como ciência estudos
publicados por diversar universidades do
mundo...será que ciência é o que essas
revistas que mais parecem catálogos de
remédio publicam? Não.”
005 - Nilton Cesar Pereira – “eu faço e
me benificio dessa técnica”.
006 - Margarida Vieira Marques – “Eu
tbm faço a AHT, e tbm me sinto muito
bem, a algum tempo atras eu fiz por uns
6,7 meses, e por motivos de não ter
quem me aplicasse fiquei a um bom
tempo sem fazer, agora graças a Deus
encontrei uma pessoa p/ aplicar, já estou
indo pra 3ª aplicação e estou realizada,
mas se por algum motivo essa pessoa
não possa mais fazer com certeza irei eu
mesmo me aplicar; e irei continuar a
faze-la, e esse tal CFM só tá apelando pq

estão vendo q muita gente está aderindo
essa técnica de cura pessoal e saudável,
e com isso iremos deixar de ter esse
imenso gasto c/ consultas e
medicamentos de farmácia, essa é a
questão "deles" ou alguém vai acreditar q
"eles" estão preocupados c/ as pessoas
ou c/ a saúde do povo...? Vou continuar
fazendo SEMPRE !!!”
007 – Leandro Santos – “Vcs estão
DESESPERADOSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSS......A auto-hemoterapia,desde
1912 não causou nenhum mal (muito
pelo contário)...Já a vacina que vcs
apoiam(hpv,gripe,),tem arrebentado com
a vida de milhares de
pessoas............meninas cegas,com
esclerose múltipa,etc.”
008 - Gloria Bonini Faria – “Eu faço AHT
à muito tempo aumentou minha
imunidade eu não tomo vacina de gripe
pq não acredito na eficácia”
009 - Chenia Lago Barros – “Não tem
eficácia????? Não me façam rir, por
favor!! Foi a salvação da minha vida, a
salvação da minha imunidade super
baixa!!! Ah, me dá uma raiva de ver gente
que não sabe de nada escrever besteira!!
Aff!!”
010 – “Marcia Schauffert – “Meu sangue
me cura, sou a prova viva disso , quando
nem meus médicos acreditavam mais na
minha recuperação.”
011 – Afonso Antonio Jose Luis Petrucci
– “Não há recirculação do sangue no
musculo, ele permanece lá por 5 dias
mais ou menos e é tratado como um
corpo estranho, o que possibilita o
estimulo imunológico. Apos esse periodo
ele é eliminado pelo sistema de defesa.
Esse periodo em q os macrofagos estao
em alta é q possibilita as curas!”
012 – “Marcelo Fetha – “Autohemoterapia nos Estados Unidos (Dr.
Vadim Zbarsky).

http://www.youtube.com/watch?v=Mh1ke
yHU6UI
Fornecemos os seguintes tratamentos
para os nossos pacientes. AUTOHEMOTERAPIA (é um deles).
Dr. Vadim Zbarsky abriu seu consultório
particular há 10 anos. Ele já havia
praticado medicina interna na Filadélfia,
Rússia e no exército israelense. Agora,
ele traz a sua variada gama de
experiências para Nova York,onde se
especializou em Medicina Interna.
Dr.Zbarsky também foi nomeado um dos
médicos superiores da América, pela
Research Conselho dos Consumidores
da América e está listado no Strathmore
do Quem é Quem. Como você pode
imaginar, o médico (que é certificado pelo
American Board of Internal Medicine)
pegou algumas línguas durante suas
viagens! Além de Inglês, ele é fluente em
hebraico, russo e ucraniano.
Ele pratica auto-hemoterapia com muito
sucesso em seus pacientes.
O senhor Arsenio Fornaro confirma esta
informação, pois ele e esposa fazem
auto-hemoterapia com o o Doutor Vadin.
Arsenio Fornaro, defensor da autohemoterapia, reside nos Estados Unidos.
Traduziu diversos textos sobre a autohemoterapia para o Inglês, e em defesa
da terapia também escreveu para
diversas autoridades”.
013 - Franca A. Botelho Botelho Pillsbury
– “Sim eu fiz e curei minha bursite”.
014 - Chenia Lago Barros – “KKKK, tem
vários médicos fazendo autohemoterapia
neles mesmos por anos seguidos. De
onde algumas pessoas tiram tanta
mentira dizendo que não tem
eficácia????”

de 2 anos, só me fez bem! Nunca
aconteceu nenhum tipo de risco pois
quem realiza a aplicação, tem muito mais
consciência que muitos profissionais!
Falo por experiência própria, quando eu
estava internado no Hospital das Clínicas
de Belo Horizonte realizando tratamento
de Quimioterapia, estava com um cateter
de hickman, fiquei com ele por 6 meses
sem nenhuma infeção, mas por um erro
de procedimento da enfermeira, em
minutos estava com uma infecção
generalizada e tive que retirar o cateter.
Sabe o que aconteceu com ela? Nada!
Apenas trocaram ela se andar, porque
disse que ia denúncia lá. Agradeço todas
as médicas que me ajudaram, inclusive
uma curtiu esta publicação Paula Bastos,
mas tenho que descordar quando alguém
fala que a Auto Hemoterapia não tem
eficácia!”
017 - Janquiel Tomkelski Arruda - “Não
tem eficacia?
Só se for apenas em "tratar" como esses
lixos que os laboratórios produzem...
AUTO HEMOTERAPIA CURA DE
VERDADEe tratei de 3 tipos de doenças
e tenho o orgulho de dizer que já tenho 4
PESSOAS PARA APLICAR
semanalmente e esse numero só
cresce...
Hoje em dia os laboratórios só querem
lucrar e não fabricam cura, e sim
tratamentos que vão destruindo as
celulas do corpo aos poucos... Vou
defender AHT ate a minha morte e
divulgar o quanto eu puder...
AHT MEU SANGUE ME CURA!
018 - Gloria Bonini Faria – “Eu faço e vi
resultado aumentou minha imunidade”.

015 – Afonso Antonio – “Quanta
ignorância do CFM, não dá entender...
isso é bandidagem!”

019 - Janquiel Tomkelski Arruda – “A
melhor forma dela criar um sistema
imunológico poderoso é com AHT não sei
como tem gente que ainda defende os
laboratórios... Lamentável...

016 - Vinicius Costa – “Kkkk temos que
rir para não chorar! Lógico que tem
eficiência sim. Comecei a fazer após
passar por um câncer, isso já tem mais

020 - Janquiel Tomkelski Arruda – “Não
existe danos, não existe, picuinhas de

laboratórios, eles tentam ao maximo
banir a AHT.
021 - Cristina Costa – “Vcs poderiam
informar os danos causados? Faço e
desconheço eventuais danos. Quando
vcs forem falar mal, ou difamar, favor
provar cientificamente. Quem sabe vcs
tentando provar que não traz nenhum
benefício, descobrem o que a anos vem
mudando a qualidade de vida de milhares
de pessoas.”
022 - Simone Pires – “Não só confio,
como indico para alguns pacientes”
023 – Janquiel Tomkelski Arruda – “Que
bom que pessoas da área confiam”.
024 - Simone Pires – “Não faço em meu
consultorio; mas vejo beneficios para
inumeros pacientes. Em dores, doencas
auto imunes e outros”
025 - Maria Bullard – “Aprendi a fazer a
AH em mim mesma porque moro em um
pais que esta pratica e desconhecida.
Estou indo para o meu sexto mês de
tratamento e gostaria de compartilhar
com todos que minha artrite esta curada,
depressão desapareceu, pressão alta
normalizou, meu nivel de energia e
altissimo e não sofro mais de ansiedade.
A AH e um tratamento milagroso. Não
acredite no CFM.”
026 - Aluysio Robalinho – “Uma prática
que tem mais de um século de sucesso,
que é utilizada em muitos países, que
tem um índice de satisfação dos usuários
de quase 100% não é eficaz? Me poupe!
A AHT é comprovadamente eficaz e não
é de jeito nenhum perigosa. Perigosos
são os remédios da indústria
farmacêutica, cheios de efeitos
colaterais. Fiz AHT durante muitos anos
com resultados fantásticos! Nota zero
para o CFM!”
027 - Douglas Ormeneze – “Minha
cachorra estava com cinomose em
estado avançado, bastou duas

aplicações e "Pimba" esta aqui do meu
lado com uma bolinha na boca. Tomem
consciência e sejem mais humanos.”
028 - Danilo Passarini – “Realmente é
pessimo pra saude financeira dos
medicos essa AUTO HEMOTERAPIA,
por isso eles nao recomendam”.
029 - Petronio Costa – “Porque o "CFM"
não apresenta provas "cabais" e venha
pesquisar entre os usuários do
procedimento o que na "verdade"
acontece com os nossos "corpos"?
Parem de dizer que o procedimento não
é eficaz e "provem" porque eu estou
"vivo" até hoje. Faço as aplicações a 3
anos e 8 mêses ininterruptos (10cc) de 5
em 5 dias.”
030 - Franz William Oliveira – “Tenho
conhecimento de várias pessoas,
cansadas de tratamento caríssimos e que
não davam resultado, usaram a autohemoterapia e obtiveram a cura de suas
doenças. Acho que sobre o Parecer do
CFM não merece nenhum comentário.”
031 - Leandro Santos – “A Autohemoterapia significa uma revolução da
medicina.....Parece que vcs não querem
que as pessoas fiquem saudáveis......”
032 - Charles Joy – “mentira, a auto
hemoterapia é uma ameaça as farmácias
por isso falam isso.. faz muito bem ...”.
033 - Cida Santos – “Como assim se meu
pai sarou da diabetes apenas com a
Altohemoterapia??? Bando de
mentirosos!”
034 - Ida Zaslavsky – “Agradeço o alerta,
só que estou desde 1993 fazendo as
aplicações de auto-hemoterapia e só tive
benefícios para minha saúde, todos os
tratamentos que precisei receber
responderam bem com a aht, associados
ao que necessitei no momento, e para
minha família também usamos com
benefícios. Desde então pratico em todas
as pessoas que atendo enquanto

enfermeira e terapeuta e só vejo saídas
positivas. Assim como dizem que não
tem comprovação científica, podemos
afirmar que há mais de 100 anos tem
comprovação na saúde humana. Este
alerta precisa ter comprovação para
seguirmos essa orientação, o que se
observa é o contrário. Acredito no que
vejo todos esses anos.”
035 – “Leandro Santos – “a autohemoterapia é o contraste das vacinas
diabólicas que vcs icentivam.”.
036 - Adelcio Pereira De Souza – “Eu
acredito, estudei muito a respeito, não
sou tão leigo e faço Auto-Hemoterapia
por mais de 7 anos, Sempre me sinto
cada dia melhor aos 67 anos tenho a
cabeça de uns 35 e sigo tudo que é bom
para a saúde que é a base de tudo .
Recomendo e quem tiver duvidas me
pergunte e procure pelo DVD , leia no
google a respeito. E digo mais, a mafia
das industrias farmaceuticas que não
aceitam e nem preciso dizer o porque. 94
992053834 a disposiçao de quem quiser.
Pratica de mais de 100 anos e quero que
alguem me diga provando em que faz
mal esse procedimento. Enquanto viver
vou divulgar, recomendar , não pela
minha saúde e sem pelo próximo que
precisa mais que eu.”
037 - Leandro Santos – “O que tem
eficacia comprovada/? Vacina contra a
gripe? que deixou muita gente com
problemas sérios, além de óbtos! Vacina
contra o hpv? Que já fez mais de 1000
vitimas? É ,pelo jeito é melhor optar pelo
que n é comprovado.......”
038 - Nair Martins – “Auto hemoterapia é
sinônimo de CURA, paz e alegria! É
impossível ficar sem essa terapia, aplico
e uso essa MARAVILHA!!!
039 - Edson Luiz Ferreira Lara – “A AHT
é mais uma das coisas simples, naturais
e boas que, por ameaçarem os lucros de
pessoas e corporações poderosas, sofre
campanhas de desmoralização intensas.

Infelizmente, seres humanos viciados em
patentes e royalties, cultivadores de um
comportamento similar ao vampirismo,
têm, em sua trincheira, os mercenários
midia e governos. A cura das pessoas e
a pesquisa honesta a estes não
interessa. Manter milhões pelo cabresto
curto do "controle" das doenças
degenerativas revelou-se um filão de
ouro inesgotável. E a ganância, agora
como em muitas outras ocasiões,
sobrepõe-se ante o real interesse das
pessoas, que são a prevenção e a cura.
A AHT é vista como uma ameaça, e
como muita coisa justa e boa, torna-se
alvo de mentiras e perseguição.”
040 - Cleusa Hermenegilda – “A CFM,
esta tentando enganar quem? PQ quem
conhece essa técnica, jamais acredita em
um absurdo desse. Falo por experiência
própria e esse tratamento só traz
benefícios. Isso de ser perigoso, necrosar
o local da aplicação e de não ter nenhum
benefício, isso é coisa da máfia das
industria farmacêutica, que só quer lucro
e a saúde que se dane.”
041 - Janilda Queiroz – “Já faço a AutoHemoterapia há mais ou menos 28 anos,
sendo que antes fazia três meses e
parava, ou fazia quando tinha a faringite,
cistite e herpes labial, que sempre
aconteciam quando meu sistema
imunológico caia. Decidi há 13 anos que
não queria mais isso para mim, fazendo
então o uso da técnica SEM PARAR.
Tenho uma saúde ótima, uma qualidade
de vida maravilhosa e NUNCA MAIS
TIVE a faringite, cistite e herpes labial.
Como eu não vou acreditar na eficácia da
AHT? ACREDITO SIM e enquanto estiver
viva NÃO DEIXAREI DE FAZÊ-LA!!!!
Realmente MEU SANGUE ME CURA!!!!
042 - Margarida Vasconcelos – “Faço em
mim em minhas filhas não temos
nenhuma doença, as viroses passageiras
duram pouco tempo e não conseguem
nos abater. As vezes fico a me perguntar,
por que se precisa do médico para fazer,
visto que o sangue é meu, a

responsabilidade da boa técnica é
minha!”
043 – Cristhof Ruediger – “um
absurdo,só comprova o descaso do cfm
com os doentes.Uso e divulgo sempre!”
044 - Clarice Gontow – “Pior cego é
aquele que não quer ver!!! FAÇO a AHT
desde maio/1993 e somente obtive
benefícios com este tratamento! Onde
está o perigo??? No início do ano de
1992, uma médica, olhando nos meus
olhos, disse que eu estava
NECROSANDO nas extremidades! Iniciei
a AHT e, a partir da quarta(4ª) aplicação,
ou seja, em quatro(4) semanas os
sintomas foram desaparecendo e
NUNCA MAIS tive aquela sensação de
"congelamento" das mãos, pés e pernas!
As dores na coluna sumiram, minha pele
tem viço(aos 73 anos), unhas mais fortes,
etc... Estamos em 2015, portanto, em
maio completarei vinte e dois(22) anos de
aplicações que melhoraram a minha
qualidade de VIDA!!! FAÇO e
RECOMENDO!!!!!!!!!”
045 - Thaís Miranda – “Parem de querer
lucrar com a desgraça dos outros. Vocês
acham que vão levar dinheiro no caixão?!
A auto hemoterapia é uma benção de
Deus. Como não querer o bem ao
próximo? Seus doentes..”
046 - Clarice Gontow – “Para aqueles
que ainda não leram meu depoimento
inicial:
"Desde muito nova fui obrigada a
conviver com dores na coluna e
problemas circulatórios graves!
1º) A coluna "entortava" e os médicos
receitavam remédios para a dor,
inicialmente comprimidos, depois
injetáveis. Ambos faziam algum efeito no
primeiro momento, mas, após, voltavam
dores e mais dores que me deixavam
acamada, sem contar que meu aparelho
digestivo sofria com tanta medicação!!!
2º) As pontas dos dedos das mãos
"congelavam" e eu perdia o tato. Depois
de algum tempo, prinicipalmente em dias

frios, os dedos dos pés começaram a
"congelar" também e, em seguida as
pernas... até os joelhos. Consultei
diversos médicos, tomei muuuuuita
medicação, até, que na última médica, o
diagnóstico me foi dado: Clarice, tu estás
NECROSANDO nas extremidades! Uma
bomba em minha cabeça!! Nem UMA
recomendação de tratamento, apenas o
diagnóstico bombástico!!! Naquela
ocasião eu ainda morava em Porto
Alegre (cidade muito fria e úmida no
inverno).
Em 1992, por questões familiares(netos
nascendo), mudamos para Florianópolis,
onde minha filha (mãos de fada)
começou a fazer cursos e mais cursos de
terapias integrativas. Minha filha (Ida) fez
graduação em Enfermagem na
Universidade Federal do Rio Grande do
Sul - UFRGS. Um dia ela trouxe a
entrevista do Dr. Luiz Moura, (ser
abençoado e iluminado)!!! Após assistir
ao vídeo, imediatamente pedi para
começar o tratamento com a AutoHemoterapia. Tendo em vista que minha
filha é enfermeira e já se mostrava
interessada por essa técnica, iniciamos
com a retirada de 10ml de sangue da
veia e imediata aplicação nos músculos,
uma vez por semana. Após a quarta (4ª)
aplicação percebi que melhoravam
visivelmente as sensações das mãos e
pernas! Quatro aplicações, ou seja,
quatro semanas!!! Isso ocorreu no início
de maio/1993 e de lá para cá (1993 até
2015) NUNCA MAIS senti NADA!!!!!!!!
Eu estava necrosando??? Nenhum
tratamento??? Somente com a AHT, sem
qualquer tipo de medicamento e eu fiquei
livre daquela sensação horrível de
congelamento das mãos, pés e pernas!!!
Aos 51 anos eu era uma senhora, cheia
de dores e queixas, não podia fazer as
tarefas de minha casa, nem ao menos
arrumar a cama, lavar louça, etc!
Atualmente, aos 73 anos, faço TUDO,
subo escadas, minha pele tem viço,
meus cabelos deixaram de cair e ficaram
fortalecidos e me sinto muito mais jovem
que muita jovem de 20/30 anos (minhas

filhas costumam dizer: A mãe pensa que
ainda é adolescente)!!!
Teria páginas e páginas de palavras para
descrever os benefícios que a AHT me
trouxe. Somente benefícios,
absolutamente nada que possa
desabonar esse tratamento
maravilhosamente miraculoso!!!
Meus agradecimentos e eterna
admiração ao Dr. Luiz Moura e a Ida,
minha filha, que salvaram a minha VIDA
e fizeram retornar em mim a alegria e o
prazer de VIVER COM SAÚDE!!!!!!!!!!
Como sempre digo e repito: FAÇO a AHT
e RECOMENDO!!!!!!"
047 - Joao Carlos Pereira – “Sou
portador de enfisema pulmonar e venho
fazendo Hemoterapia por conta propria a
quase um ano, até agora levando uma
vida super normal, em breve irei fazer os
exames novamente para uma nova
avaliação! Faço uso também do cloreto
de magnesio PA e de vitamina D e
Omega 3. comigo nunca deu nenhum
problema mas seria bom o CFM
demonstrar através de estudos(nunca
feito por eles) que a Auto hemoterapia
faz mal e traz danos a saude!!”.
048 - Pimenta Rosangela – “Faço AHT
desde julho/2014. Além de não ter mais
crises de psoríase pustulosa palmo
plantar, consegui abandonar o vício do
cigarro sem ansiedade, sem fissura, sem
recaídas, sem traumas pela falta do
cigarro. Fumante há 42 anos, estou
desde 12/09/2014 livre da nicotina.
Ficava gripada a cada 3 meses; desde
julho não sei o que é uma gripe. Estou
curada da rinite alérgica. Como trazer
danos e só me trouxe benefícios???? A
cada aplicação semanal ganho mais
confiança.”
049 - Haroldo Jose Ventura – “Faço há 8
anos. Só me faz bem. Contra fatos não
há argumentos. Acho melhor os
"senhores" doutores reverem seus
conceitos médicos arcaicos. Tudo evolui.
A cada dia acontecem novas

descobertas. Eu provo que me faz bem.
Agora... Provem que a AHT faz mal!”.
050 - Tânia Borges – “Eu tive e tenho
muitos benefícios. Recomendo!!!! Se não
existe evidências científicas para algo
que tantos dizem ter benefícios, acredito
que seria interessante o CFM atender o
clamor dos que se beneficiam, e propor
aos docentes de universidades públicas o
desenvolvimento de pesquisas nas
variadas patologias. Sabemos que a
técnica é muito utilizada por jogadores de
futebol, para uma melhor cicatrização de
lesões, por atrizes para melhorar a pele,
por pessoas que dizem ter se beneficiado
em diversas patologias, e por
dermatologistas que utilizam para o
tratamento de acne e rugas- (retira-se o
PRP- plasma rico em plaquetas e injetase no local, ou seja, o mesmo que AHT).
Lembrando que esta técnica é somente
proibida no Brasil.”
051 - Claúdiomar Augusto – “Eu mim
auto aplico 10 ml ha 2 anos. E estou
quase curado de uma cardiomiopatia
delatada..!!”
052 - Douglas Marrion Barci – “Mentira....
eu faço mais de 3 anos a auto
hemoterapia e me sinto bem melhor. Não
aprovam a Auto-hemoterapia pq as
farmácias vão fechar.”
053 - Walter Medeiros – “Por que o CFM
não oferece condições para que a autohemoterapia seja testada com rigor, já
que admite em seu Parecer que “há
possibilidade de teste de algumas de
suas indicações”?”
054 - Walter Medeiros - Por que não são
estimuladas condições para ensaios
referentes ao Trabalho “Complicações
Pulmonares” de Jésse Teixeira, já que o
parecer diz que o artigo revela indícios de
uma possível ação terapêutica efetiva da
auto-hemoterapia, demonstrados em um
trabalho de 1939, mas que ” isso deveria
ser motivo para a realização de ensaios
clínicos cientificamente orientados que

replicassem aqueles resultados e não
que fosse tomado como uma
demonstração inequívoca de efetividade
nos dias atuais.”?
055 - Walter Medeiros - Seria científico
concluir que os trabalhos encontrados e
citados teriam sido 91 aventuras através
da história de tantos renomados e
competentes pesquisadores?
056 - Walter Medeiros - Por que, se 91
trabalhos científicos na área da autohemoterapia citados no parecer do CFM
não são suficiente para comprovar
plenamente os resultados que são
alegados para o seu uso, não buscar a
demonstração inequívoca, para autorizar
ou não a adoção da auto-hemoterapia?
057 - Walter Medeiros Por que, se o
processo científico procura razão,
experiência e tem forte dose de
ceticismo, compreendendo um processo
contínuo, o CFM não observar que serve
para caracterizar um processo contínuo,
o fato de a técnica estar sendo usada e
comprovada há mais de cem anos?
058 - Walter Medeiros - Já que o
Conselho diz que “tudo que existem
(sobre auto-hemoterapia) são casos
isolados narrados com dramaticidade,
que pouco se prestam a provar coisa
alguma perante a ciência”, por quê não
transformar o que chamam de drama em
universo científico?
059 - Walter Medeiros - Por quê não
estimula o debate do assunto entre os
médicos? Se não é um método
terapêutico pseudocientífico, pois pode
ser testada com rigor, se há
possibilidades a comprovar e existem até
indícios admitidos, por quê não estimular
o seu teste, o seu estudo, a sua
pesquisa?
060 - Walter Medeiros - Por que o CFM
não aplica o artigo 30, inciso XIII dos
seus Estatutos à auto-hemoterapia, pois
está previsto que “O Conselho Federal de

Medicina tem as seguintes
atribuições:(...) realizar estudos,
pesquisas, assessorias, debates e outros
eventos, visando ao aperfeiçoamento do
ensino e da prática médica”.?
061 - ADILSON DE PAULA MACHADO “Eu, ADILSON DE PAULA MACHADO,
morador na cidade de Belo
Horizonte/MG, sou adepto da AHT e já
estou na 5ª aplicação. Eu tinha fortes
dores atrás das costas após fazer
atividades físicas, dores nas pernas e
uma acentuada ASMA. Após a terapia,
eu percebi que as dores nas costas e
pernas desapareceram e minha ASMA foi
praticamente amenizada. Reduzir as
dosagens de Seredit indicada pela minha
médica e deixei de usar também os
compridos Zilkas ambos para asma. Hoje
divulgo para os meus amigos e aqueles
que tenham problemas graves que a
médica não cura e é paliativa. Antes de
fazer vejam relatos e vídeos no google
para depois ter uma opinião e fazer a
AHT. Eu tenho um plano de saúde muito
bom, mas vejo não devo usá-lo por um
bom tempo, a não ser para fazer chep up
da saúde pois não devemos descuidar do
preventivo que é o melhor remédio. Viva
a Auto Hemoterapia.”
062 - Walter Medeiros – “Por que ignorar
que a auto-hemoterapia é uma questão
da ordem do dia que precisa ser
resolvida com responsabilidade
institucional?”
063 - Jurailton Dutra Dutra – “Sarei 80
por cento da minha coluna que me
infernizava por mais de 15 anos , Atraves
da Auto Hemoterapia . Faço isso a mais
de 6 anos. SÓ BENEFICIOS”.
064 – “Ana Lúcia Platzer – “Por favor...
AHT faz mal para o bolso da industria
farmacêutica ou seria industria da
doença?”
065 - Sol Nascimento Pereira – “Eu e
meu marido somos adeptos faz anos
assim como outros familiares e

conhecidos e atestamos sua eficácia, é
uma maravilha! Dr Luiz Moura merece
toda a honra que a verdadeira medicina
representa!”
066 - Luiz Fernando Sarmento – “A
realidade contradiz. Cada dia conheço
mais pessoas que, como eu, usufruem
beneficamente da auto-hemoterapia. Não
confio no CFM.”
067 - Walter Medeiros – “Por que o CFM
desprezou muitas informações
importantes para concluir que a prática
da auto-hemoterapia deveria ser
proibida?”
068 – Mafra Mafra – “CUREI MEU
CANCER
Devido a um grande stress que sofri no
ambiente de trabalho, tive atendimento
no pronto socorro por duas vezes e
internação em hospital com risco
cardíaco elevado, e depois de alguns
meses nova internação por hemorragia
no dia 12 de maio de 2009, os médicos
constataram através de ultrassonografia
e ressonancia magnetica, uma lesão
vegetante na bexiga, todos olhavam
como sem esperanças de vida, pois tinha
perdido muito sangue e estava bem
pálido, até veio uma "colega" de trabalho,
dar a "extrema unção", dizendo que
nesta vida, estamos apenas de
passagem..........................
Depois de alguns dias, um pouco
recuperado solicitei ao médico alta
hospitalar, e marcamos a
cirurgia(raspagem) para retirada do
provável tumor confirmado
posteriormente por biópsia.
Em casa comecei a usar a técnica da
autohemoterapia onde já conhecia e em
buscas na Internet, vi aterrorizado o meu
tempo de vida... 10 meses sem
tratamento, entrei na madrugada
pesquisando, acreditando que acharia
previsão diferente, infelizmente todos
tinham o mesmo teor para o cancer de

bexiga. arrasado, sem descansar, achei
uma matéria sobre babosa em um livro
que tinha a fórmula do Frei Romano
Zago, que curava o cancer, fui a livraria
do Shopping e o atendente falou que
conseguiria em 15 dias, é muito tempo
para quem tem 10 meses pensei, voltei a
internet e tempo depois em um blog
achei o livro para baixar, "varei" a
madrugada lendo, nasceu uma
esperança...........
Imediatamente parti em busca da matéria
prima e a usar o preparado e continuei
em busca de outros tratamentos
alternativos, pois a cirurgia estava
marcada para 25 dias após a saída do
hospital.
Fui submetido a cirurgia endoscópica,
onde o cirurgião retirou um tumor maligno
de aproximadamente 1,5 a 2 cms. da
bexiga, após biopsia foi sugerido pelo
laboratório outra mais específica
chamada imunohístoquimica, solicitado
por outro urologista fiz também um
exame completo em todo o corpo Pet
Scan, que verifica os órgãos enfim todo o
corpo, afim de determinar se houve
invasão para outros órgãos e o grau de
invasão, onde foi constatado células
cancerosas no local da cirurgia na
bexiga, um tumor maligno com células
agressivas somente na bexiga porém
com invasão muscular(carcinoma pouco
diferenciado, o mais agressivo), o
cirurgião declarou que o tratamento é
retirar a bexiga para evitar metastase, e
constroem outra com uma parte do
intestino, devido as células cancerosas
terem penetrado no músculo.
Com esta notícia fui consultar outros(15)
médicos e todos diziam a mesma coisa,
retira-se a bexiga juntamente com
próstata e vesiculas seminais e dando
tudo certo, conseguirá urinar
normalmente pela uretra, muitos casos
há necessidade do uso de fraldão para o
resto da vida, e outros uma bolsa para
coletar a urina, além de quimioterapia e
radioterapia.

Um absurdo tudo isso não é possível que
a medicina esteja tão atrasada, inclusive
um deles(urologista) falou que
recentemente trabalhou um ano em
Hospital dos Estados Unidos e também é
feito desta mesma forma, cirurgia radical
para o cancer de bexiga.
É lógico que não concordei com esta
mutilação e procurei uma Clínica
Oncológica para iniciar o tratamento de
quimioterapia, (afim de retardar a
progressão, imaginei) que durou tres
meses, foram 4 seções de 2 aplicações,
4 de cisplatina, dexametasona e
ondansetrona, e 4 de gemcitabina junto
com as duas últimas citadas, a cisplatina
é de matar e quase morri, na primeira
tomada(7 horas tomando veneno, na
corrente sanguinea) dois dias depois na
madrugada, fiquei desacordado por muito
tempo(provável parada cardíaca) sem
forças para respirar, porque acreditei em
uma médica anterior, que tinha dito se
fizesse uso da auto-hemoterapia junto
com a quimioterapia, chegaria a óbito,
com hemorragia no local da
aplicação(tinha interrompido com a autohemoterapia por 10 dias).
No dia seguinte voltei a autohemoterapia
fortalecendo o corpo, abrandando os
enjoos, sem mais problemas.
Continuei pesquisando fórmulas
alternativas para a cura do cancer,
imaginei que viveria mais de um ano,
mas tinha dúvidas se chegaria vivo até o
natal do próximo ano, até então na
internet só encontrava notícias ruins,
como no cancer de bexiga as células
cancerosas duplicam em 2 meses e só
46% chegam a 5 anos de vida, se
fizerem cirurgia e
quimioterapia.(comparando:no caso de
cancer de próstata demoram 1 ano e 8
meses, a sua duplicação).
Sem conseguir dormir, com todas essas
más notícias, pensei em vender tudo que
tinha e ir para outros países a busca da

cura, mas semanalmente notícias de
morte por cancer de artistas famosos e
pessoas com grande poder aquisitivo,
tiravam a esperança de conseguir algo
curável, aprofundei nas pesquisas e
tratamentos, como alimentos funcionais,
novas descobertas e outros processos de
cura, traduzindo páginas via internet
visitei vários países, e também em livros
de medicina e de biologia enfim, tudo o
que está descrito nestas postagens,
vitaminas e minerais que fortalecem o
sistema imunológico, vários alimentos
que bloqueiam o desenvolvimento das
células cancerosas e evitam a
proliferação e consequentemente
enfraquecendo-as, além da FÉ em
DEUS, SANTA PAULINA, ESPÍRITOS
enfim, acredito que fiz tudo o que voce
imaginar.
No mes de novembro de 2009 fiz uma
ressonancia magnética e nada constou,
no fim do mesmo mes fiz uma biópsia,
onde foi retirado dois fragmentos, com
parte muscular do local do tumor e o
resultado fui buscar no laboratório antes
de ir para o médico, onde renasci, após
ler:
Não existe neoplasia sumiu, talvez um
milagre.....(foto da biópsia no comentário
abaixo)
Desde o início da descoberta do cancer,
faço autohemoterapia, 5 a 6 mls. de 5 em
5 dias,(apenas uma parada de 10 dias, já
citado) onde não foi necessário tomar
remédios para enjoo, pois os anticorpos
ficam mais ativados e fortalece todo o
corpo,
No 4º dia, mais ou menos 24 horas antes
da hemoterapia, tomava um cloridrato de
levamisol, remédio que aumenta a
produção dos anticorpos, (ver a
Entrevista com o do Doutor Luiz Moura),
além disto de manhã, usei o queijo com
pouca gordura(quark ou cottage) e o óleo
de linhaça extra virgem, junto com
sementes de linhaça trituradas na hora e
frutas(fórmula dentro do blog cura do
cancer). Muita água, (diminui a formação

de novas células cancerosas), chá
verde(sem conservantes, nem açucar) no
lugar do café, sucos naturais sem
açucares, alimentação de 3 em 3 horas,
evitando produtos animais, foram meses
de pesquisas initerruptas, enfim tudo que
está neste blog, é o que sigo(menos a
graviola, não consegui matéria prima), e
foi bem estudado, muitas noites sem
dormir, pois o abalo inicial é grande,
agora estou curado e bem mais forte que
antes, sem sequelas no corpo, quero
ajudar a quem necessite sinto esta
obrigação, com uma boa alimentação
natural, (sem conservantes) que reforça o
sistema imunológico, sem stress, tendo
uma vida maior e mais saudável é o que
desejo a todos.”
069 - Walter Medeiros – “Por que o órgão
não apontou nenhuma solução para o
problema das pessoas que estavam se
tratando com a auto-hemoterapia?”
070 – Cristhof Ruediger – “minha esposa
estava correndo sério risco de vida,após
9 anos se drogando com até 8
medicamentos de uso contínuo,estava
para fazer histerectomia total,começamos
a AHT e até a artrite reumatóide,anemia
grave,psoríase,mioma gigante(1,6 L) e
trombose venalprofunda em 5 veias tudo
melhorou sem cirurgia e sem
riscos.Absurdo o descaso do CFM com o
sofrimento de tantas pessoas,considero
isso um holocausto esta decisão sem
compaixão nenhuma conosco . .
071 - Maria Do Socorro Teixeira –
“Temos a indústria farmacêutico
fortíssima Não existe o menor interesse
na prática tao importante e eficaz como a
Auto hemoterapia.”
072 - Salete Menezes – “Nunca vi nem
ouvi falar que AHT seja prejudicial ao ser
humano, ao contrário, Eu faço uso e só
tenho benefícios assim como muitas
pessoas que conheço e também só têm a
agradecer. E tem mais, em meu corpo
mando EU, não tem e não terá quem me
proíba de fazer. abram o olho amigos,

AHt é de graça e faz um bem danado e é
isso sim, é prejudicial as indústrias.”
073 - Alessandro Bernardo –
“kkkkkkkkkkkkkkk trocentas mil pessoas
fazendo, um monte de gente relatando
diversos tipos de melhoras e curas,
NINGUEM falando que teve problemas
com AHT... kkkkkkkkkkk era melhor
terem ficado calados,... agora um monte
de gente relatando o quanto é bom
kkkkkkkkkkkkkkk”
074 - Alessandra Roma – “E como ficou
comprovado que a auto-hemoterapia
"pode" ser perigosa, CFM? Vcs só
conseguiram comprovar o contrário com
este post! Olhem quantos depoimentos
positivos baseados em evidências! Só
não vale apagar o post, tá CRM?”
075 – Leonardo Duarte – “Fui curado de
tendinopatia com a autohemoterapia e
um milagre esse tratamento”
076 - Talita Maia Araujo – “Perdão
Realmente é perigosa! Perigosa demais
para a indústria farmacêutica, que deve
estar ficando desesperada com esse
tratamento simples, EFICAZ e BARATO!
Qualquer um que se lembre da primeira
aula de imunologia vai poder entender o
porquê de esse tratamento ser sim
benefício e não prejudicial! CFM, acho
que vcs estão precisando voltar para a
faculdade! Estudar antes de publicar não
faz mal, não engorda e não faz vcs
parecerem ridículos e nem comprados!!!
077 - Fátima Barros – “O CFM sempre
tem decisões incriveis...eles nem
parecem medicos...pq não raciocinam e
têm medo de tudo...p eles não teriamos
nem a penicilina....nos EUA o medico
pode tratar o paciente como ele achar
necessário. ..claro , o importante é q
salve o paciente...aqui no Brasil ...só
podemos repetir o basico q a indústria
farmacêutica paga a eles para ser
indicado...É o Brasil. ...e 50*/. dos nossos
pacientes morrem internados em hospital
p falta de tratamento e medicamentos.

..mas isso não tem importância para
eles....enquanto nos continuarmos
pagando o CRM e dando vida boa para
eles...eles vão ter de mostrar serviço.
..prejudicando agente.”

registrada é a data da participação na
pesquisa.
Sábado, 16 de fevereiro de 2008.
Vantagens:

078 - Graça Sousa Beserra Medeiros –
“Gostaria que o CFM explicasse porque a
AHT não é aceita, com a 'justificativa' de
que não há comprovação científica e,
vários paises permitem, fazem uso e
aceitam legalmente... Quer dizer que
esses países são irresponsáveis, ao
ponto de oficializar um tratamento sem
pesquisa... sem comprovação... Onde
está o equívoco? Ou é pura maldade
colocar o nosso povo na contra mão da
história? ! Fazendo com que pessoas
morram temendo estar pondo sua saúde
em risco... Para quem mesmo a AHT
pode trazer danos ???”
079 - Joel Martini de Campos – “Pelo
TRATADO DE HELSINQUE vocês do
C.F.M. , ANVISA e outros orgãos
responsáveis pela SAÚDE não podem
proibir TERAPIA alguma que ainda não
foram testadas para o bem da
HUMANIDADE, pronto escrevi.”
080 - Joao Carlos Pereira – “No dia em
que meu proprio sangue me fizer mal é
sinal de que a coisa ficou feia para o meu
lado!!!”
081 - Cristhof Ruediger – “Além de trazer
grande benefício para mim e minha
família,faço há quase 20 anos para
minhas vacas com ótimos resultados
,efeito placebo ?????????????”
082 - Marcelo Fetha – “Autohemoterapia.Testemunho documentado
de Claudio Fecarotta
Depoimento sobre Auto-hemoterapia
para: Hepatite, Herpes, Sinusite.
http://www.geocities.ws/.../autohemoterap
ia_testemunho...
Este depoimento foi extraído da Primeira
Pesquisa Virtual de Orientações Médicas
sobre auto-hemoterapia, por isso a data

Vantagens cem por cento positivas...sou
um dos mais entusiasmados
divulgadores do trabalho exercido pelo
Dr. Luiz Moura e da Autohemoterapia, a
quem agradeço, agora publicamente, por
ter sido o responsavel pela minha cura.
Estava com quadro de compressão de
raiz nervosa, coluna lombar, entre L4 e
L5, por desgaste discal, com grande
perda óssea (bico de papagaio),
impossibilitado de qq cirurgia para
implante de prótese...dores terríveis,
noites sem possibilidade de
sono...dormia somente uma a uma e
meia horas por dia...minha vida estava
por um fio, porque as dores estavam
provocando confusão mental e eu só
pensava na morte...indescritível. Já
distribui mais de 62 kits sobre
autohemoterapia , com um DVD, Copias
dos trabalhos dos drs. Gessé Teixeira e
Ricardo Veronese e um Autotestemunho
sobre minha cura, para pessoas com
asma, bronquite, sinusite, artrite
reumatóide, hepatite C, cancer de
próstata, acne, furunculos, problemas
circulatórios...todos, eu disse todos
obtiveram sucesso cem por cento em
suas curas, alguns ainda fazem as
aplicações, outros já encerraram, mas
todos estão sãos e super felizes.
Experiência:
O que eu pude constatar é que a
Autohemoterapia propicia alguns bonus.
Eu pratico Autohemoterapia desde
Outubro/2006, com intervalo de um mes Maio/2007 -, 10ml, uma vez por semana.
Notei que obtive uma sensação de
melhora maior quando aplicada 5 ml no
glúteo e 5 ml no braço, cruzado; assim
quando usado o glúteo esquerdo, os
outros 5 ml são aplicados no braço
direito, de igual maneira do outro lado.

Outras vantagens: Os quistos sebáceos
em numero de 5, nas costas, sumiram. A
dermatite seborréica no couro cabeludo,
propocada pelo fungo pithyrosporum
ovale, foi erradicada. Nunca mais, eu
disse NUNCA MAIS, tive qualquer dor na
Coluna Lombar, seja de qualquer tipo ou
intensidade. Vou fazer Autohemoterapia
pro resto da minha vida. Estou
divulgando este site para todas pessoas
a que indiquei esse tratamento. Qualquer
dúvida, testemunho, palestras ou até
mesmo apresentação dos exames de
Ressonância Magnética e outros, podem
entrar em contato que atenderei com
maior prazer.
Claudio Didier Fecarotta. Cotia. Granja
Vianna - São Paulo - Brasil.
Na Quarta-feira, 28 de setembro de 2011,
O Sr. Cláudio postou outro comentário.
Quem estiver interessado em saber mais
sobre meu depoimento de cura, através
da Autohemoterapia, poderá enviar email.
Claudio Didier Fecarotta.
64 anos - Cotia - São Paulo.
http://www.hemoterapia.org/.../depoiment
o-sobre-auto...
Os defensores da auto-hemoterapia
agradecem ao Sr. Claudio pelo envio de
seus laudos e também pelo seu empenho
na divulgação da auto-hemoterapia.
Complicações Pulmonares PósOperatórias Dr. Jésse Teixeira:
http://www.rnsites.com.br/artigo_jesse_tei
xeira.pdf
Imunoterapia: O impacto médico do
século - Ricardo Veronesi:
http://www.rnsites.com.br/artigo_ricardo_
veronese.pdf
Lembre-se que contra fatos e fotos não
há argumentos!
Então sua ajuda é muito IMPORTANTE!

Faça sua parte, divulgando seu
testemunho. Muitas pessoas já fizeram.
Divulgue seus laudos, exames, fotos e
outros documentos, mostrando de
maneira clara, que a auto-hemoterapia é
eficaz e muito benéfica.
AUTO-HEMOTERAPIA. MEU SANGUE
ME CURA.
http://www.rnsites.com.br/autohemoterapia.htm
http://www.hemoterapia.org/
http://amigosdacura.ning.com/
http://www.youtube.com/worldautohemot
herapy
http://pdfcast.org/profile/marcelo%20fetha
”
083 - Cristhof Ruediger – “Além da aht ter
salvado a vida de minha esposa e
melhorado minha coluna, joelho e saúde
toda,aplico esta técnica em minhas vacas
de leite há quase 20 anos com resultados
magníficos(mastite,verrugas etc).Efeito
placebo? Que lamentável dizer que é
efeito placebo,minha esposa no início
nem quis aceitar muito bem o
tratamento,demorou mais de 2 meses
para ela acreditar, pois melhorou
milagrosamente,então o efeito placebo já
caiu por terra.Concluo com esta decisão
do CFM que este conselho não é
merecedor de crédito,e que está
infringindo várias leis as quais
conhecemos perfeitamente.”
084 - Helder Gonçalves Figueira – “È
muito claro que não estão satisfeitos com
a aht. nâo da lucro pra essa máfia que
cada dia estâo mais ricos. vejo muita
gente se dando bem com aht. foi usado
na guerra com excelentes resultados.
isso basta.”
085 - Luciana Dysarz – “Publicação
lamentável. Tem comprovação cientifica
há muitos anos... O CFM não considera
as publicações do Pubmed não? Tem
mais de 100 estudos só no NIH!! Eu faço,
eu recomendo! Realizei várias cirurgias e
não tive nenhuma infecção, imunidade
nas alturas!”

086 - Diva de Sa – “Faço a quase 6 anos
, fui curada de coceiras que formava
feridas pelo corpo , de esporão que os
medicos dizem que não rem cura .
Gastrite melhorou muito H. PILORY FUI
CURADA , e muito mais . PORISSO NÃO
ACEITO ESSA PROIBIÇAO”
087 - Ruy Laranja – “Porque a oposiçao
nao assiste o video do Dr.Luis Moura?
(esta no you tube)”
088 - Maria Márcia D'Pedros – “Iniciei o
tratamento com a auto—hemoterapia
para conter inflamações nos pés que me
tem causado sofrimento a quase doze
meses. Encontrei na auto—hemoterapia
alívio já nas primeiras aplicações.
Impossível não creditar nesta simples
prática uma pesquisa necessária, capaz
de minimizar d sofrimento e até salvar
muita gente.”
089 - Ricardo Mourão – “Faço há quatro
anos, semanalmente, com resultados
excelentes. Em nenhum momento tive ou
tenho qualquer "efeito colateral"
desagradável. É absurdo que o CFM
declare em um parecer que a AHT não
tem efetividade científica comprovada,
vez que é usada na medicina veterinária
e em humanos há tempo. Generalizar
acontecimentos isolados é uma atitude,
essa sim, irresponsável.”
090 - Valdecir Paiva – “vacina mexicana
de auto hemoterapia cura todas as
doenças auto
imunes,https://www.facebook.com/pages/
Auto-Hemoterapia-BrasilMexico/790503820979393?fref=nf “

no corpo da pessoa isto é aceito pelo
conselho. A diferença entre passar pela
centrifuga ou não é somente uma
questão de $$$$. Ou estarei errado????
092 - Salles Dill A mim só faz bem.... os
resultados que ñ obtive com quimio e
outras medicações ... eu tenho com a
hemoterapia ,, faço e recomendo ... é sim
eficaz ....
093 - Gabriela Rocha Coimbra – “Pra
quem não tem eficácia? No meu caso
está sendo a melhor coisa q faço pra
minha saúde!”
094 - Ida Zaslavsky – “Acredito que
possa ser mais discutido pela categoria
sobre a PROIBIÇÃO. Pois as evidências
dos depoimentos por leigos, e aqui
comprovado isso,mostra que estão se
sentindo beneficiados em suas crises e
desordens corporais e não denunciando
os erros da AUTO-HEMOTERAPIA.
095 - Nivaldo Cecilio Christianini –
“QUANTOS MORRENDO EM FILAS DE
HOSPITAIS, PRONTOS SOCORROS
AGUARDANDO SER ATENDIDOS E O
GOVERNO SABENDO DISSO NÃO FAZ
NADA; A CURA DE AIDS, CÂNCER,
ETC, ESTÁ DENTRO DE NÓS COM O
NOSSO SANGUE, VAMOS
REPASSAR....”
096 - Walter Medeiros – “O conceito
teórico da Auto-hemoterapia, em
momento algum, foi posto em dúvida.
(Abordagem de Fernando Augusto
Orquiza)
PROPOSTAS

091 - Joao Carlos Pereira – “Gostaria que
o ConselhoFederal de Medicinal explique
porque a Auto Hemoterapia é proibida e
condenada, enquanto a Técnica
conhecida por Plasma Rico em Plaquetas
PRP, que em resumo é também retirar o
sangue da pessoa e passar o mesmo por
uma centrifugasomente para faze-lo
decantar e em seguida aplicar o plasma

"Mediante a retirada de sangue da veia
do próprio sujeito e imediata aplicação
em seu próprio músculo, há estimulo, um
aumento dos macrófagos, por ser
considerado um elemento estranho ao
organismo. Os macrófagos são células
de grandes dimensões do tecido
conjuntivo, ricos em lisossomos, que

fagocitam elementos estranhos ao corpo.
Intervêm na defesa do organismo contra
infecções e têm característica afinidade
de cooperação com os linfócitos T e B.
Possuem duas grandes funções na
resposta imunitárias: fagocitose e
destruição do microrganismo; e
apresentação de antígenos."
"A taxa normal de macrófagos é de 5%
(cinco por cento) no sangue e, com a
auto-hemoterapia, nós elevamos esta
taxa para 22% (vinte e dois por cento)
durante 5 (cinco) dias. Do 5º (quinto) ao
7º (sétimo) dia, começa a declinar,
porque o sangue está terminando no
músculo. E quando termina ela volta aos
5% (cinco por cento). Daí a razão da
técnica determinar que a autohemoterapia deva ser repetida de 7
(sete) em 7 (sete) dias."
O conceito teórico não foi posto em
dúvida pelo CFM, nem pelo parecista do
CFM, nem pela ANVISA, nem por
qualquer acadêmico, defensores do
método científico.
Portanto, pode-se partir do pressuposto
de que a TEORIA que embasa a Autohemoterapia é reconhecida de maneira
unânime como válida.
Se a teoria é válida, porque não seria
válido seus efeitos benéficos?
É defendido por todos a necessidade de
comprovação científica dos efeitos
benéficos e da não evidência de efeitos
colaterais.
Mais uma vez, a teoria que embasa a
técnica denominada Auto-hemoterapia é
aceita de forma unânime.
É uma técnica e não um medicamento.
"Um novo medicamento é testado
rigorosamente ao longo de três fases: na
primeira, são realizados estudos com
várias espécies de animais, para
comprovar seu efeito biológico real,
efeitos indesejados, etc. Na segunda, são
realizados estudos com voluntários

humanos em pequeno número, para
determinar a dosagem e formas de
administração mais eficazes, e se o efeito
comprovado nos animais se manifesta
também de forma incontrovertida nos
seres humanos. Na terceira fase, o
medicamento é testado em uma
população muito maior, fazendo-se um
extenso acompanhamento clínico, nas
mais diversificadas condições, e são
estabelecidas as margens de segurança
de uso.
A principal arma da ciência médica para
comprovar se um medicamento funciona
ou não para um determinado objetivo
terapêutico se chama "ensaio clínico
aleatorizado prospectivo duplo-cego". Ele
funciona assim: grupos de pacientes com
determinada doença que se quer tratar,
são divididos aleatoriamente em dois
subgrupos. Um deles recebe o
medicamento, e o outro recebe um
placebo. Ambos são avisados que podem
estar recebendo um ou outro, mas não
sabem qual. Os médicos que fazem o
estudo também não sabem, pois os
pacientes são identificados com
números, cujo significado é mantido em
segredo até a conclusão do estudo.
Por isso se chama duplo-cego. Isso é
feito assim porque se comprovou
amplamente que a expectativa de um
efeito por parte dos pacientes ou dos
médicos influencia muito o resultado.
Depois que um grande número de
pacientes é estudado desta forma,
fazem-se exaustivos e complexos testes
estatísticos, usando-se computadores e
bancos de dados, para se determinar-se
objetivamente se existe uma diferença
significativa entre os grupos controle e
tratado. Somente quando este efeito tem
uma magnitude considerada clinicamente
útil é que o medicamento pode começar
a ser usado."
Fonte: Medicamentos e Pesquisa
Científica. Renato Sabbatini

http://www.sabbatini.com/.../correio/medic
ina/cp971119.htm
Surgem, então, três propostas:
1ª) Manter contato com pesquisadores
convidando-os a realizar as etapas
necessárias para validação ou refutação
da técnica denominada Autohemoterapia.
Segue uma sugestão inicial:
Instituto de Investigação em Imunologia INTC
http://www.iii.org.br/default.asp?site_Aca
o=mostraPagina...
2ª) Convidar entidades de fomento a
pesquisa como FAPESP, CNPq para
patrocinar o projeto.
3ª) Na falta de apoio, criar uma entidade
com apoio financeiro popular.
Fernando Augusto Orquiza
46 anos - Londrina - Paraná
097 - Chenia Lago Barros – “Bom gente,
o que me levou a decidir fazer a
autohemoterapia foi o fato de eu ter a
imunidade baixa devido a diabetes. Eu
estava procurando a cura para a
candidíase, já que nenhum remédio
funcionava em mim mais, e acabei
encontrando num site de produtos
naturais a indicação de autohemoterapia
e tal.Depois de um mês de pesquisas
decidi que queria fazer, e procurei
alguém que fizesse por aqui e encontrei
rápido.O primeiro efeito positivo foi o
sumiço das espinhas horríveis que tinha
no rosto após três meses de aplicação.
Depois os fungos que eu tinha nas unhas
do pés que sumiram também.A
candidíase desapareceu com 8 meses de
aplicação.A tal rinite alérgica que me
fazia gastar com antialérgicos todo o mês
se resume num intranasal muiiito de vez
em quando.Pantoprazol e outros
remédios para gastrite, esofagite, hérnia
de hiato e refluxo é muito difícil eu tomar
hoje em dia, o que antes eram diários.Já
tem quase cinco anos que estou fazendo,

sem intervalos e tomo 10 ml.Estou muito
satisfeita e pretendo parar somente
quando morrer.Acho que todos deveriam
fazer a autohemoterapia, pois faz muito
bem!!
098 - Daniel Faria – “Eu trabalho em um
hospital, um medico de la me disse
assim, isso é efeito placebo, ai eu disse a
ele, se é efeito placebo então como que
eu curei uma doença de um cachorro?
será que o cachorro entendeu que aquilo
iria cura-lo? Kkkk”
099 - Daniel Faria – “Eu ja faço
autohemoterapia há três anos e meio, me
sinto muito bem obrigado, isso só não
será aprovado pela ANVISA porque não
é lucrativo, ai como industrias
farmacêuticas iriam sobreviver kkkk, meu
problema foi solucionado logo nas
primeiras semanas de tratamento, coisa
que passei quase uma vida inteira pra
resolver, com a autohemo foi resolvido
num ``tapa``, então se não tem efeito
colateral nenhum e só me traz saúde, só
vou parar de fazer quando morrer kkkk”
100 - Tania Maria Amorim – “Eu meu
esposo e outras pessoas da minha
família estamos no tratamento desde
inicio de novembro 2014, só percebemos
melhora em nossa saúde, alem de tudo
estou dormindo melhor e acordo com
muita disposição. Pena mesmo que
muitas pessoas não acreditam nesse
maravilhoso tratamento, tão simples e
que causa tamanho bem estar. Estou na
menopausa e todos as noites convivia
com os calores, após as primeiras
aplicações elas sumiram, meu esposo
tem herpes, frieiras e ele e muito
cuidadoso, mas agora com o tratamento
está limpo, não teve mais nada. A única
certeza que temos é que nunca mais
vamos parar. Só estou colocando aqui
para que outras pessoas possam se
beneficiar.”
101 - Ruy Laranja – “Sou testemunha
viva dos beneficios da
HEMOTERAPIA:minha esposa

submeteu-se a quimioterapia(8
aplicaçoes) devido a uma cirurgia
invasiva de auto grau por causa de um
cancer,apos a tal cirurgia iniciei aplicando
nela 10 Ml,o resultado?ela nunca contraiu
uma infecçao,nunca contraiu um
resfriado sequer,nunca teve febre,e
recuperou-se maravilhosamente
bem,ainda fara as tais aplicaçoes,dizem
eles,por um periodo com bastante
espaçamento entre as tais,ate nao ser
nescessario mais.continuo aplicando 5 Ml
de 10 em 10 dias.Dou muitas GRAÇAS A
DEUS por ELE nos ter presenteado com
o Dr.LUIZ MOURA que fez chegar ao
nosso conhecimento tal
PRECIOSIDADE...QUE O TODO
PODEROSO conceda a ele,e aos demais
que divulgam essa pratica, muitos anos
de vida,e um merecido descanso no
final.”
102 - Calixto Abrahao Gebrim –
“Enquanto o Conselho Federal de
Medicina recusa-se em investigar a
verdadeira e tão comprovada eficácia da
AUTO-HEMOTERAPIA, A
IATROGENIA*, VAI SACRIFICANDO
PACIENTES E ENRIQUECENDO AS
INDUSTRIAS FARMACEUTICAS. obs.: *
Iatrogenia é uma doença com efeitos e
complicações causadas como resultado
de um tratamento médico, principalmente
pela inefiácia de certos medicamentos
agressivos,tais como o CORTIZONA. O
termo deriva do grego e significa de
origem médica, e pode-se aplicar tanto a
efeitos bons ou maus.”
103 - Ramónn Alves – “Isso é mentira.
Faço hemoterapia e nunca mais adoeci.
Essa corja de corruptos da CFM estão à
SERVIÇO da industria farmacêutica. A
mesma coisa, esses corruptos fazem
com a ozonioterapia que tb salvariam
milhares de vidas.”
104 - Calixto Abrahao Gebrim – “Olá
amigos da cura, eu diria que a grande
causa do descaso do CFM-Conselho
Federal de Medicina com relação à
AUTO-HEMOTERAPIA, e a interferenca

da industria farmaceutica que consegue
comprar "tudo e a todos", pois os casos
concretos de curas estão proliferando
"por todos lugares deste país. Estamos
acompanhando dois casos de diabetes (1
e 2) e um caso de hepatite autoimune,bem de pérto e os resultados já
estão começando a aparecer com
poucas aplicações. ATÉ HOJE O
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
NÃO APARESENTOU PROVAS DE
SUAS AFIRMAÇÕES, ALIÁS SOMENTE
INFELIZES CONTRAPOSIÇÕES
DESPROVIDAS DE PROVAS
CONCRETAS. Não culpamos os médicos
por conta das ameaças a que estão
sujeitos, mas seguramente muitos
médicos ja estão começando aderir a
AUTO-HEMOTERAPIA pelo Brasil afora.”
105 - Luz Do Sol – “Sinceramente, para
mim não fez mal algum. Muito pelo
contrário, só tem me trazido benefícios,
estou mais disposta, e dormindo melhor.
Só se o perigo for para a indústria
farmacêutica. A indústria farmaceutica
não cria a CURA. Cria CONSUMIDORES
em potencial, mtos medicamentos tem
efeitos colaterais, além de cada dia os
preços estar cada vez mais altos. Muitos
benefícios tem trazido para as pessoas
que hoje tem tido qualidade de vida!!!”
106 – Chico Bento – “Eu faço AutoHemoterapia o Sangue que te Cura a
dois anos semanalmente e minha vida
mudou completamente, não tenho mais
gripe, alergias e outras viroses, minha
imunidade alta me faz ter mais
disposição para todas as minhas
atividades diárias. recomendo esse
procedimento para quem quer ter uma
vida melhor e com qualidade.”
107 – Marilene Do Carmo – “Tenho
fibrose pulmonar idiopatica ha mais ou
menos 2 anos, nao tomo nenhum
remedio, depois do primeiro exame que
deu este diagnostico, jah fiz mais 4
tomografia de alta resoluçao , e nao teve
alteraçao nenhuma, significa que fibrose
bloqueada, graças a este maravilhoso

tratamento auto hemoterapia, dia 15 de
novembro de 2015 faz 2 anos que faço
este tratamento, sangue é vida e Deus
nos deu a vida obrigada meu
Senhor.....ah perdi minha maezinha ha 3
anos com mesmo diagnostico, ela vivia
no remedio, pq eu nao conhecia este
tratamento alternativo, senao com
certeza ela teria sobrevivido...”
108 - Moacir Antônio de Carvalho – “Olá!
Sou de Campo Grande MS e procuro
alguém que faça aplicação de AHT. Se
alguém souber, agradeço a indicação.”
109 - Monica Cristina Dos Santos –
“Encontrei ests tratamento para minha
mãe que infelizmente não fez uso ,quem
se beneficia dele sou eu ,após ser
diagnósticada com fibriomiaugia , os
benefícios são tantos!”
110 - Yara Silva – “Concordo com o
post...é mesmo Super Périgoso pro Bolso
das industrias farmaceuticas.....se
tivessemos um País que cuidasse da
saude do povo BRASILEIRO Até que
sim....por enquanto eu nao vou ficar
refém de um governo que nao cumpre
nem medida judicial para entrega de
medicamentos a quem é paciente de
risco...eu digo isto e posso provar
aqui.....TEM PESSOAS DO MEU
CONVIVIO CORRENDO RISCO DE
MORTE POR FALTA DE
MEDICAMENTO. ISSO SIM É
PERIIGOSO”
111 - Marcelo Fetha – “Dr. Stuart Hale
Shakman PhD, diretor executivo do
Instituto de Ciências de Santa Mônica,
Califórnia, nos Estados Unidos da
América (USA).
Trecho do livro "Autohemotherapy
Reference Guide", do Dr. S.H.Shakman:
"A Auto-Hemoterapia poderia ser muito
bem incorporada em todas as classes de
primeiros socorros, programas de
escoteiros, treinamentos de
sobrevivência, etc., e adotada como um

tratamento universal como primeiro
recurso. Uma vez assim adotada, o
paciente de qualquer doença sistêmica
seria posto imediatamente no caminho da
recuperação ou, ao menos, da efetiva
defesa, enquanto a ajuda médica
estivesse sendo procurada, e também
enquanto o exame médico está tentando
diagnosticar o que está errado e
imaginando como atuar para sanar.
A Auto-Hemoterapia é a resposta
imediata ideal para um grande número de
doenças. Enquanto a moderna prática
médica envolve a extração de sangue
para determinar a natureza da doença,
seria tão fácil quanto prudente, como
prática geral, extrair 3-10 cc de sangue a
mais do que é retirado para diagnóstico e
reinjetar essa quantidade de sangue
subcutânea ou intramuscularmente. O
paciente estaria então numa posição
fortalecida, mesmo se o médico não
descobrir a natureza do mal que o aflige.
Ainda mais, esse procedimento não custa
nada, em contraste com os testes
sangüíneos, que são demorados,
custosos e nem sempre conclusivos."
112 - Néstor Cáceres Escalante – “Olá
Luis Fernando, A Autohemoterapia
salvou minha vida e me permitio superar
um momento muito delicado. Em
agradecimento eu fiz a traducao para o
espanhol por que moro no Perú e queria
que outras pessoas se beneficiasen com
o mesmo video que ja estava na internet.
Aqui anexo o archivo en español para
que vcs posan aproveitarlo, corrigirlo e
com isso proceder a sua venda con
legendas en varios idiomas do mundo.
Esta e a nossa hora, a hora dos nacidos
para fazer uma grande transformacao na
humanidade, e com certeza a AH e mais
uma ferramenta para isso. Parabenizo
vcs pelo DVD feito e pezo disculpas se
tiver incomodado minha audacia.
http://www.youtube.com/smilersun “
113 - Maria De Fátima M. Mata Pires –
“Para mim, e para todos que conheço
que fazem, não causou danos. Tem

pessoas que fazem ha mais de 15anos,
tá de Pé. Glória ao Milagre de Deus
deste tratamento abençoado. Quero
ressaltar, que conhecia pessoas que por
medicação liberados para serem
vendidos em Farmácias foram a óbitos,
isto causa danos, e tem auto custo. Pode
usar? Uso meu Sangue, Deus quem me
deu.
Obrigado Senhor por está Bênção que o
Senhor nos deixou, muito Obrigado.
Nome de Jesus, Amém!!!!!!”
114 - Joel Prado Novaes – “Penso que,
no meu caso, as considerações terão que
ser um pouco melhor avaliadas. Por
alguns motivos: 1º) Durante muitos anos
trabalhei na Indústria Farmacêutica. E
não foi em qualquer laboratoriozinho não!
Trabalhei em algumas das maiores
empresas multinacionais, sendo que, em
uma delas tive a oportunidade de ir mais
a fundo por força das atribuições que me
conferiram. Logo, formei um conceito não
muito favorável a respeito dessas
indústrias, onde o $$ fala mais alto do
que qualquer outra coisa. Não é oportuno
comentar mais nada. Estou escrevendo
um livro sobre minhas memórias e lá falo
um pouco sobre isso. 2º) Pela própria
experiência que tive, ao fazer uso da
AHT posso garantir o seguinte: É
verdade que, "ao ser invadido" por
corpos estranhos, o sistema imunológico,
atráves de um estímulo hormonal da
hipófise, aumenta a produção de
macrófagos (micrócitos) através do
sistema retículo-endotelial, fazendo, pela
corrente sanguínea, um verdadeiro
"arrastão"contra tudo o que há de errado
no nosso organismo, predispondo assim,
que o organsmo debele diversas doenças
ou interfira positivamente para que elas
não progridam. Isto ocorreu comigo. Sou
doente renal crônico e tive melhora
acentuada em toda a minha
sintomatologia. Por isso recomendo a
AHT. Tinha crises de gota e agora não
tenho mais. Conversei com outras
pessoas sobre isso e tive relatos
semelhantes. “

115 – “Maria De Fátima M. Mata Pires É
um milagre de Deus, já faço há mais de
três anos e meio, fui curada de nódulos,
hernia no estômago, tendinite,
fibromialgia, artrose, vou continuar até
guando Deus me chamar desta terra.
Minha filha não aguentava de enxaqueca,
direto no hospital está curada para honrar
e Glória do Senhor. Nos rejuvenesce, nos
dar uma energia que só Deus pode
explicar tamanho milagre. Rinite alérgica,
sinusite, tudo ,tudo, nosso sangue nos
trata. Aqui em Teixeira de Freitas onde
resido,tem pessoas curadas de Câncer
de pele, próstata, e fazendo a auto-hemo
junto com a quimioterapia é só Bênção. É
de Deus, Milagre, só de Deus. Rogo ao
Pai Poderoso que todos que fazem uso
deste tratamento, não desistam, e peço
ao nosso Pai que entra em providência,
para que seja um tratamento aprovado
pelo Ministério da Saúde. Caso isso não
aconteça, vocês prestaram contas a
Deus, e lhes custará caro. Estão tirando
do povo de Deus a Liberdade de mostrar,
que o Deus do Universo é Poderoso e
Opera Milagres. Obrigado Senhor pelo
nosso Sangue, Muito Obrigado. Em
nome de Jesus Cristo, este Milagre do
nosso Pai com a Auto- Hemo Terapia é
tão tremendo, que mulheres que não
conseguem engravidar com tratamentos
dos médicos, engravidam com este
Milagroso Tratamento. O casal fazem
juntos o tratamento . Aqui apareceu um
caso de gravidez por este tratamento
Poderosíssimo. Amém!!!! Aleluias!!!!
Glória a Deus, nosso Médico
Eterno!!!!!!!!!!”
116 - Malu Borges – “Será que existe
algum argumento para fazer esta
afirmação? Afinal que pesquisas foram
feitas pelo CFM? Qual o perigo real que
existe neste procedimento que não esteja
presente na aplicação de qualquer outra
procedimento injetável? Alguém do portal
pode responder?”
117 - Carlos Junior – “Fui acometido de
uma depressão fulminante durante 6
meses que quase me tirou a vida. Perdi

completamente o gosto por viver e
pensava em suicídio à toda hora. Não
conseguia dormir, me alimentar, nem ter
um minuto de paz. Minha imunidade
baixou e tive várias doenças
oportunistas. Fui levado a 1 psiquiatra e a
2 neurologistas que me receitaram
remédios cheios de efeitos colaterais.
Com a força de Deus, me recusei a tomar
as medicações e iniciei a Auto
Hemoterapia. Ainda não completei nem 2
meses de aplicações e já estou curado
de uma das piores doenças que o ser
humano pode enfrentar: a depressão ela destrói todas as suas defesas - só
quem teve é que sabe. Estou curado pelo
meu próprio Sangue: Viva a AHT.”
118 - Marden De Assis Silva – “Faço e
indico hj mesmo ou amanhã vou fazer
10ml”
119 - Jemimah Afonso – “Descobri em
2010 que era portadora de Miieloma
Múltiplos,fiz quimiioterapia e tomei Aredia
.EV fiquei muito mal na cadeira de
rodas,tive hepatite e duas
pneumonias,Até que um dia recebi um
Dvd de uma amiga do abençoado Dr luis
Moura ,comecei a fazer em 2011,e
continuo fazendo até o momento,eu
mesmo faço em mim .Abaixo do poder de
Deus agradeço a aht nem gripe eu pego
Detalhes:tenho 72 anos com muita
disposição ,Divulgo e faço em muitos
pacientes,com grande melhora,
RECOMENDO.”
119 - Elcio Ribeiro Dos Santos – “Ao
CFM, tenho 69 anos, pratico AHT. ha 30
anos,fui enfermeiro na Indústria, trabalhei
com o falecido Médico Dr.Luís
Andreolli,Dr.Carlos zamont,Dr.Ravel
Fonna,ambos prescreviam no tratamento
de acne vulgar,espinhas,e furunculose,
sessões de 5mls (10),com repetição se
necéssario, nunca presenciei reações
adversas,só bons resultados, pratico em
mim mesmo,e minha família,não tomo
vacina de gripe,qdo.me resfrio o máximo
que acontece é uma peq.corisa,e logo vai

embora,não tenho dôr,sou adepto e não
abro mão.”
120 - Arsenio Fornaro – “Eu me trato com
aht no medico clinico geral Dr. Vadim
Zbarsky em Manhattan e Brooklyn NY
nos Estados Unidos onde é
perfeitamente legal. Tirem suas
conclusões.” (Marcelo Fetha agradece a
Arsenio Fornaro e informa: Autohemoterapia nos Estados Unidos (Dr.
Vadim Zbarsky), cujo anúncio diz:
‘Fornecemos os seguintes tratamentos
para os nossos pacientes. AUTOHEMOTERAPIA (é um deles). Dr. Vadim
Zbarsky abriu seu consultório particular
há 10 anos. Ele já havia praticado
medicina interna na Filadélfia, Rússia e
no exército israelense. Agora, ele traz a
sua variada gama de experiências para
Nova York,onde se especializou em
Medicina Interna. Dr.Zbarsky também foi
nomeado um dos médicos superiores da
América, pela Research Conselho dos
Consumidores da América e está listado
no Strathmore do Quem é Quem. Como
você pode imaginar, o médico (que é
certificado pelo American Board of
Internal Medicine) usou algumas línguas
durante suas viagens! Além de Inglês, ele
é fluente em hebraico, russo e ucraniano.
Ele pratica auto-hemoterapia com muito
sucesso em seus pacientes. O senhor
Arsenio Fornaro confirma esta
informação, pois ele e esposa fazem
auto-hemoterapia com o o Doutor Vadin.
Arsenio Fornaro, defensor da autohemoterapia, reside nos Estados Unidos.
Traduziu diversos textos sobre a autohemoterapia para o Inglês, e em defesa
da terapia também escreveu para
diversas autoridades.”
121 - Walter Medeiros – “Pergunta que o
CFM nunca respondeu: por que despreza
a afirmação do Dr. Alex Botsaris,
concordando com o Dr. Luiz Moura, de
que auto-hemoterapia como tratamento
‘é simples, barato e tem potencial para
tratar muitas doenças cujo tratamento é
caro e com drogas que possuem efeitos
adversos importantes?’”

122 - Cissa Alvarenga Sotelo –
“Nós,adeptos da Auto
Hemoterapia,temos tantas curas
comprovadas.....o Conselho de Medicina
e Indústria Farmacêutica,maior
interessada,não tem nada para
comprovar o DANO argumentado.Tem
dano sim....nas contas bancárias da
Indústria Farmacêutica e os
COMISSIONADOS.
123 - Roberto Freire – “Faço a
autohemoterapia e só tive benefícios
como aumento da minha imunidade,
menor frequencia de crises de asma e de
crises herpeticas. Meu colesterol baixou,
sem a necessidade de tomar as famosas
"ESTATINAS".”
124 - Lucelia Correia – “Meu esposo tem
esclerodermia sistêmica e a hemoterapia
tem feito muito bem a ele e amim
também... faço e recomendo é sim muito
eficaz...”
125 - Wagner Weber de Faria – “Aos 18
anos, em 1971, conheci a hemoterapia
da qual me utilizei pra combater a ACNE
que me livrei com 06 aplicações de 05 ml
semanalmente.Hoje faço uso à 05 anos e
minha mãe que esta com 84 anos faz uso
à 09 anos de forma preventiva gosando
de saúdeinvejável tanto física quanto
intelectual.Faço aplicações em quem me
procura e já testemunhei curas de
Fibromialgia,Mioma,Cancêr da Prostata.
Hoje mantenho uma página no Face de
auto ajuda intitulada,Tudo Pela CuraAUTO HEMOTERAPIA. Auto
Hemoterapia eu recomendo e faço.”
126 - Cleonice Passos – “Como ter
eficácia comprovada??? Se não há
esforços por parte do CFM . è tão
simples basta estudarem os benefícios
da AHT e legaliza-lá. Estão com medo de
que????????? De salvar a humanidade
de diversas enfermidades???????? Hora
faça-me o favor........Pratico ha vários
anos, sou a prova viva dos benefícios
que consegui através da AHT.”

127 - Darcio Sousa Silva – “Faço
hemoterapia ha uns 2 anos. Era portador
de hepatite B e de Tubeculose, tomava
semanalmente 10ml de sangue intramuscular. Hoje estou curado, tomo
apenas 5 ml, só obtive beneficios,
agradeço a Deus e a Auto-Hemo-Terapia
poor tudo isso.”
128 - bm787@aol.com - “Marcelo Fetha
Eu ouvi sobre auto-hemoterapia em uma
de minhas viagens ao Brasil e fiquei
muito impressionado com os resultados
alcançados com a minha mãe este
tratamento holístico. Enquanto eu estava
lá eu aprendi com uma enfermeira como
desenhar o sangue mim e injetá-lo no
músculo do meu braço. Tenho 57 anos
de idade e começou a auto-hemoterapia
em outubro de 2014. Os dois primeiros
meses eu não vi mudanças, mas no meu
nono tratamento meu nível de energia
subiram, minha dor da artrite começou a
se dissipar e pressão arterial caiu. Agora,
depois de quatro meses eu sou uma
nova pessoa, me sinto melhor do que eu
fiz em meus trinta anos. Minha dor,
depressão, ansiedade, pressão arterial
elevada, baixo nível de energia e mente
nebulosa são completamente
desaparecido. Eu começo meu dia às
5h30 e ainda estou indo sem parar até
11:00. Não há efeitos colaterais e você
nunca vai encontrar alguém que tentou
fazê-lo dizendo que não deu certo para
eles ou não melhorar a sua saúde. Faça
isso! Você vai se surpreender. Se você
tiver alguma dúvida, você pode me enviar
e-mail em (bm787@aol.com) eu serei
mais do que feliz em responder a
quaisquer perguntas que você tem.”
129 - Alan Roberto Galeno Simoes –
“Querem fazer com que não acreditemos
na eficácia direta ou indireta desse
procedimento. EXEMPLO: Ronaldinho,
no Atlético Mineiro, precisou fazer uso de
tratamentos alternativos para tratar uma
lesão muscular. Administração diária de
PRP - Plasma Rico em Plaquetas. Ou
seja, retira-se o sangue do atleta ou

pessoa lesionada e faz uma
centrifugação para extrair o plasma.
Depois é administrado no local da lesão
aumentando o poder de cicatrização
várias vezes.
Foi só mudar o nome de AutoHemotransfusão para PRP que se torno
tudo legal e viável.
130 - Ida Zaslavsky - Agradeço o alerta,
só que estou desde 1993 fazendo as
aplicações de auto-hemoterapia e só tive
benefícios para minha saúde, todos os
tratamentos que precisei receber
responderam bem com a aht, e para
minha família. desde então pratico em
todas as pessoas que atendo e só vejo
benefícios. assim como dizem que não
tem comprovação científica, podemos
afirmar que há mais de 100 anos tem
comprovação na saúde humana. Este
alerta precisa ter comprovação para
seguirmos essa orientação, o que se
observa é o contrário.
131 - Marcelo Fetha – “7 ESTUDOS 770
PACIENTES CONFIRMAM: A AUTOHEMOTERAPIA É SEGURA E EFICAZ Jornal Chinês, 2011 por
worldautohemotherapy
https://www.youtube.com/watch?v=8uK9
wqBVI6c “
132 - Ida Zaslavsky – “Marcos Ungaretti:
Falo em nome do Fantasma Górico! Vcs
sabem o que é parvo virose? Sabem que
um cão sair em perfeito estado de uma
doença como essa é algo muito raro?
Pois é! Consultem meu amigo Fantasma
e ele vai dizer o que pensa da auto hemo
que fez o que os veterinários, apesar da
boa vontade não conseguem fazer.”
133 - Cristhian F. Freitas – “COMO O
CFM PODE SER TÃO MENTIROSO????
EXISTEM SIM TRABALHOS
CIENTÍFICOS COMPROVANDO A
EFICÁCIA. Veja o link a seguir!
http://www.amazon.com/Auto.../dp/14536
00752/ref=sr_1_sc_1... “

134 - Bruno Maia Giordano – “Há
dezenas de estudos no NIH. E quantas
coisas que vocês fazem que podem
causar danos, são inúteis e estão
liberadas (como as infames próteses
desnecessárias) ?. Até um dia desses
vocês implicavam com reposição
hormonal masculina e ozônio enquanto o
mundo inteiro fazia... CFM, atualize-se, a
medicina do Brasil precisa sair do século
XIX. Os pacientes não são mais
cordeirinhos. Proibir o Dr. Luiz Moura, um
médico, exemplo de ética, de usar um
recurso comprovado é relegar a pratica
ao ostracismo e profissionais que aplicam
na clandestinidade.
http://search.nih.gov/search?affiliate=nih&
page=1... “
135 - Walter Medeiros – “Superficialidade
no Parecer do CFM - A proibição do uso
da auto-hemoterapia pelos médicos
resultou de uma pesquisa superficial, que
tirou conclusões até sobre o que não foi
pesquisado. O material consultado foi
abstracts disponíveis na base de dados
Medline; nada mais. Ou seja, duzentos
milhões de brasileiros estão à mercê de
um trabalho incompleto. Numa decisão
apressada, foi proibido o uso pelos
médicos de um recurso utilizado há
quase dois séculos. O CFM limitou-se a
essa busca em inglês, deixando de lado
inúmeros trabalhos científicos pelo fato
de estarem escritos em outros idiomas:
polonês, russo, alemão, chinês, bem
como os que estão em inglês, espanhol,
francês e italiano em outras bases de
dados importantes “
136 -. Sallus Carlos – “Pois para mim
CRM significa "CONSELHO
IRRACIONAL DE MERDACINA"
!!!!!!!!!!!!!!”
137 - Eromir Dantas – “HA MAIS DE
DOIS ANOS PRATICO AS APLICAÇÕES
DE AUTO-HEMOTERAPIA, E CONTO
COM AUTO-ESTIMA E O MAIS
IMPRESSIONANTE; TODAS AS TAXAS
SANGUÍNEAS DENTRO DA

NORMALIDADE. SÓ TENHO À
AGRADECER .IDADE. 71 ANOS.”
138 – Luzineti Schiming – “Eu ja fiz uso
deste tratamento e me senti muito bem,
meu filho fez para tratar cravos e espinha
e foi otimo, fazemos uso ate com os
animais para cura de mastite em vacas
leitera, por aumentar as defesas do
organismo a cura é rapida, obrigado.”
139 - Mauro Antônio Cugula – “A autohemoterapia é eficiente sim! Pois até a
medicina veterinária utiliza, o que
comprova que ela não tem efeito placebo
como alguns ditos "conhecedores"
afirmam. Infelizmente vivemos num país
atrasado, onde os interesses pessoais e
comerciais estão acima do bem estar e
da saúde da população. Mas como diz o
ditado que mentira tem "perna curta" e a
verdade um dia aparece, tenho a
esperança que um dia a autohemoterapia será regularizada, pois a
acupuntura também não era e hoje já é
realidade. existe até especialidade nesta
área da medicina. Quem deseja fazer,
aconselho pesquisar bastante, mas em
fontes confiáveis, não nesta mídia
comandada pelo neo-liberalismo que
defendem somente seus interesses
capitais. Abs.”
140 - Genilda Frossard – “Meu esposo foi
curado de esclerodermia com a autohemoterapia.”
141 - Roberto Sales D'Arcadia – “Isso é
muito tendencioso da parte do CFM, uso
ha anos e nunca tive qualquer dano pelo
contrario venho obtendo muitos
benefícios. É uma pena que não possa
ser patenteável, ai seria incentivado o
seu uso imediatamente.”
142 - Luciana Lauton – “A AHt foi a
minha salvação,fui ao Otorrino e ao
médico de alergia mtas vezes gastei
horrores,já q pelo SUS é mto
demorado.... Através da auto
hemoterapia tenho qualidade de vida....a
rinite me deu trégua”

143 - Aleandra da Silva Haynny – “a CFM
metendo o pau na auto hemoterapia e
nenhuma pessoa aqui nos comentários
diz sobre a ineficácia”
144 - Ricardo Pelegrinny – “FAÇO
DESDE DE 2000 E ME SINTO MUITO
BEM”
155 - Walter Medeiros – “’Vacina’ para
Ebola é auto-hemoterapia – ‘As pessoas
que fizerem corretamente a autohemoterapia de 5 em 5 dias não correm o
risco de pegar o virus Ebola’. É o que diz
o médico sergipano Jorge Martins
Cardoso, autor da séria de mais de cem
artigos sobre ‘Auto-hemoterapia, Dr.
Fleming e os Antibióticos’, na qual mostra
a eficácia dessa terapia no tratamento de
doenças. O médico acrescenta que ‘Não
existe ‘vacina’ ou ‘vacinas’ contra o vírus
Ebola, nem medicamentos específicos
para combater a epidemia em curso’.
Para ele, o que existe é “a ‘vacina do
sangue’, conforme consta no livro do
médico baiano Olívio Martins, que trata
de terapia idêntica à auto-hemoterapia
defendida pelo médico carioca Luiz
Moura”. Entretanto, diz que a autohemoterapia defendida por Dr. Luiz
Moura é a mais segura.”
146 - Miriam Ferrari – “Desde que
comecei a fazer ha dois anos, nunca
mais tive gripe, infec;ão de urina .. me
sinto super bem.... cada vez que me
lembro da tosse, da febre, da dor no
corpo que a gripe dá, me alegro por
conhecer a auto hemoterapia... faço e
recomendo....”
147 - Anisio Filho – “Faço ha 7 anos. So
me faz bem. Contra fatos nao ha
argumentos.”
148 - Rita Moreira – “Tenho A.R. hà 9
anos e sofro muito com dores horríveis
qdo estou em crise ...comecei o
tratamento com auto hemoterapia ha 6
semanas e já posso perceber o
resultado,tive uma crise durante este mes

e consegui trabalhar todos os dias sendo
q antes n conseguiria sair da cama!!
Como assim a auto hemoterapia n faz
efeito !!!??Precisamos é divulgar mais e
mais isso sim...c certeza acredito q vou
ser curada graças a AUTO
HEMOTERAPIA!!!!
149 - Amarildo Tavares – “Faço
hemoterapia HT,A 8 anos de la para cá
esse procedimento que é uma obra de
DEUS, só me ajudou e até tive algumas
curas, por exenplo ,,tinha tinha uma gripe
que vinha acompanhada com uma asma
e bronquite,no final acabava com uma
grande tosse,e o pulmão cheio de
catarros,, sofria desde quando naci
pequenino,,dormia sentado,a medicina
NUNCA RESOLVEU NADA, com a graça
de deus e o procedimento do HT, nunca
mais sofri com essa MALDIÇÃO... gripe
hoje é rara , é light,,então essa emuito
mais BENÇAS RECEBI, com o
procedimentos da HT...”
150 - Valdete Demilton – “Mais uma vez
querem nos enganar ,mas a com a ajuda
de Deus a Hemoterapia vai vencer todos
os questionamentos dos que querem
explorar as pessoas que jà tinham
perdido esperança de cura!”
151 - Ioneda Pereira – “MEU PAI FOI
CURADO DE MELANOMA
MALIGNO.QUER SABER MAIS ME
LIGUE 087 99952 4421MEU NOME É
IONEDA MORO EM SERRA TALHADA
PE”
152 - Teresinha Palhano – “Eu faço e
provo que tem resultados sim!”
153 - Rosemeire Pereira de Souza –
“Minha mãe faz uso da Auto Hemoterapia
desde 2012, devido ao um carcenoma
nazofaringe maligno estágio totalmente
avançado. Ela teve 2 internação sendo 5
dias de quimioterapia direto na veia, um
descanso e mais 5 dias novamente,
Cisplatina a mais potente. Depois
passaou para 32 sessão de radioterapia
junto com a quimioterapia todos os dias,

a quimio foi intercalado em 3 vezes. Ela
com 68 anos passou por todo este
processo e os exames dela tudo normal,
não teve queda de plaquetas, não
precisou usar sonda nazofaringe,
conseguia se alimentar, não ficou em
cadeira de rodas, íamos de onibus e
mêtro. Os médicos falam até hoje nos
retornos que foi milagre. o milagre da
auto hemoterapia, pq se ela não tivesse
feito ela não iria aguentar, enquanto a
quimio e a radio iria destruindo todas as
células a medula ia produzindo muito
mais. O único remédio que ela precisou
foi o Nausedron para o enjoo e Dipirona
para dor. Hoje ela está ótima, e continua
nas aplicações de auto hemoterapia, o
tumor não voltou e os médicos
consideram ela curada. O médico falou
que pelo tratamento que ela fez era para
ser uma cadeirante. Infelizmente colocam
muitas barreiras contra a auto hemo, mas
eu defendo muito, pq se fosse eu
pesquisar e encontrar está cura atravês
do prórprio sangue minha mãe não
estaria hoje entre nós. Eu só sinto que
assim como minha mãe, outras pessoas
poderiam estar sendo salvas. Na Africa
foi liberada para o controle da ébola e
deu resultado. Hoje até eu estou fazendo
em mim mesma, para me proteger
desses vírus que estão vindo, por esta
razão que eles não querem liberar a auto
hemo, como vai ficar a vacina H1N1 e
outras tantas que vem por ai.
154 - Sidney Baumel – “SÓ NÃO TEM
NO BRASIL, PORQUE INTERESSES
ECONÔMICOS NÃO O PERMITEM,
NÃO É MESMO SENHORES
DOUTORES INTEGRANTES DO CFM.”
155 - Escritor Wilson Dias – “Acho uma
imbecilidade esse parecer do CFM, pois,
na prática, é provado o contrário. Só não
vê quem não quer enxergar, ou pretende
continuar na cegueira da ignorância.”
156 - Janquiel Tomkelski Arruda –
“Laboratórios querem só lucrar. Essa e a
vdd”

157 - Clinica De Massoterapia Poder Das
Mãos Loureiro – “Danos só se for para
estes que se dizem médicos e são
açougueiros e manipuladores inventando
viroses a todo o tempo com parcerias
com laboratorios só para ganhar eu uso
vou continuar usando e quero ver quem
pode me proibir. os danos só são
causados para o bolso deles.”
158 - Luiz Nascimento – “Manipulam a
verdade e tetam enganar o pessoal vou
aplicar agora”
159 - Pedro Dias Moreira – “Faço uso
regular dessa técnica há mais de 8 anos
para tratar de DPOC(doença pulmonar
Obstrutiva crônica ) e o resultado é dos
melhores que pude observar. Esse
tratamento , aliado a Homeopatia me
tirou de crises que para me ver livre delas
tinha que entrar no Cortisona. Fiz
consultas e testes alérgicos em várias
clínicas e de nada adiantava. Hoje ,sinto
apenas ,um pequeno "pigarro" que não
chega a perturbar a minha rotina ...Levo
uma vida normal aos 64 anos...”
160 - Jose Ferreira – “Como pode proibir
um tratamento desse que só faz bem!
desde outubro 2012 quando eu tive um
principio de derrame acordando pela
manhã com o lado direito do meu corpo
parado, com uma semana depois passei
a fazer esse tratamento, autohemoterapia, e até hoje trabalho
normalmente sem nenhum problema.
posso ser leigo mas não sou burro.“
161 - Clarice Gontow – “Para aqueles
que ainda não leram meu depoimento
inicial:
"Desde muito nova fui obrigada a
conviver com dores na coluna e
problemas circulatórios graves!
1º) A coluna "entortava" e os médicos
receitavam remédios para a dor,
inicialmente comprimidos, depois
injetáveis. Ambos faziam algum efeito no
primeiro momento, mas, após, voltavam
dores e mais dores que me deixavam

acamada, sem contar que meu aparelho
digestivo sofria com tanta medicação!!!
2º) As pontas dos dedos das mãos
"congelavam" e eu perdia o tato. Depois
de algum tempo, prinicipalmente em dias
frios, os dedos dos pés começaram a
"congelar" também e, em seguida as
pernas... até os joelhos. Consultei
diversos médicos, tomei muuuuuita
medicação, até, que na última médica, o
diagnóstico me foi dado: Clarice, tu estás
NECROSANDO nas extremidades! Uma
bomba em minha cabeça!! Nem UMA
recomendação de tratamento, apenas o
diagnóstico bombástico!!! Naquela
ocasião eu ainda morava em Porto
Alegre (cidade muito fria e úmida no
inverno).
Em 1992, por questões familiares(netos
nascendo), mudamos para Florianópolis,
onde minha filha (mãos de fada)
começou a fazer cursos e mais cursos de
terapias integrativas. Minha filha (Ida) fez
graduação em Enfermagem na
Universidade Federal do Rio Grande do
Sul - UFRGS. Um dia ela trouxe a
entrevista do Dr. Luiz Moura, (ser
abençoado e iluminado)!!! Após assistir
ao vídeo, imediatamente pedi para
começar o tratamento com a AutoHemoterapia. Tendo em vista que minha
filha é enfermeira e já se mostrava
interessada por essa técnica, iniciamos
com a retirada de 10ml de sangue da
veia e imediata aplicação nos músculos,
uma vez por semana. Após a quarta (4ª)
aplicação percebi que melhoravam
visivelmente as sensações das mãos e
pernas! Quatro aplicações, ou seja,
quatro semanas!!! Isso ocorreu no início
de maio/1993 e de lá para cá (1993 até
2015) NUNCA MAIS senti NADA!!!!!!!!
Eu estava necrosando??? Nenhum
tratamento??? Somente com a AHT, sem
qualquer tipo de medicamento e eu fiquei
livre daquela sensação horrível de
congelamento das mãos, pés e pernas!!!
Aos 51 anos eu era uma senhora, cheia
de dores e queixas, não podia fazer as
tarefas de minha casa, nem ao menos
arrumar a cama, lavar louça, etc!
Atualmente, aos 73 anos, faço TUDO,

subo escadas, minha pele tem viço,
meus cabelos deixaram de cair e ficaram
fortalecidos e me sinto muito mais jovem
que muita jovem de 20/30 anos (minhas
filhas costumam dizer: A mãe pensa que
ainda é adolescente)!!!
162 - Walter Medeiros –
“LIBERDADE PARA OS MÉDICOS
A categoria dos médicos tem sido uma
das mais cotejadas pelo comportamento,
postura, atos e fatos ligados ao seu
trabalho diário no que diz respeito à ética
e legislação. À ética, devido ao
surgimento frequente de situações que
levam os médicos a responderem diante
dos Conselhos Nacional e Regionais de
Medicina, para explicar ocorrências e
reclamações. À legislação, porque muitos
dos problemas abordados em processos
éticos terminam transformando-se em
processos judiciais, levando o Poder
Judiciário a se pronunciar, absolvendo ou
condenando os profissionais por ações
inadequadas ou crimes cometidos.
O Código de Ética é desrespeitado por
muitos, basta ver as estatísticas dos
Conselhos e os relatos dos livros de
ocorrências ou informações que chegam
através de pessoas enfermas, parentes e
imprensa. Na maioria das vezes esse
desrespeito parte de maus profissionais
que não deviam fazer parte da categoria,
tanto que têm seus registros cassados;
como por outros que agem mal e
recebem punições menos graves. Nesse
caso a norma interna cumpre papel
importante na categoria e na sociedade.
Mas é importante observar que o citado
código pode, em muitos casos determinar
o que os médicos não podem fazer, e
para isto estão estipuladas punições,
porém uma coisa que o Código de Ética
Médica não faz é proibir os médicos de
pensar, de ter opinião e defendê-la. Para
ter opinião e defendê-la livremente existe
a liberdade de expressão em princípio, e
a própria Constituição Federal que

assegura esse direito não somente aos
médicos, mas a qualquer cidadão.
Percebe-se, entretanto, um temor
exagerado e assombrado da maior parte
da categoria dos médicos em tratar da
técnica denominada auto-hemoterapia.
Esse temor leva a um clima um tanto
medieval para o meio profissional,
decorrente das reações autoritárias,
truculentas e absurdas do Conselho
Federal de Medicina, que proibiu o uso
da AHT pelos seus filiados com base em
um parecer incompleto, distorcido e cheio
de falhas, que devia causar vergonha aos
profissionais, pelo mal que a decisão tem
feito aos cidadãos há mais de cinco anos.
O fato é que a auto-hemoterapia foi
proibida de forma ilegal e a ninguém é
dado como digno seguir uma norma que
considere injusta. Se a considera injusta,
mesmo que cumpra a contra gosto o
mais razoável e contestá-la e ajudar a
derrubá-la. Os médicos estão cerceados
no direito de exercer a arte de curar, mas
não estão proibidos de estudar, analisar,
avaliar, pesquisar e defender a autohemoterapia quando tiverem convicção
de que ela é eficaz. Sua eficácia vem
sendo comprovada há mais de cem anos,
basta acessar toda documentação
existente e que teve parte considerável e
importante desprezada pelo CFM em seu
parecer com a desculpa descabida de
que estavam escritos em outros idiomas.
A sociedade brasileira precisa de
médicos corajosos, competentes e
humanos suficiente para entender a autohemoterapia como parte da sua
profissão, aplicar, recomendar e defendêla com base nos fatos inegáveis. Os que
assim não agem podem ser considerados
desinteressados com o que poderia ser
melhor para sua clientela, omissos ou
adeptos do grande grupo de médicos que
optaram por uma vida de capacho das
indústrias farmacêuticas, em troca de
dinheiro, presentes ou vantagens sempre
decorrentes da desgraça do povo. A
auto-hemoterapia não interessa a quem

vende os remédicos que os pacientes
deixam de comprar.

contrário, quem fez as bisas que estão aí
fortes podem comprovar.”

Precisamos de médicos corajosos, sérios
e honestos como Dr. Luiz Moura, Dr. Alex
Botsaris, Francisco Rodrigues, Dr.
Tarcísio Gurgel, Dr. Luiz Mattoso, Stênio
Barros, Gilberto Lopes da Silva Júnior,
Marcus Mac-Ginity, Ronaldo João, Júlio
Bandeira, Jorge Martins Cardoso, Karina
Oliveira Drumond, Alessandra
Mandaloufas, Francisco Humberto, Wu
Tou Kwang, Alberto Carlos David, Jessé
Teixeira, Ricardo Veronesi. É hora de
outros tomarem a frente e empreenderem
alguma ação no âmbito da categoria ou
reforçarem as fileiras dos mercenários.

165 - Clarice Gontow – “Pior cego é
aquele que não quer ver!!! FAÇO a AHT
desde maio/1993 e somente obtive
benefícios com este tratamento! Onde
está o perigo??? No início do ano de
1992, uma médica, olhando nos meus
olhos, disse que eu estava
NECROSANDO nas extremidades! Iniciei
a AHT e, a partir da quarta(4ª) aplicação,
ou seja, em quatro(4) semanas os
sintomas foram desaparecendo e
NUNCA MAIS tive aquela sensação de
"congelamento" das mãos, pés e pernas!
As dores na coluna sumiram, minha pele
tem viço(aos 73 anos), unhas mais fortes,
etc... Estamos em 2015, portanto, em
maio completarei vinte e dois(22) anos de
aplicações que melhoraram a minha
qualidade de VIDA!!! FAÇO e
RECOMENDO!!!!!!!!!”

Sejam quais forem os elementos que
tiverem em mãos, cabe aos médicos
derrubarem esta ordem enviesada que
prejudica a categoria. É hora de
externarem um grito de liberdade contra
essa injustiça. Defender a autohemoterapia por tudo que cada um tem
vivenciado em seu ambiente de trabalho
será um grande serviço prestado à
humanidade.
Conclamamos todos os médicos a se
manifestarem sobre o assunto, entre eles
todos aqueles inúmeros que usam a
auto-hemoterapia e estão se dando bem
ao cuidarem da própria saúde, os que
usam de forma clandestina e sabem que
a técnica funciona e os que indicam
mesmo sem carimbar e assinar a receita,
por saberem que a auto-hemoterapia é
eficaz.
Liberdade para os médicos.”
163 - Nilton Cesar Pereira – “Eu uso ha
uns 5 anos e só tenho benefícios, e não
vou parar só porque a cfm quer.”
164 - Maria Luiza Gimenes – “Sim é
muito eficiente o grande problema é a
MAFIA farmacéutica, nossa eles vão
deixar de lucrar um pouco, desde muito
antigamente já havia esta prática e não
teve efeitos colaterais nenhum pelo

166 - Nanda Fefe – “Eu e meu esposo
fazemos há quase dois anos. Estamos
muito felizes com o resultado ; e
agradecidos ao Doutor Luiz Moura que.
Deus abençoe .E que um dia a Auto
Hemoterapia seja librada no Brasil assim
como em outro países já são ....A auto
Hemoterapia é tudo de bommm. Vamos
fazer agora.....”
167 - Magnon Andrey Warnava – “Eu
faço e adoro!”
168 - Geraldo Faversani Junior –
“Gozado, Rotularão... ‘Não se eficácia
comprovada’ Tem tempo que ouvimos
isso pq não há pesquisas em andamento
sobre o assunto. Tem de um
medicamento p/ isso p/ aquilo mas p/
auto H não então pesquisem e
comprovem assim se acaba de vez as
especulações e as rotulagens...
169 - Gilson Aragão Júnior – “Obrigado
meu Deus por me ter dado a graça de
conhecer e me tornar adepto a AHT!
Quanto a vcs deuses da medicina com
mente engessada que estão acima de

tudo. Só lamento... Quanto aos Bons
médicos os que tem a humildade e
conhecimento. Que Deus de o dobro de
tudo de bom que vocês fazem. Que em
primeiro lugar venha o bem estar e saúde
do paciente!
170 - Nubia Luz – “Eu faço ha mais de 3
anos.... curei AMIGDALITE. E agora trato
a FLEBITE, e alem de parar a
medicação, não preciso fazer cirurgia
melhorou SETENTA POR CENTO. Acho
que além do PRE-CONCEITO É UM
JOGO DE INTERESSES ....penso assim.
Muito obrigado !!!! Dtalhe; Não tenho
mais ANEMIA....porque será..... ???????
171 - Walter Trebitz – “Nunca li tanta
besteira. É como já foi dito causa sérios
danos ao bolso dos médicos e dos donos
de laboratório. Não preciso de opinião de
um grupo desonesto. Tenho minhas
seringas, minhas agulhas e meu sangue,
sei retirar e aplicar. Isso basta o resto é
besteira.”
172 - Helio Raymundo de Freitas Junior
50 anos - São Paulo (Do site
Orientalções Médicas) – “Minha esposa
ha alguns anos teve um efeito colateral
da anestesia em uma cirurgia feita para
corrigir varises ( anestesia Raki).
Começou a ter dores de cabeça
continuamente. Ao retornar ao hospital, o
médico anestesista retirou sangue e
reinjetou na região aonde tinha sido
administrada a anestesia ( na coluna).
Quando ela chegou em casa as dores de
cabeça desapareceram completamente,
e embora o local da aplicação do sangue
tenha ficado dolorido, houve remissão
total em poucos dias, e até hoje não teve
mais os problemas de dores de cabeça
relacionado a anestesia. Conheço
pessoas que tiveram problema com a
anestesia e até hoje sofrem de dores de
cabeça crônicas. Fico muito grato, em
primeiro lugar a Deus, e em segundo
lugar a médicos que tem
responsabilidade com a saúde de seus
pacientes, com a ética médica, e com a
compaixão para com o semelhante. Fico

bastante irritado e indignado ao saber
que instituições, tanto governamentais
como de entidade de classe, que sob
máscara de defensores da saúde pública,
ditam normas baseadas em critérios
puramente econômicos, aonde os
interesses das industrial famacêuticas e
de equipamentos médicos estão acima
de qualquer senso de responsabilidade
social, ameaçando com punição aqueles
que querem oferecer a população e
principalmente aos mais carentes meios
viaveis ( e principamente eficazes) de
tratamento e alívio de suas dores e
doenças. Estes orgãos tem somente o
papel passivo de proibição ( em particular
a ANVISA ), sem nenhum compromisso
real com a saúde e bem estar da
população, principalmente os mais
carentes. Sinto-me a cada dia mais num
regime estilo Stalinista, em que o que
valem são os interesses de uma cúpula
que só esta interessada em seu próprio
bem estar e conforto. Simplesmente
enojante.”
173 - Luiza Gonzalez – “Acho que eles
devem estar com inveja igual na época
que eles queriam a acupuntura só para
eles. Acho que eles querem é aplicar o
procedimento como vem acontecendo
com o plasma rico em plaquetas ,
cobrando uma fortuna para aplicar o
procedimento.”
174 – Regininha Arce – “Olha isso
Regiane Gonçalves Arce, só pq faz bem
eles proíbem.”
175 - Regiane Gonçalves Arce – “O q faz
mal,é bando de gende, morrendo em
corredores hospitares,sem remédio p
população... Ao invés de vcs ficarem
proibindo algo q é efetivamente
benéfico,sem custo altíssimo...procurem
fazer algo pelos pacientes q estão
morrendo na fila do SUS”
176 - Silvania da Silva – Caso
apresentado por Marcelo Fetha - “Autohemoterapia (AHT) cura úlcera na perna
Quatro semanas atrás,a perna da minha

mãe era como esta imagem (Imagem
indisponível).... 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

177 - Paulo Guataçara da Costa Lima
Garuva-SC – Depoimento transcrito por
Marcelo Fetha – “Sou médico veterinário,
e tenho 19 anos de profissão. Por
inúmeras vezes pratiquei autohemoterapia principalmente em bovinos,
e em especial nos casos de papilomatose
viral com excelentes resultados. Também
tive resultados satisfatórios em casos de
cinomose canina, sarnas, com a
aplicação desta técnica.Sempre trabalhei
com pequenos produtores rurais, sem
dinheiro para bancarem os tratamentos
tradicionais da alopatia veterinária. Em
razão disto sempre procurei utilizar
técnicas de baixo-custo para atender a
necessidade clínica dos animais dos
pequenos proprietários, e concordo
quando o Dr. Luís Moura chama a
atenção das autoridades sobre o baixo
custo e beneficios da auto-hemoterapia.
Também imagino que lamentavelmente o
Dr Luís deve estar sofrendo inúmeras
críticas por estar divulgando uma técnica
que não interessa a nenhum laboratório
farmacêutico que influenciam e financiam
inúmeros professores e pesquisadores
que acabam ditando o que e certo ou
errado para uma legião de alunos e
profissionais, que sem ter senso crítico,
acabam acatando a opinião destes. Outra
fantastica terapia de baixo custo é o uso
do peróxido de hidrogênio (água
oxigenada), e influenciado pela
publicação dos Drs Roberto C. Leite e
Francisco H. F. Azevedo, venho
utilizando aplicações intravenosas para o
tratamento de algumas infecções com
ótimos resultados, e recentemente
recuperamos um bezerro com quadro
clínico de têtano, com paralesia de
membros e endurecimento muscular da
cabeça e pescoço. Esta técnica tem
inúmeros trabalhos publicados mas não
vemos o seu uso rotineiro, e confesso
que na minha graduação este assunto
sequer foi tocado, e por ser de baixo
custo, não interessa a quase ninguém,
como o caso da auto-hemoterapia, nem
mesmo as autoridades sanitárias
brasileiras, infelizmente preferindo deixar

inúmeras pessoas a mercê da própria
sorte nas filas do SUS.
178 - LINCOLN ZUCCATO – Transcrição
de Marcelo Fetha – “Sou dentista ha
quarenta anos e sempre usei a auto
hemoterapia com excelentes resultadosuso em mim a aproximadamente oito
anos – durante este tempo, SEM
qualquer doença ou indisposição, a
proibição da aplicação da AHT no Brasil,
é mais um dos grandes CRIMES
cometidos contra a população brasileira,
assim como acontece com a vitamina D ,
(veja livro do Dr. Michael Holick),
aconteceu com a Acupuntura e com a
homeopatia- os interesses dos
laboratórios , do governo e da mídia com
certeza estão muito acima das reais
necessidades da população- uma
vergonha contra a qual devemos nos unir
e mudar este estado de coisas - Lincoln
Zuccato- CROSP 12.235”
179 - Ronald Tegoo – “Pura mentira, só ir
no Google científico e vai encontrar um
caminhão de teses e dissertações sobre
hemoterapia comprovando por A + B sua
eficiência e eficácia. Liberada, aprovada,
usada e recomendada em países de
primeiro mundo de verdade. Sabe o que
CFM e demais picaretas da medicina
tradicional, ortodoxa, alopata, que não
cura nem diarreia, fizeram em relação à
AHT - Autohemoterapia que custa só R$
5,00? Reinventaram a AHT, mudaram o
nome para PRP - Plasma Rico em
Plaquetas, e chamam de uma "novidade
médica", só para cobrar de R$ 1.000,00 a
R$ 2.000,00 por cada aplicação que só
VIPs com muito glamour e brilho, podem
pagar:
https://www.youtube.com/watch?v=qOTd
aKuDyu4
180 – Márcia Fabbri – “Trazer danos???
Para quem??? Para os bolsos dos
médicos ou para a indústria
farmacêutica??? Ora faça-me o favor
né???”

181 - Marcelo Fetha inclui depoimento de
Mario Ramos Moreira - 76 anos - Iguaba
Grande - Rio de Janeiro veiculado no site
Orientações Medicas:na Sexta-feira, 6 de
fevereiro de 2009 – “Sou favorável, tanto
que uso autohemoterapia há mais de 53
anos, precisamente, à 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 que
restabelece a atividade do sistema
imunológico, elevando os glóbulos
brancos(macrófagos) de 5%, taxa
normal, para 22%, taxa estimulada pela
aplicação da autohemoterapia, sem
qualquer sequela, já que, o sangue do
paciente é inoculado de modo
intramuscular, agindo como "corpo
estranho" no organismo, provoca a
excitação do SRE (sistema retículoendotelial), 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 resultado desse
tratamento.”
182 - Claúdiomar Augusto – “Eu faço há
2 anos e fiquei curado de uma
cardiomiopatia relatada .eu recomendo...”
183 - Mário Lúcio Pierre – “Perigosos
sempre foram e serão os pareceres do
CFM”

184 - Walter Medeiros – “Comprovação:
Monografia de Fábio Borges de Sousa
apresentada em 2009 junto ao Curso de
Especialização Latu Sensu em Clínica
Médica e Cirurgia em Pequenos Animais
– UCB - Goiás para obtenção do título de
especialista trata da “Auto-hemoterapia
como terapia auxiliar no tumor venéreo
transmissível”. O estudo conclui que o
emprego da auto-hemoterapia ajudou no
tratamento de câncer, conforme vemos
no texto em destaque. O trabalho
completo pode ser acessado no
endereço que
segue:http://qualittas.com.br/artigoDetalh
es.php?artigo_id=784 .
185 - Renato Castelfranchi – “É uma
escolha do paciente, que faço há um ano,
por dores na coluna, que cessaram...”
186 - Maria Carolina Cristiano – “Não
generalize. Muitos médicos defendem a
auto-hemoterapia. Leia o depoimento
acima de um colega médico, extenso,
mas muito elucidativo”.
187 - Rosanea Pacienza – “Alguém por
favor poderia dizer em que lugar do corpo
consigo aplicar em mim mesmo, sem
risco? Obrigada.”
188 - José Ângelo – “(... ) O triste
também é ver que as autoridades (CFM)
no Brasil não querem fazer nada para
provar a eficiência dessa técnica. Dizem
que não há estudos científicos que
comprovam a eficiência, mas, também
não fazem nada para provar que está
errado, simplesmente proíbem. E pelo
que tenho lido isso é apenas aqui no
Brasil, porque lá fora como na Alemanha,
é usada como complemento ao
tratamento médico convencional.
189 - Michael Santana – “O mais
engraçado é que nunca falam o porque é
perigoso ou o porque não se deve usar,
não encontram motivo nenhum, são tão
superficiais e egoístas, vergonha de ser
humano”

190 - Cristiano Weber Jnr – “Hahah olha
o desespero da classe médica. Eu faço a
AHT já faz um bom tempo e não tive
nenhum efeito colateral. Conheço
pessoas que tomam ha muito tempo e só
falam bem. Vocês a condenam porque
sem pessoas doentes a classe médica
não ganha $$$.”
191 - Ruy Follador – “Eu faço ha cerca 6
anos durante todo tratamento; cirurgia
quimioterapia; e graças a Deus e a auto
hemoterapia hoje estou curado”
192 - Joel Martini de Campos – “Tô me
lichando pra vocês, é usada ha mais de
100 anos, não tem efeitos colaterais
como nos medicamentos( drogas ) , faço
ha 6 anos ininterruptamente, estou ótimo,
são milhares de informações à favor,
muitos escritos, mais de 4.000, tem
pesquisas não randomizadas desde
1936,comprovado que aumenta os
macrófagos de 5% para 22 %,querem
mais o que ???
193 - Nelci Obugalski – “Gostaria de
fazer uma pergunta. Quando vcs
conseguem se curar de uma doença, vcs
continuam fazendo a cada 7 dias ou
demoram mais tempo? Obrigado.”
194 - James Gomes – “Hoje é dia da
minha aplicação de AHT, nem ligo pra
Anvisa nem pro CFM, faço
meeeeeeeesmo, quem sabe das minhas
necessidades sou eu, outro dia fui a um
PS público e nem consegui ser atendido.
Aht tem que ser liberada e o povo tinha
que saber que existe !”
195 - Tania Rogerio Pereira Carneiro –
“Eu faço, minha familia faz ... nao
procuramos mais postos de saude que
nem atendem. graças a hemoterapia
somos saudaveis ..”
196 - Juliana De Melo Sant'Ana – “Vocês
são fogo, né? Mercenários ao extremo.
Que danos são esses?? Vocês, enquanto
preocupados com a saúde das pessoas,
não deveriam explicar direito sobre

isso?? Vergonhosa essa postura. Todos
que usam sabem que só faz bem.”
197 - Maria Carvalho – “Em um município
onde mais de duas mil pessoas já
adquiriu a Dengue, Chycungunha e Zika,
eu ainda estou imune graças a autohemoterapia. Evito a gripe, resfriados e
qualquer doença causada por vírus e
bactérias. Portanto a Auto-Hemoterapia é
eficaz e preventiva.”
198 - Mara Lima Ferreira – “Eu aprovo a
auto-hemoterapia,,pois tratei um
carcinoma no reto,,fiz quimio oral,,e no
entanto nunca tive imunidade
baixa,,gripe,enfim nao tive nada,,nem
perdi peso...entao foi uma bençao de
DEUS esse tratamento,,e faço ate hoje,,e
nunca tive problemas........recomendo.”.
199 - Luzia Rosangela Pereira –
“Hemoterapia me salvou de uma queda
de plaquetas, nada havia adiantado até
então, Tomava injeções de vitaminas, e o
organismo não captava nada ,a autohemoterapia fez meu organismo captar
vitaminas dos alimentos de novo. Parou a
queda de plaquetas, não estaria aqui
para contar esta historia , visto que esta
doença já levou 5 pessoas de minha
afamilia.”
200 - Angelo Belo – “A força contrária a
essa técnica é muito grande, mas quem
se curou com a técnica pode afirmar
dizendo: contra fato não há argumento”.

O que é Auto-hemoterapia?
É uma técnica simples, em que, mediante
a retirada de sangue da veia e a
aplicação no músculo, ela estimula um
aumento dos macrófagos, que são,
vamos dizer, a Comlurb (Companhia de
Limpeza Urbana) do organismo.
Os macrófagos é que fazem a limpeza de
tudo. Eliminam as bactérias, os vírus, as
células cancerosas, que se chamam
neoplásicas. Fazem uma limpeza total,
eliminam inclusive a fibrina, que é o
sangue coagulado. Ocorre esse aumento
de produção de macrófagos pela medula
óssea porque o sangue no músculo
funciona como um corpo estranho a ser
rejeitado pelo Sistema Retículo Endotelial
(SRE). Enquanto houver sangue no
músculo o Sistema Retículo Endotelial
está sendo ativado. E só termina essa
ativação máxima ao fim de cinco dias.
A taxa normal de macrófagos é de 5%
(cinco por cento) no sangue e, com a
auto-hemoterapia, nós elevamos esta
taxa para 22% (vinte e dois por cento)
durante 5 (cinco) dias. Do 5º (quinto) ao
7º (sétimo) dia, começa a declinar,
porque o sangue está terminando no
músculo. E quando termina ela volta aos
5% (cinco por cento). Daí a razão da
técnica determinar que a autohemoterapia deva ser repetida de 7
(sete) em 7 (sete) dias.
Essa é a razão de como funciona a autohemoterapia. É um método de custo
baixíssimo, basta uma seringa. Pode ser
feito em qualquer lugar porque não
depende nem de geladeira simplesmente porque o sangue é tirado
no momento em que é aplicado no
paciente, não há trabalho nenhum com
esse sangue. Não há nenhuma técnica
aplicada nesse sangue, apenas uma
pessoa que saiba puncionar uma veia e
saiba dar uma injeção no músculo, com
higiene e uma seringa, para fazer a
retirada do sangue e aplicação no
músculo, mais nada. E resulta num
estímulo imunológico poderosíssimo.

