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#ParecerCFM O procedimento da auto-hemoterapia não tem efetividade científica 
comprovada e pode trazer danos. O alerta é do CFM que reforça a proibição da 
sua prática por médicos, pois tem recebido questionamentos e denúncias de 
pessoas leigas utilizando e divulgando a 
técnica. http://bit.ly/1ARscHt #CFM #Medicina #Auto-
Hemoterapia #AutoHemoterapia #Saúde 
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 Atividade recente 

Angelo Belo, Ana Maria, Susana Maria Teixeira e outras 262 pessoas curtiram 
isso. 

 471 compartilhamentos 
 Comments 
  
o  

Marcelo Fetha AUTO-HEMOTERAPIA CURA PENFIGO FOLIACEO (FOGO 

SELVAGEM): 
 
Lívia Santanna Publicou no Grupo Auto-hemoterapia. Meu sangue me Cura. 
 
Quero deixar hj meu testemunho para ajudar alguém que esteja hj com o mesmo 
problema q tive. Em março de 2013 apareceu na minha maçã do rosto do lado 
direito como se fosse uma espinha. Ela estourou e foi aumentando de 
circunferência e ficou em carne viva. Passei por momentos difíceis pois era 
visível e todos perguntavam o q era. Me sentia mal e até humilhada. Procurei os 
melhores dermatologistas do R.J. e após duas biopsias descobri penfigo foliaceo 
ou vulgarmente chamado como fogo selvagem. Nenhum remédio ou pomada 
resolveu. Até q comecei por conta pp a estudar aht. Comecei fazendo 4 meses 
10 ml e não fez muito efeito até q por uma outra orientação me mandaram fazer 
20 ml em um mês e 10 em outro e assim sucessivamente. Em 3 meses td sumiu. 
Estava começando tb a se espalhar pelo meu corpo porém menores q no rosto. 
Não podia pegar sol. Hj estou mega feliz. Agora faço 10 ml toda semana para 
manter. Pego sol e quase não tem mancha. Colocarei fotos. Espero ajudar 
alguém que tenha um problema parecido com o meu apesar de raro. Obs: duas 
fotos antes e depois. 
 
https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/permalink/8380201
76316902/?pnref=story 
 
https://www.facebook.com/livia.cerqueira.52 
 
- 
 
* Comentário do produtor do DVD da Auto-hemoterapia:  
 
Luiz Fernando Sarmento 
10 min · Editado ·  
 
Recebi de Marcelo, compartilho com grande prazer. 
Anima a gente, traz alegria. 
No primeiro comentário abaixo, 
compartilho também, pra quem deseje saber mais, 
o vídeo Auto-Hemoterapia - Conversa com Dr. Luiz Moura. 
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o  

  

Marcelo Fetha HTML 
http://www.geocities.ws/aut.../AHT_cura_penfigo_foliaceo.htm 
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Marcelo Fetha PDF 

http://www.geocities.ws/aut.../AHT_cura_penfigo_foliaceo.pdf 

7 de outubro às 07:18 

  

Marcelo Fetha foto 1 

 

 

 

7 de outubro às 13:19 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1653133458262053&offset=0&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/AHT_cura_penfigo_foliaceo.htm
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.geocities.ws%2Fautohemoterapiabr%2FAHT_cura_penfigo_foliaceo.htm&h=rAQFYOeW4&enc=AZNSVtk75umA1d2NjAvd0oh_KBL14vIjXSKbUjMLxmvfynziecTrNUaDthIVPaW_i2sE_PB8-3YYO6Oz-z-1FHczgFk3KKZjjeWSb7Ydk1lmbju6QhNglHb6SccfEmZhgosgcykN4wooqGCfcuzldceZw71NmVAa_25DE2LzrEyUZw&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.geocities.ws%2Fautohemoterapiabr%2FAHT_cura_penfigo_foliaceo.htm&h=rAQFYOeW4&enc=AZNSVtk75umA1d2NjAvd0oh_KBL14vIjXSKbUjMLxmvfynziecTrNUaDthIVPaW_i2sE_PB8-3YYO6Oz-z-1FHczgFk3KKZjjeWSb7Ydk1lmbju6QhNglHb6SccfEmZhgosgcykN4wooqGCfcuzldceZw71NmVAa_25DE2LzrEyUZw&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.geocities.ws%2Fautohemoterapiabr%2FAHT_cura_penfigo_foliaceo.htm&h=rAQFYOeW4&enc=AZNSVtk75umA1d2NjAvd0oh_KBL14vIjXSKbUjMLxmvfynziecTrNUaDthIVPaW_i2sE_PB8-3YYO6Oz-z-1FHczgFk3KKZjjeWSb7Ydk1lmbju6QhNglHb6SccfEmZhgosgcykN4wooqGCfcuzldceZw71NmVAa_25DE2LzrEyUZw&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.geocities.ws%2Fautohemoterapiabr%2FAHT_cura_penfigo_foliaceo.htm&h=DAQEyaMQA&enc=AZMPQYveS7Kii0wYx5GawDYynxcwiyTo6mW1dMM-eqGDIj0ATTTCe6Ctu8V4f8qW1re69kKB0OAfQ44ou4V_olgCdH5oiSQsNUnYIe1TeuyMclnfX9NmPuQIFt16t69mfH3ezvk3T7VOvh-sP0x2X3oEjHZ8LVH_1zjcRXVhQhyBJw&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1653133458262053&reply_comment_id=1653133504928715&total_comments=7&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/AHT_cura_penfigo_foliaceo.pdf
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1653133458262053&reply_comment_id=1653133558262043&total_comments=7&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=983763455014504&set=p.983763455014504&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=983763455014504&set=p.983763455014504&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=983763455014504&set=p.983763455014504&type=3
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1653133458262053&reply_comment_id=1653205061588226&total_comments=7&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://l.facebook.com/l.php?u=http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/AHT_cura_penfigo_foliaceo.htm&h=rAQFYOeW4&enc=AZNSVtk75umA1d2NjAvd0oh_KBL14vIjXSKbUjMLxmvfynziecTrNUaDthIVPaW_i2sE_PB8-3YYO6Oz-z-1FHczgFk3KKZjjeWSb7Ydk1lmbju6QhNglHb6SccfEmZhgosgcykN4wooqGCfcuzldceZw71NmVAa_25DE2LzrEyUZw&s=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=983763455014504&set=p.983763455014504&type=3


  

Marcelo Fetha foto 2 

 

 

 

7 de outubro às 13:20 

  

Marcelo Fetha foto 3 

 

 

 

7 de outubro às 13:20 

  

Marcelo Fetha foto 4 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=983763558347827&set=p.983763558347827&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=983763558347827&set=p.983763558347827&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=983763558347827&set=p.983763558347827&type=3
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1653133458262053&reply_comment_id=1653205118254887&total_comments=7&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=983763648347818&set=p.983763648347818&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=983763648347818&set=p.983763648347818&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=983763648347818&set=p.983763648347818&type=3
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1653133458262053&reply_comment_id=1653205158254883&total_comments=7&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=983763741681142&set=p.983763741681142&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=983763558347827&set=p.983763558347827&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=983763648347818&set=p.983763648347818&type=3


 

 

7 de outubro às 13:20 
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7 de outubro às 13:20 

o  

João Luiz De Carvalho Mattoso O PARACETAMOL, substância com eficácia 

comprovada cientificamente é vendido em farmácias sem necessidade de receita 
médica. Segundo o Dr. Anthony Wong, do setor de toxicologia da USP, esta 
droga é muito perigosa e pode causar a morte ou a insuficiência renal e hepática. 
CUIDADO !!! Pelo que sei, a A.H.T. nunca causou a morte de ninguém e só se 
tem bons relatos. Então, o fato de ter eficácia não protege de danos e da morte !!! 
E agora José ? 

8 · 4 de março às 10:25 
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o  

  

Marcelo Fetha Remédios e seus efeitos colaterais Dr Lair Ribeiro  

(novo link para o vídeo) 
http://www.youtube.com/watch?v=ivgQdJn_ocw 

24 de agosto às 05:04 · Editado 

  

Walter Medeiros Séria, importante e valiosa observação. 

4 de março às 12:36 · Editado 

  

João Luiz De Carvalho Mattoso O livro " A DIETA DO FUTURO " deveria ser 

obrigatória na formação de nosso futuros MÉDICOS com M maiúsculo e com 
respeito á SAÚDE !!! Obrigado pela partilha, Marcelo Fetha !!! 

1 · 1 de outubro às 10:46 · Editado 

  

Marcelo Fetha Realmente João Luiz De Carvalho Mattoso , o livro do Dr. Shinya 

é de leitura obrigatória para as pessoas que desejam ter boa saúde. (Eu 
particularmente já o li 2 vezes). Forte abraço. 

1 de outubro às 18:36 · Editado 

o  

Angelo Belo A força contrária a essa técnica é muito grande, mas quem se 

curou com a técnica pode afirmar dizendo: contra foto não há argumento. 

25 de setembro às 06:26 

o  

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 auto-hemoterapia 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. 

21 · 2 de março às 09:36 

o  
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Mara Lima Ferreira e isso ai nao pare com a ht,,,recomende cada vez 

mais...parabenssss. 

8 de setembro às 11:02 

o  

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.. 

8 de setembro às 11:00 

o  

Ana Maria os danos que traz e falta-se agulhas e manda-se os medico pra rua 

ok? 

8 de setembro às 07:33 

o  

Marcelo Fetha TRATANDO AVE COM - AUTO HEMOTERAPIA 

 
https://www.youtube.com/watch?v=xKkSsMAVPSs 
 
"Doença de Marek é uma doença neoplásica viral altamente contagiosa em 
galinhas. Ela é causada por uma alphaherpesvirus conhecido como" vírus da 
doença de Marek '(MDV) ou Gallid herpesvírus 2 (GaHV-2). " Wikipedia 
 
.... esta doença é considerada incurável (apenas peventable através da 
imunização em fase embrionária garota ou o bebê),  
 
FONTE: http://galotaura.blogspot.com.br/.../06/doenca-de-marek.html 

6 de setembro às 06:15 

o  

  

Marcelo Fetha Comentario resposta ao video: TRATANDO AVE COM - AUTO 

HEMOTERAPIA, de Joaquim Jota no Grupo: Hemotérapia, O Sangue que Cura 
eu Faço! 
 
Já tratei de algumas garrotas e garrotes com esse sistema e eu nem sabia desse 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576177269291006&reply_comment_id=1644822042426528&total_comments=2&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1644821849093214&offset=0&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1644763389099060&offset=0&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=xKkSsMAVPSs
http://galotaura.blogspot.com.br/2014/06/doenca-de-marek.html
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1644163832492349&offset=0&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


nome " hemoterapia" um senhor que trabalha comigo na roça que me disse que 
já tinha ouvido falar , comprei medicamentos receitado pelo veterinário e não 
surtiu efeito , conclusão retirei 10 ml da veia do animal e apliquei nas coxas 
trazeiras , intramuscular , conclusão quanso fui me lembrar...rs tinha surtido efeito 
positivo , daí cobtinuei , estou agora com um bezerro com o mesmo problema e 
assim que der aplicarei. É perfeito. 
Curtir · Responder · 1 minuto 
 
https://www.facebook.com/groups/sanguequecura/ 
 
https://www.facebook.com/joaquim.jota.7 

7 de setembro às 17:12 

o  

Maria Carvalho Em um município onde mais de duas mil pessoas já adquiriu a 

Dengue, Chycungunha e Zika, eu ainda estou imune graças a auto-hemoterapia. 
Evito a gripe, resfriados e qualquer doença causada por vírus e bactérias. 
Portanto a Auto-Hemoterapia é eficaz e preventiva. 

7 de setembro às 05:39 

o  

Marcelo Fetha Clinical Research of Hemotherapy and Narrow-spectrum Midwave 

Ultraviolet in the Treatment of Psoriasis Vulgaris 
 
TRADUÇÃO VIA GOOGLE 
 
Pesquisa Auto-hemoterapia tratamento UVB banda estreita clínico da psoríase 
vulgar 
Investigação Clínica de Hemoterapia e estreito espectro Midwave ultravioleta no 
tratamento da psoríase vulgar 
 
Resumo:Objetivo:. Para investigar Auto-hemoterapia e de banda estreita 
ultravioleta B (NB-UVB) eficácia clínica no tratamento da psoríase vulgar 
Métodos: 90 pacientes foram aleatoriamente divididos em grupo de tratamento e 
grupo de 45 casos controle. Grupo terapia auto sangue uma vez por semana, 
enquanto que uma cápsula por via oral claro 1,0 g, 3 vezes · d-1, tratados com o 
unguento flumetasone composto, 2 vezes por dia no grupo de controlo tratado 
com o fármaco, com a irradiação UVB banda duas vezes por semana de curso .4 
semana de tratamento, um total de 3 a 4 semanas de tratamento, 
respectivamente, 8 semanas, 12 semanas Os resultados de eficácia: 4 semanas 
após o tratamento, os dois grupos têm mais eficiente, a diferença foi 
estatisticamente significativa (P <0,05 ); 8 semanas, 12 semanas mais tarde, os 
dois grupos têm mais eficiente, a diferença não foi estatisticamente significativa 
(P> 0,05) Conclusão: Autohemoterapia tratamento da psoríase, eficácia NB-UVB 
e o mesmo, fácil de operar e de baixo custo. seguro. 
Autor: Pangli Tao  
Autor: Pang Litao  

https://www.facebook.com/groups/sanguequecura/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/joaquim.jota.7?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1644163832492349&reply_comment_id=1644605952448137&total_comments=1&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1644424802466252&offset=0&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


Autor: Hospital da Terceira Pessoas da cidade de Zhengzhou, dermatologia, 
Henan Departamento de Estado, 450 000 
Título: Jornal chinês tradicional do ISTIC 
Jornal: China Jornal de Medicina Chinesa 
Ano, o volume (s): 2012, 27 (9) 
DOI: R259.586.3 
Palavras-chave: auto-hemoterapia Contexto Conhecimentode banda estreita 
ultravioleta Contexto Conhecimentopsoríase vulgarContexto Conhecimento 
Máquina de classificação Standard: R75 R45 
 
http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical/henzyxyxb201209065 

6 de setembro às 23:16 

o  

Marcelo Fetha AUTO-HEMOTERAPIA NA DINAMARCA: 

 
Cup massage ansigtsbehandling derhjemme 
 
Kom massage øjenlåg ved hjælp af en teknik autohemotherapy, som er, at 
bankerne ikke forskydes i huden, og anvendt prik, i henhold til massage linjer. 
 
TRADUÇÃO ORIGINAL VIA GOOGLE: 
 
Massagem facial em casa Copa 
 
Venha pálpebras massagem utilizando um auto-hemoterapia técnica, o que é que 
os bancos não estão deslocadas na pele, e utilizado ponto, de acordo com linjer... 
 
http://ulady.eu/da/pages/631138 

6 de setembro às 20:48 

o  

Marcelo Fetha AUTO-HEMOTERAPIA NA TURQUIA - no tratamento de HPV 

 
Últimas inovações no tratamento de verrugas genitais 
 
7 DE SETEMBRO DE 2015 
 
ANU Centre tem tratamento das verrugas genitais que fortalece o sistema 
imunológico no processo e no tratamento de verrugas genitais, nós nos 
beneficiamos muito nos últimos anos, a terapia de ozônio e Auto-hemoterapia 
(Auto-hemoterapia) também estão disponíveis. 
 
http://www.kadinmatik.com/.../genital-sigil-tedavisinde... 
 
VEJA TAMBÉM: RELATOS AHT e HPV: 
 

http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical/henzyxyxb201209065
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1644357979139601&offset=0&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://ulady.eu/da/pages/631138
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1644337022475030&offset=0&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.kadinmatik.com/saglik/genital-sigil-tedavisinde-son-yenilikler.html


https://www.facebook.com/notes/marcelo-fetha/relatos-auto-hemoterapia-e-
v%C3%ADrus-hpv/926292367389045 

6 de setembro às 20:36 

o  

Marcelo Fetha Auto Hemoterapia (proibida) - por Edward Lirani 

 
https://www.youtube.com/watch?v=4Tj9oMkni50 
 
Publicado em 2 de set de 2015 
A questão é, se ninguém jamais sofreu qualquer maleficio com auto hemoterapia, 
então por que ela é proibida? 
 
- 
 
Fiz o seguinte comentario no vídeo: 
 
Olá. Parabéns pela postagem do vídeo. Gostaria de dizer que a proibição da 
auto-hemoterapia não se estende à toda população, pois NÃO existe NENHUMA 
lei que proíba a qualquer pessoa que quiser fazer AHT. A proíbição foi 
formalizada apenas aos profissionais de saúde de utilizarem a técnica em seus 
pacientes, pelos seus conselhos de classe. Para mais informações veja o texto: 
UMA PROIBIÇÃO ILEGAL (QUEM PROIBIU A AUTO-HEMOTERAPIA?), de 
Walter Medeiros, em  
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-legis.htm 
 
E também outros vídeos no meu canal. E o 
documento:http://www.geocities.ws/.../autohemoterapia_parecer... 
 
Forte abraço 

2 de setembro às 17:55 

o  

Marcelo Fetha Auto-hemoterapia na saúde de JOSE CLAUDIO CARDOSO DE 

OLIVEIRA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VIfNQ255zQY 
 
Este testemunho do Claudio é de 16 fevereiro 2010. 
 
Nas condições de cardiopata e diabético, desde 1981, vivendo às custas de 
vários medicamentos, e já ter sido submetido a três cirurgias cardíacas, (1981), 
(1085) e (2004), sendo portador de uma prótese mitral metálica desde 1985. 
 
O seu relato narra os vários benefícios, dele e de seus familares, obtidos pela 
auto-hemoterapia.  
 

https://www.facebook.com/notes/marcelo-fetha/relatos-auto-hemoterapia-e-v%C3%ADrus-hpv/926292367389045?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/notes/marcelo-fetha/relatos-auto-hemoterapia-e-v%C3%ADrus-hpv/926292367389045?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1644335695808496&offset=0&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=4Tj9oMkni50
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-legis.htm
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/autohemoterapia_parecer_documentado.htm
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1642711939304205&offset=0&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=VIfNQ255zQY


Claudio ja postou várias mensagens de seu testemunho, e também já escreveu 
vários artigos, e fez vídeos sobre a terapia. E criou o Blog de autohemoterapia. 
 
Leia mais nos links: 
 
http://amigosdacura.ning.com/.../testemunho-da... 
 
http://autoht.zip.net/ 
 
- 
 
* PARA AJUDAR NA DIVULGAÇÃO DA AUTO-HEMOTERAPIA: 
 
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, fotos, exames e outros documentos, mostrando de maneira clara, 
que a auto-hemoterapia é eficaz e muito benéfica. 
 
- 
 
* AUTO-HEMOTERAPIA. MEU SANGUE ME CURA! 
 
http://www.youtube.com/worldautohemotherapy 
http://pdfcast.org/profile/marcelo%20fetha 
http://www.hemoterapia.org/ 
http://amigosdacura.ning.com/ 
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia.htm 
http://hssuffer.wordpress.com/auto-hemoterapia-sangue-que... 

2 de setembro às 08:35 

o  

  

Marcelo Fetha http://auto-hemoterapia.blogs.sapo.pt/beneficios-da-auto... 

 
BENEFÍCIOS DA AUTO-HEMOTERAPIA, EM 2 ANOS DE USO: FIM DO 
DIABETES E DE DOENÇAS DO CORAÇÃO 
PUBLICADO POR AUTO-HEMOTERAPIA, ÀS 22:04LINK DO POST | 
COMENTAR | BLOGAR ISTO O que é? 
BENEFÍCIOS DA AUTO-HEMOTERAPIA, EM 2 ANOS DE USO 
 
- por CLAUDIO CARDOSO - 
 
Ao completar dois anos de aplicação semanal(outubro/2009 à outubro/2011) de 
5ml do meu próprio sangue no músculo dos braços, só acumulei benefícios. São 
dois anos sem nenhuma virose, infecções respiratórias ou mesmo infecções 
causadas nos pés (sou diabético).  

http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/testemunho-da-autohemoterapia
http://autoht.zip.net/
http://www.youtube.com/worldautohemotherapy
http://pdfcast.org/profile/marcelo%20fetha
http://www.hemoterapia.org/
http://amigosdacura.ning.com/
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia.htm
http://hssuffer.wordpress.com/auto-hemoterapia-sangue-que-cura
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1642595492649183&offset=0&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://auto-hemoterapia.blogs.sapo.pt/beneficios-da-auto-hemoterapia-em-2-133241


 
Antes da autohemoterapia, eu vivia tomando antibióticos para minhas amigdalites 
e pneumonias constantes.Graças a Deus encontrei este tratamento preventivo 
maravilhoso que só me trouxe disposição e vigor físico, apesar da minha 
cardiopatia grave e diabetes há 35 anos.Já passei por três cirurgias cardíacas, 
com colocação de Prótese Mitral Metálica, em maio de 1985. 
 
Quando iniciei a autohemoterapia, em outubro de 2009, tomava vários 
medicamentos para diabetes e cardiopatia, conforme relação abaixo: 
 
DIABETES: 
 
Metformina 500mg (4 comprimidos diários) 
 
Insulina (40 UI dia) 
 
CARDIOPATIA 
 
Sinvastatina 40mg ( 1 comprimido a noite) 
 
Ramipril 5 mg (1 comprimido pela manhã) 
 
Selozok 50mg (2 comprimidos dia) 
 
Marevan 5mg (2 comprimidos dia) 
 
Miodarona 200mg (1 comprimidos dia) 
Furozemida 40mg (2 comprimidos dias) 
Espiromadactone 25mg (1 comprimido dia). 
 
Hoje, não tomo nenhuma medicação para o coração, com a exceção do Ramipril 
para controle da pressão arterial ; Marevan para evitar trompos na Válvula 
Metálica e insulina para controle do diabetes.  
É mais do que uma prova da eficacia da autohemoterapía. Completei 60 anos de 
vida, me sinto bem fisicamente e sem nenhuma sequela do diabétes. A 
autohemoterapia pode até não curar todas as doenças, mas prolonga a sobre 
vida dos pacientes que respeitam os seus limites físicos e mantem suas 
aplicações semanais. 
 
Publicado em http://autoht.zip.net/ 

2 de setembro às 14:36 

o  

Marcelo Fetha PDF com 122 páginas, contendo 429 comentarios (sem expandir 

as MUITAS respostas)  
 
Foto da Linha do Tempo Conselho Federal de Medicina - CFM (Facebook) com a 
frase abaixo: 
 

http://autoht.zip.net/
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1642595492649183&reply_comment_id=1642676332641099&total_comments=1&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


A AUTO-HEMOTERAPIA NÃO TEM EFICÁCIA COMPROVADA E PODE SER 
PERIGOSA, REFORÇA PARECER DO CFM. 
 
OBS: Os comentários foram SALVOS ordenados como os: Mais relevantes , em 
24/8/2015. 
 
O PDF (4,27 MB) pode ser baixado no Grupo: Hemotérapia, O sangue que cura. 
Eu Faço! 
 
e pelo link abaixo: 
 
http://www.geocities.ws/.../122_paginas_429_comentarios... 

24 de agosto às 08:50 · Editado 

o  

  

Marcelo Fetha nadir de s.monteiro wrote @ agosto 25, 2015 at 3:30 PM 

 
Qto comentário maravilhoso! Acordam CRM/CFM, chega de blá blá e 
assumem!!!! AUTO HEMOTERAPIA é coisa fina, belíssima, fantástica, 
maravilhosa. Algo sublime, algo do Senhor dos Exércitos, de DEUS!!! Faço, 
defendo e recomendo. . . . . sempre! 
 
https://hssuffer.wordpress.com/.../429-depoimentos.../... 

 

 

 

429 Depoimentos sobre a Auto-Hemoterapia 

HSSUFFER.WORDPRESS.COM 

2 de setembro às 07:46 

o  

Marcelo Fetha Treating 35 cases of acne in acupuncture 

 
Abstract: 
 
Objective:To observe the acupuncture therapy for acne. Methods:35 patients was 
treated. Results:The total efficiency of 97.1%.  
 
Conclusion:AHT with body acupuncture for acne is obvious. 
 

http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/122_paginas_429_comentarios_24_8_2015_AHT_CFM.pdf
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https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhssuffer.wordpress.com%2F2015%2F08%2F24%2F429-depoimentos-sobre-a-auto-hemoterapia%2F%23comment-6685&h=MAQFz-_is&enc=AZPXQYy4Qn0iSxoRe45hUMQTtXfJvCxX1CPXeJRH2HSZrYKVabVAzOIBkVq6zS-VHEZFY9iFZqyWahB3BkU5vWB4xBiFhZjHFcsrGbQ5YVAGXuXmQ2y-RsKtHxv19ZeBAF113fcknTgJ1gde_ACfTfGd5WA5JGQIcEajsjdPhtPfjA&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhssuffer.wordpress.com%2F2015%2F08%2F24%2F429-depoimentos-sobre-a-auto-hemoterapia%2F%23comment-6685&h=MAQFz-_is&enc=AZPXQYy4Qn0iSxoRe45hUMQTtXfJvCxX1CPXeJRH2HSZrYKVabVAzOIBkVq6zS-VHEZFY9iFZqyWahB3BkU5vWB4xBiFhZjHFcsrGbQ5YVAGXuXmQ2y-RsKtHxv19ZeBAF113fcknTgJ1gde_ACfTfGd5WA5JGQIcEajsjdPhtPfjA&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhssuffer.wordpress.com%2F2015%2F08%2F24%2F429-depoimentos-sobre-a-auto-hemoterapia%2F%23comment-6685&h=MAQFz-_is&enc=AZPXQYy4Qn0iSxoRe45hUMQTtXfJvCxX1CPXeJRH2HSZrYKVabVAzOIBkVq6zS-VHEZFY9iFZqyWahB3BkU5vWB4xBiFhZjHFcsrGbQ5YVAGXuXmQ2y-RsKtHxv19ZeBAF113fcknTgJ1gde_ACfTfGd5WA5JGQIcEajsjdPhtPfjA&s=1
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https://www.facebook.com/l.php?u=https://hssuffer.wordpress.com/2015/08/24/429-depoimentos-sobre-a-auto-hemoterapia/


Resumo: 
 
Objetivo: Observar a terapia com acupuntura para acne Métodos :. 35 pacientes 
foi tratada Resultados :. A eficiência total de 97,1%  
 
Conclusão :. AHT com acupuntura corpo para a acne é óbvio 
 
TRADUÇÃO VIA GOOGLE 
 
Resumo: 
Objectivo: Para observar o sangue com a terapia de acupuntura corpo de eficácia 
clínica no tratamento da acne. Métodos: Maio de 2013 - junho 2014 admitido 
Shanxi Instituto de Acupuntura Médica Salão Estado 35 pacientes, dando terapia 
de auto-sangue e tratamento com acupuntura corpo. Resultados: A eficiência 
total de 97,1%. Conclusão: a terapia de auto-sangue combinado com tratamento 
de acupuntura corpo de efeito acne é óbvio, vale a pena mais pesquisas e 
aplicações clínicas. 
Resumo: 
Objetivo: Observar a terapia com acupuntura para acne Métodos :. 35 pacientes 
foi tratada Resultados :. A eficiência total de 97,1% Conclusão :. AHT com 
acupuntura corpo para a acne é óbvio. 
Autor : Qin Jiali Zhang Weidong 
Autor : Shanxi College, Taiyuan, 030024, China 
Título: Estudo clínico da TCM  
Jornal: Jornal Clínica de Medicina Chinesa 
, O volume do (s) : 2015, (7) 
DOI : R758.73 + 3 
Palavras-chave: Auto-hemoterapia Contexto Conhecimento agulha Contexto 
Conhecimento acne Contexto Conhecimento  
Palavras-chave: Auto-hemoterapia Needle Acne  
Data de publicação on-line : 22 de maio de 2015 
 
http://d.wanfangdata.com.cn/periodical_zylcyj201507030.aspx 

16 de agosto às 17:52 

o  

  

Marcelo Fethahttp://d.wanfangdata.com.cn/Periodical/zylcyj201507030 

自血疗法配合体针治疗痤疮35例 Treating 35 cases of acne in acupuncture 

目的：观察自血疗法配合体针治疗痤疮的临床疗效。方法：将2013年5月-

2014年6月收治于山西省针灸研究所国医堂35例患者，给予自血疗法和体针治疗。

结果：治疗总有效率97.1%。结论：自血疗法配合体针治疗痤疮效果明显，值得在

临床上进一步研究和应用。 Objective:To observe the acupuncture therapy for 
acne. Methods:35 patients was treated. Results:The total efficiency of 97.1%. 
Conclusion:AHT with body acupuncture for acne is… 

http://d.wanfangdata.com.cn/periodical_zylcyj201507030.aspx
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http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fd.wanfangdata.com.cn%2FPeriodical%2Fzylcyj201507030&h=CAQH7PMMV&enc=AZNxVeqB0kl9p5b2-BWYYS1VKo-Ama3y6bGgwdSqaiJXkiEo9_D1pq3UcMp2g4rOvL6JgHNt3SJ1zzN7aMWDFd6wI2txR3pdRB4dB0op3ZUc7bNL4dKlAIguBR_DNV6189U1TfWHAzRobZyxfAatzIg1nf6GGrnZs4_bJa05sPCyRw&s=1
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Marcelo Fetha Auto-Hemoterapia.(Zé Barth) 

 
Publicado em 27 de ago de 2015 
 
AUTO-HEMOTERAPIA  
 
Como bom cidadão,me sinto na obrigação de contar a minha historia. 
está completando dois anos nem um remédio tomando isto é uma grande vitória 
 
foi desde adolescente sofri muito minha gente com fortes dor de ouvido 
e nos últimos dez anos a dor só foi aumentando mas como tenho sofrido. 
a noticia se espalhou e o povo já comentou tem câncer o indivíduo 
por muitos médicos passei muito remédio tomei também fui muito benzido 
farmacêuticos procurei muito dinheiro gastei só que nada resolvido. 
 
em dois meses tava curado eu já ficava animado graças que câncer não é 
mas só durava um mês voltava tudo outra vez já tinha perdido a fé 
mas um dia meu irmão deu escondido em minha mão ouça esse DVD Zé. 
 
escutava e escutava isso já me animava Dr. Luiz moura falando 
da auto-hemoterapia nesta hora eu já saia pros amigos perguntando 
tu conhece tu já fez e logo eu encontrei amigos me confirmando 
eu já fiz a cinco anos e o outro fez a seis isto milagre me fez falavam se 
emocionando 
resolvi fazer então e já na sexta sessão podem crer de manhã fui me acordando 
pensei comigo eu duvido levei a mão nos ouvidos será que eu estou sonhando 
era um alivio profundo vou espalhar pra todo mundo então vou desabafando. 
 
coceira na sola do pé não podia usar calçado. 
dor na coluna demais não adiantou ser operado. 
duas semanas de cama quando ficava gripado. 
a dor no peito era forte quando dormia de lado 
do peito do braço a mão de dor eu era acordado. 
colesterol sempre alto eu ficava indignado. 
hoje completa dois anos de tudo fui libertado 
eu como churrasco gordo nem gripe tenho pegado 
não entro mais em farmácia os médicos deixo de lado 
tudo que aqui está escrito nestes meus versos rimados 
é verdade assino em baixo sem medo bem declarado 
porque querem proibir se só da bom resultado 
eu até fiz uma música no cd do ano passado 
abra o vídeo e escute como estou indignado 
pois eu nunca fui omisso e a todos muito obrigado. JOSÉ BARTH (ZÉ BARTH) 
 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1636679353240797&reply_comment_id=1641337176108348&total_comments=1&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


https://www.youtube.com/watch?v=EbyNoCNGCbs 

28 de agosto às 07:06 

o  

Marcelo Fetha MEDITAÇÃO: continuando criticam sem saber e sem conhecer! 

 
Meditação = uma pílula de bilhões de dólares! 
 
Já li artigos de médicos dizendo que isso não passa de grande besteira e que é 
coisa de indiano, chines e tibetano que não tem mais o que fazer etc. 
 
Infelizmente no mundo ocidental, criou-se muito misticismo em torno da 
meditação. Gente falando um monte de filosofia pra ninguém entender coisa 
nenhuma. 
 
Meditação é uma técnica e técnica que funciona. Só quem medita conhece e 
atesta os benefícios desta pratica. 
 
Através da meditação você descobrirá um estado de consciência que jamais 
sonhou que existisse. E esse é o tipo de conhecimento que ninguém te conta 
nada a respeito, pois é você tem que correr atras. 
 
Mas por favor, não vá meditar um mês e sair por aí dando uma de guru 
iluminado! Meditação leva tempo, requer dedicação e disciplina. 
 
E UM ALERTA DESDE JÁ: se você não praticar meditação diariamente, 2x ao 
dia, não obterá os benefícios, principalmente na primeira técnica abaixo, a MT. 
 
(Abaixo algumas técnicas de meditação). 
 
Sem dúvida, acho que a MT (meditação transcendental) é que mais tem estudos 
científicos, pois investiu-se nesta área pois ela dá retorno. 
 
Veja neste vídeo o Dr. Norman Rosenthal, médico psiquiatra USA, opinião sobre 
a Meditação Transcendental  
 
http://www.youtube.com/watch?v=8LHWXrMNAmI 
 
Se existisse uma pílula que promovesse os mesmos benefícios da meditação 
transcendental, ela iria custar alguns bilhões de dólares.  
 
Neste vídeo o Dr. Norman diz que os estudos científicos da MT são revisados por 
pares e são de excelente qualidade. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EbyNoCNGCbs
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1640623229513076&offset=0&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.youtube.com/watch?v=8LHWXrMNAmI
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8LHWXrMNAmI&h=UAQGRqh4_&enc=AZMxY_rzCSPD92SU_3j8trrbPikqedQ9Q0J4Y71YmfyNtAqCB1UKGQ59t_Z_xcHzr-iSWp0hh9f9tFFRTeOKWQ5wRu2UgwvIapDYEYpF6RGBu6zTGvrBqaUKB2iIN75xe9JiJeRRAd2WS0IvAHkiPXPjrQvuWG-6VtFu8O0D0cIF-A&s=1


 

 

Norman Rosenthal opnião sobre a Meditação… 

YOUTUBE.COM 

28 de março às 23:23 · Editado 

o  

  

Ocultar 15 respostas 

 

  

Marcelo Fetha No Site Oficial MT no Brasil, voce poderá conferir 600 estudos 

cientificos 
 
http://www.meditacaotranscendental.com.br/ 

Meditação Transcendental - Website Oficial Brasil - Sociedade Internacional de 
Meditação - Como... 

Meditação validada por mais de 600 estudos científicos. A melhor meditação 
contra 'stress'. Confira quais são os professores autorizados a ensinar esta 
meditação. Saiba sobre os benefícios da meditação para a mente, corpo, saúde e 
ambiente. Meditação Transcendental: instrução pessoal e acompanhament… 

MEDITACAOTRANSCENDENTAL.COM.BR 

28 de março às 22:03 

  

Marcelo Fetha Neste outro video, você poderá conferir como fica seu cerebro 

durante a pratica da MT: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KHY2YS26jNg 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8LHWXrMNAmI
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587654251476641&offset=0&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
http://www.meditacaotranscendental.com.br/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.meditacaotranscendental.com.br%2F&h=GAQHYe07y&enc=AZO3wJcD_dYARFIlqODhfR8YRZLCnwsFGGUPXIyNkIOSIjLYq9FpRKjAa3glkKtz1OWl8MfIkCS2qcp4LDg6DPjmLZfhM1nUi20-QB7PvsxdWldUVEWY4T2nstGhFhea5W73O1Q6KnhqjlNMaQ8NdH9JYMb8KTnvyRI5kdiX-yPLhw&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.meditacaotranscendental.com.br%2F&h=GAQHYe07y&enc=AZO3wJcD_dYARFIlqODhfR8YRZLCnwsFGGUPXIyNkIOSIjLYq9FpRKjAa3glkKtz1OWl8MfIkCS2qcp4LDg6DPjmLZfhM1nUi20-QB7PvsxdWldUVEWY4T2nstGhFhea5W73O1Q6KnhqjlNMaQ8NdH9JYMb8KTnvyRI5kdiX-yPLhw&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587654251476641&reply_comment_id=1587654468143286&total_comments=15&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=KHY2YS26jNg
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKHY2YS26jNg&h=aAQH-UerM&enc=AZPskr9IhBGctnM4MQ0HYTmWgdvtk5pOyTr_ZRh3KAJTjfwrxMtZSJ-QNa9rhb5kKTIUR9xKNii-A_LGSGv4OSnzQkGXcjsPnjRQ1W06xMGB9syyo68eYVsVcL1kBiRWFNxwEcAy_k2Upt1dOacD0eEzKtmcbdY7jNC4kSnHA2CIlw&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http://www.youtube.com/watch?v=8LHWXrMNAmI&h=UAQGRqh4_&enc=AZMxY_rzCSPD92SU_3j8trrbPikqedQ9Q0J4Y71YmfyNtAqCB1UKGQ59t_Z_xcHzr-iSWp0hh9f9tFFRTeOKWQ5wRu2UgwvIapDYEYpF6RGBu6zTGvrBqaUKB2iIN75xe9JiJeRRAd2WS0IvAHkiPXPjrQvuWG-6VtFu8O0D0cIF-A&s=1


 

 

O Cérebro durante a Meditacão… 

YOUTUBE.COM 

28 de março às 22:03 

  

Marcelo Fetha Canal MT no Brasil: 

295.991 visualizações 
https://www.youtube.com/user/MeditacaoMT 

 

 

 

MeditacaoMT 

Somos um canal destinado a divulgar e compartilhar informações sobre a técnica 
de… 

YOUTUBE.COM 

28 de março às 22:03 

  

Marcelo Fetha Canal MT USA 

3.939.797 visualizações 
https://www.youtube.com/user/meditationchannel 

 

 

 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKHY2YS26jNg&h=qAQFqdYeP&enc=AZN4dBQIVJKqpLXi3gokPjBEaoX0xsihudWVSf5_73p0ZO5PfIcNHgqM5uZ3dyDl633h8lVRdMGv9R48c_n_kbTAqP7tCQXNTq-q2-uaIOjGiaUMjdhsg-E9f9xsOt0YG34MRNs4nWhLo5yDEVbYk-ahqweY-GpPv-OVX4BX7q2VsQ&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587654251476641&reply_comment_id=1587654514809948&total_comments=15&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/user/MeditacaoMT
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FMeditacaoMT&h=RAQHoFoe8&enc=AZOe2uwF3Ny2CF8Oz4NMCta9usQbp6XdpbYiEHZg2Qbwrm2EoRmmnNnHInOrwnMWsM2AnsRxF0iIdoglEJvLsxnpZTQmV9CIpuVXiMJTCxBxRHo4VWjXC03JqVejH3Asp0qG-1rx1zuGzJSdmuqQyrW2JEGuUGPEo_6PAqbKu8SPTg&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FMeditacaoMT&h=RAQHoFoe8&enc=AZOe2uwF3Ny2CF8Oz4NMCta9usQbp6XdpbYiEHZg2Qbwrm2EoRmmnNnHInOrwnMWsM2AnsRxF0iIdoglEJvLsxnpZTQmV9CIpuVXiMJTCxBxRHo4VWjXC03JqVejH3Asp0qG-1rx1zuGzJSdmuqQyrW2JEGuUGPEo_6PAqbKu8SPTg&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FMeditacaoMT&h=RAQHoFoe8&enc=AZOe2uwF3Ny2CF8Oz4NMCta9usQbp6XdpbYiEHZg2Qbwrm2EoRmmnNnHInOrwnMWsM2AnsRxF0iIdoglEJvLsxnpZTQmV9CIpuVXiMJTCxBxRHo4VWjXC03JqVejH3Asp0qG-1rx1zuGzJSdmuqQyrW2JEGuUGPEo_6PAqbKu8SPTg&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FMeditacaoMT&h=QAQGrUdQX&enc=AZO0HayAzwV3fXrR7sBLtKBM44onGWi4x8FQnbQqoFW-c5FSqZJaZwpTYLxGTWzJP35_jtmUKrNTC6f4MemGUdZnZMblTy7RoG-a4XsMDdtj8kndHVf0rZTDw2aidjqpPSBU2qIsGIbsyaojaipKeXemMpCWAOBhhwDGhSSMMPCRkg&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587654251476641&reply_comment_id=1587654584809941&total_comments=15&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/user/meditationchannel
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Fmeditationchannel&h=qAQFqdYeP&enc=AZP8njnqdffwjk_KsnavQYaIL2N7q8tVWKk1EgVbIN6XrQ6tzm_bUNPfnuma2Qtsz1ylkY8_iyAAVM3q8oeTpjk3_9SfRb9twtW-4y_Q1XBbiaDNMxDXyyem_62QXbxuJWpyNavZwXXPfhpUJ-agrS3vjUI_96vQSrYg8U03RR6leA&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Fmeditationchannel&h=qAQFqdYeP&enc=AZP8njnqdffwjk_KsnavQYaIL2N7q8tVWKk1EgVbIN6XrQ6tzm_bUNPfnuma2Qtsz1ylkY8_iyAAVM3q8oeTpjk3_9SfRb9twtW-4y_Q1XBbiaDNMxDXyyem_62QXbxuJWpyNavZwXXPfhpUJ-agrS3vjUI_96vQSrYg8U03RR6leA&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Fmeditationchannel&h=qAQFqdYeP&enc=AZP8njnqdffwjk_KsnavQYaIL2N7q8tVWKk1EgVbIN6XrQ6tzm_bUNPfnuma2Qtsz1ylkY8_iyAAVM3q8oeTpjk3_9SfRb9twtW-4y_Q1XBbiaDNMxDXyyem_62QXbxuJWpyNavZwXXPfhpUJ-agrS3vjUI_96vQSrYg8U03RR6leA&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=KHY2YS26jNg&h=aAQH-UerM&enc=AZPskr9IhBGctnM4MQ0HYTmWgdvtk5pOyTr_ZRh3KAJTjfwrxMtZSJ-QNa9rhb5kKTIUR9xKNii-A_LGSGv4OSnzQkGXcjsPnjRQ1W06xMGB9syyo68eYVsVcL1kBiRWFNxwEcAy_k2Upt1dOacD0eEzKtmcbdY7jNC4kSnHA2CIlw&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/user/MeditacaoMT&h=RAQHoFoe8&enc=AZOe2uwF3Ny2CF8Oz4NMCta9usQbp6XdpbYiEHZg2Qbwrm2EoRmmnNnHInOrwnMWsM2AnsRxF0iIdoglEJvLsxnpZTQmV9CIpuVXiMJTCxBxRHo4VWjXC03JqVejH3Asp0qG-1rx1zuGzJSdmuqQyrW2JEGuUGPEo_6PAqbKu8SPTg&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/user/meditationchannel&h=qAQFqdYeP&enc=AZP8njnqdffwjk_KsnavQYaIL2N7q8tVWKk1EgVbIN6XrQ6tzm_bUNPfnuma2Qtsz1ylkY8_iyAAVM3q8oeTpjk3_9SfRb9twtW-4y_Q1XBbiaDNMxDXyyem_62QXbxuJWpyNavZwXXPfhpUJ-agrS3vjUI_96vQSrYg8U03RR6leA&s=1


Transcendental Meditation 

"Transcendental Meditation opens the awareness to the infinite reservoir of 
energy,… 

YOUTUBE.COM 

28 de março às 22:04 

  

Marcelo Fetha Se voce se dedicar a pesquisar sobre a MT, vera que o cineasta 

David Lynch, atraves da David Lynch Foundation ensinou milhares e milhares de 
crianças em todo o mundo. Onde reside a Oprah Winfrey, a apresentadora de TV 
mais famosa do mundo, a cidade para para meditar 2x ao dia. 
https://www.facebook.com/DavidLynchFoundation?ref=ts&fref=ts 
 
Entretanto há uma controvérsia dos que alegam que a MT não é uma pratica 
popular, pois ela tem um custo que pode chegar até U$ 1,500 em alguns estados 
norte Americanos e no Brasil não sei qual é o preço exato, mas acho que deva 
girar em torno de 1,5 a 2 salarios minimos. 

David Lynch Foundation 

Organização de caridade 

 

 

 

 

73.233 curtidas 

3.374 falando sobre isso 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Fmeditationchannel&h=NAQFLhg1o&enc=AZPDW6nj_3RF508cgoU8gL6CACWKiQ1BRlAD27qpOgJXNTDjCKZ6YY-3t5-ylwPVzIAV7-1rbxUrZLZXrJZ65A6YImDGPuyIiBoA0dJD1ROmNW--7ZX8WHcxx4z6kfRTEHcF8i-2_E4uq75bG1LieriKxeD6LeH9O7BT5_B2cmfMyA&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587654251476641&reply_comment_id=1587654618143271&total_comments=15&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/DavidLynchFoundation?ref=ts&fref=ts&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/DavidLynchFoundation
https://www.facebook.com/DavidLynchFoundation
https://www.facebook.com/DavidLynchFoundation
https://www.facebook.com/DavidLynchFoundation
https://www.facebook.com/DavidLynchFoundation
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Marcelo Fetha Existem também muitas outras meditações com mantras, porem 

esta se diz similar a MT: 
 
Eu não conheço apenas olhei algum conteudo do site, e o preço é bem mais em 
conta, R$55,00 versão eletronica e R$ 110,00 versao impressa. 
 
http://www.nsrbr.com/nsrbr/index.html 

Meditação "Natural Stress Relief", técnica natural e sem esforço 

A Meditação NSR© é uma técnica mental sem esforço, fácil de aprender, que 
dissolve o estresse, reduz ansiedade e melhora a vida através de um estado 
único de descanso alerta. A NSR© proporciona os mesmos benefícios da 
Meditação Transcendental®, só que é muito mais barata e pode ser aprendida 
rapidam… 

NSRBR.COM 

28 de março às 22:12 

  

Marcelo Fetha Uma das formas mais utilizadas e simples é a meditação baseada 

na atenção da respiração. 
 
O professor Laercio Fonseca tem uma palestra: COMO MEDITAR 
CORRETAMENTE. 
 
Muito boa, entretanto a palestra inteira (acho que 1 hora e pouco de duração) não 
esta disponivel no Youtube. (a palestra completa voce precisara adquirir em seu 
site). 
 
Mas tem um video de 9 minutos desta palestra no Youtube, e com ele ja da pra 
ter um ideia geral. 
https://www.youtube.com/watch?v=CqHZpNiB628 

 

 

 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587654251476641&reply_comment_id=1587654841476582&total_comments=15&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.nsrbr.com/nsrbr/index.html
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nsrbr.com%2Fnsrbr%2Findex.html&h=_AQHRScxU&enc=AZNZIiFgq_GrIHhteeW-t_KI71FZs0l801nLCrMv-gLCCDKMBLl_iNrDXnDtTq3YoMB4htmFixTTZvwZVFIYoR2oSs4mBjnQp343aXtNQDyPp-HAUB_UYWT1jALWUp6ze6Ii8nd24B-E_ZkYMi6VbUUF7jUEdERff2bq48ZvOQcRfw&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587654251476641&reply_comment_id=1587656401476426&total_comments=15&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=CqHZpNiB628
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCqHZpNiB628&h=GAQHYe07y&enc=AZPXi6kwzHN2zmtxFZpvq7HsRmrqo_qf24YrJLzuw1lNo08lnS3er1J2Zr-QHlzmzZTr75a4f4uwhNbKl3lvcU-yZi58N1Xc1vJiOLOU1VSO_RyRtonnj0JA5TQnDrsKKHE9yfld8Q5RmSGf1tPQsRA5F6cujCCixh_CT5vR5f5LIQ&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCqHZpNiB628&h=GAQHYe07y&enc=AZPXi6kwzHN2zmtxFZpvq7HsRmrqo_qf24YrJLzuw1lNo08lnS3er1J2Zr-QHlzmzZTr75a4f4uwhNbKl3lvcU-yZi58N1Xc1vJiOLOU1VSO_RyRtonnj0JA5TQnDrsKKHE9yfld8Q5RmSGf1tPQsRA5F6cujCCixh_CT5vR5f5LIQ&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCqHZpNiB628&h=GAQHYe07y&enc=AZPXi6kwzHN2zmtxFZpvq7HsRmrqo_qf24YrJLzuw1lNo08lnS3er1J2Zr-QHlzmzZTr75a4f4uwhNbKl3lvcU-yZi58N1Xc1vJiOLOU1VSO_RyRtonnj0JA5TQnDrsKKHE9yfld8Q5RmSGf1tPQsRA5F6cujCCixh_CT5vR5f5LIQ&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=CqHZpNiB628&h=GAQHYe07y&enc=AZPXi6kwzHN2zmtxFZpvq7HsRmrqo_qf24YrJLzuw1lNo08lnS3er1J2Zr-QHlzmzZTr75a4f4uwhNbKl3lvcU-yZi58N1Xc1vJiOLOU1VSO_RyRtonnj0JA5TQnDrsKKHE9yfld8Q5RmSGf1tPQsRA5F6cujCCixh_CT5vR5f5LIQ&s=1


Aprenda a Meditar 

Como meditar. Professor Laércio Fonseca 

YOUTUBE.COM 

28 de março às 22:13 

  

Marcelo Fetha NO YOUTUBE O DR. LAIR RIBEIRO ENSINA A MEDITAR EM 

ALGUNS VIDEOS O QUE ME LEMBRO AGORA É NA ENTREVISTA DO 
JEFERSON CAMILO. 
 
Esta entrevista tem 6 partes: o link da 1ª parte: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MqXExDxsBfw 

 

 

 

Dr. LAIR RIBEIRO - Dr. Jeferson Camillo - Parte 1 

YOUTUBE.COM 

28 de março às 22:13 

  

Marcelo Fetha Abaixo uma dicas que podem ajudar: 

 
Prestar atenção na respiração. NÂO CONTROLAR A RESPIRAÇÂO, apenas 
prestar atenção no ar entrando e saindo. 
 
NÃO TENTAR EXPULSAR OS PENSAMENTOS, porque eles não vão sair 
nunca. Se tentar não pensar, aí será uma luta, e um processo profundamente 
enervante. 
 
Apenas deixar os pensamentos fluirem. quando se der conta que está pensando, 
voltar calmamente a prestar atencão na respiração. 
 
Não ficar imovel que nem estatua. Pode-se mudar de posição, mexer os braços, 
coçar, esticar as pernas, recolher as pernas, dobra-las etc. 
 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCqHZpNiB628&h=yAQEAW3Fj&enc=AZPQqXT5dn0t7f2N7NUYiREZktfjwW5nkUE-A8ayaA1gha57IQkHyI8g7-ibpIZEPFu-E6OV5-dF_ONZ3DZfxhjEZc1xVnvLC_2dLaAZuP85KiVIwJpeuPrNgr9FDAgXK4SJcNGy787rCaJDsiUbyY68ObSUDoczn0BRuC6ANvUYhg&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587654251476641&reply_comment_id=1587656448143088&total_comments=15&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=MqXExDxsBfw
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMqXExDxsBfw&h=wAQEf3COa&enc=AZMaCkUl4QW5UIldzH-R3fPrb1ksxgN2ZTdDrRbLy6PIv3Y9QrN6GHplWJ_g1dRLxCRasbeY2RezcDZiGVbSGdf1WTL7gl5SaMIh8qK6LXRa36BHiRMwHxgRdb6_EunnFTlf-2I7Sc2w2itN3xYG0dOY991svqU5BrtUmBlnOyh0aA&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMqXExDxsBfw&h=wAQEf3COa&enc=AZMaCkUl4QW5UIldzH-R3fPrb1ksxgN2ZTdDrRbLy6PIv3Y9QrN6GHplWJ_g1dRLxCRasbeY2RezcDZiGVbSGdf1WTL7gl5SaMIh8qK6LXRa36BHiRMwHxgRdb6_EunnFTlf-2I7Sc2w2itN3xYG0dOY991svqU5BrtUmBlnOyh0aA&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMqXExDxsBfw&h=wAQEf3COa&enc=AZMaCkUl4QW5UIldzH-R3fPrb1ksxgN2ZTdDrRbLy6PIv3Y9QrN6GHplWJ_g1dRLxCRasbeY2RezcDZiGVbSGdf1WTL7gl5SaMIh8qK6LXRa36BHiRMwHxgRdb6_EunnFTlf-2I7Sc2w2itN3xYG0dOY991svqU5BrtUmBlnOyh0aA&s=1
https://www.youtube.com/watch?v=MqXExDxsBfw
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587654251476641&reply_comment_id=1587656484809751&total_comments=15&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=MqXExDxsBfw&h=wAQEf3COa&enc=AZMaCkUl4QW5UIldzH-R3fPrb1ksxgN2ZTdDrRbLy6PIv3Y9QrN6GHplWJ_g1dRLxCRasbeY2RezcDZiGVbSGdf1WTL7gl5SaMIh8qK6LXRa36BHiRMwHxgRdb6_EunnFTlf-2I7Sc2w2itN3xYG0dOY991svqU5BrtUmBlnOyh0aA&s=1


Antes de iniciar a meditação (ja estando na postura abaixo) fazer 6 respirações 
profundas. 
 
Com calma, inspirar e expirar. E depois respirar normalmente. 
 
- 
 
Postura: 
 
Sentar-se confortavelmente numa poltrona, sofá, ou cama (coloque os 
travesseiros na cabeceira), e recostar (encostar) as costas, deixando o pescoço 
livre. (pois na meditação ele pende para frente ou para tras). Quando perceber 
que pendeu o pescoço, voltar na postura ereta, mas com calma, bem devagar. 
 
Se conseguir fazer a postura de lotus (cruzar as pernas) melhor, pois esta 
postura diminui a circulacão nas pernas, e o batimento cardiaco diminuira 
sensivelmente. 
 
Mas se nao conseguir nao importa. As pernas podem ficar esticadas, dobradas, 
cruzadas etc. E durante a meditação, pode-se mexer a hora que quiser. 
 
Pousar os braços e a maos sobre o colo com as palmas voltadas para cima, 
entrelaçando as maos ou nao. Pode-se entrelaça-las ou pousar uma palma sobre 
a outra, E mudar de posição quando sentir vontade durante a meditação. 
 
Fazer 2 meditações de 20 minutos, uma logo ao acordar, e outra antes do jantar.  
 
A meditação funciona de estomago vazio. Se ao acordar, sentir fome, beba meio 
copo de agua. (E faça as necessidades antes, pois meditar com vontade de ir ao 
banheiro, nem tem como. De estomago cheio, a meditacao nao funciona. 
 
Se nao encontrar uma posicao para a lingua, coloque-a principio entre os dentes. 
Abrindo levemente a boca.  
 
Apos meditar, esperar 2 minutos antes de sair. Abrir os olhos devagar e pronto.  
 
E se puder escorregar no sofá ou cama, por 5 minutos, aproveita-se melhor os 
beneficios. 
 
O principio desta meditação baeada na respiração, é o mesmo do video abaixo. 
Entretanto a diferença é que nesta de meditação de 1min voce pratica apenas 
por 1 minuto e sorrindo. 
(existem artigos que atestam que pode mudar seu padrão vibratorio mantendo 
um sorriso por mais de 20 segundos)  
 
Quer aprender a MEDITAR? Simples, rápido e fácil: Meditação em um instante, 
legendado (One Moment Meditation) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Sj7d_8K4cc4 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Sj7d_8K4cc4
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSj7d_8K4cc4&h=4AQEGyBep&enc=AZO3YVpPtW3ZC7KmEh848zobU7aUEY9gGQOS4nJo4bJ0ULq76-JyGhduqxyiB0ilrZBa7TL5tFQEQYZbQN1bZhjvFlmPdVQtq7XKkuaYxEauFVNSbSVPGJnXzqtQ55Ov7XjKBnvA34sF95ACAtpw8GQfmPvofL8Xv1_jMrtgcXskFA&s=1


 

 

Meditação em um instante, legendado… 

YOUTUBE.COM 

28 de março às 22:14 

  

Marcelo Fetha Existem muitos sites e canais onde voce poderá aprender 

técnicas de meditação. No canal da Amanda Dreher você poderá aprender 
diversas técnicas:  
 
NESTE CANAL ME LEMBRO QUE ELA TEM UM VIDEO SOBRE AS 
POSTURAS DE MEDITAÇÃO. 
 
https://www.youtube.com/channel/UCb3Y6YBY78t2yJd903h1ESA 

 

 

 

Amanda Dreher 

Eu sou a Amanda Dreher, astróloga, terapeuta holística, professora de yoga, 
cofundadora… 

YOUTUBE.COM 

28 de março às 22:38 · Editado 

  

Marcelo Fetha Como Meditar Corretamente (Como Sentar para Meditar) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=KopJ9fBoZDk 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSj7d_8K4cc4&h=wAQEf3COa&enc=AZPsSRGReaez4kcOvqzDULZ6mP8yJi4MR-XatHKrSzR6LjGggi2YlJUKRF-jCgDZnQ1-0RiiZczpiCFzBhGd3u8Yt8_PdK88bJB7Fy41efa7ah2v5NHiV0oaTDITxWk8qZx6XUPiYkYDg-eeYnzeCAQcwbdCZz6kq_B7kZCJARIx9A&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587654251476641&reply_comment_id=1587656614809738&total_comments=15&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/channel/UCb3Y6YBY78t2yJd903h1ESA
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCb3Y6YBY78t2yJd903h1ESA&h=WAQG33Cub&enc=AZN_w-Yqno0e2qerXoAnkWoUrAagCUWeqSq56-lO6kfHRRBumnLTXH-16x5-gLMQmCvyTyeDSsSA5nxHYqf1H8XW-WE3c-EBQZuNAndd8oRInIiAxQDo1LaWdZSZxrSjF0BUGaWVbtxsmK3c7MEzaSzuUpcGX3RcZgQnGErV8Pvodw&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCb3Y6YBY78t2yJd903h1ESA&h=WAQG33Cub&enc=AZN_w-Yqno0e2qerXoAnkWoUrAagCUWeqSq56-lO6kfHRRBumnLTXH-16x5-gLMQmCvyTyeDSsSA5nxHYqf1H8XW-WE3c-EBQZuNAndd8oRInIiAxQDo1LaWdZSZxrSjF0BUGaWVbtxsmK3c7MEzaSzuUpcGX3RcZgQnGErV8Pvodw&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCb3Y6YBY78t2yJd903h1ESA&h=WAQG33Cub&enc=AZN_w-Yqno0e2qerXoAnkWoUrAagCUWeqSq56-lO6kfHRRBumnLTXH-16x5-gLMQmCvyTyeDSsSA5nxHYqf1H8XW-WE3c-EBQZuNAndd8oRInIiAxQDo1LaWdZSZxrSjF0BUGaWVbtxsmK3c7MEzaSzuUpcGX3RcZgQnGErV8Pvodw&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCb3Y6YBY78t2yJd903h1ESA&h=ZAQFs47CK&enc=AZPzIET5tsnNBDJNAmhjmErknLh12ET67H50srXcgRXucMlmRIJHGqN_ORFAQ1zush_905mgHgVeEsORqcZR6XGglryWVyxecyfJWZ1ZVhiS9iDRYBCJMhov7G_pQjwmxLdijlZdDRdoMMs12MqFKItv93Yu-uZ7At6kziR3gjRbgA&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587654251476641&reply_comment_id=1587656671476399&total_comments=15&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.youtube.com/watch?v=KopJ9fBoZDk
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKopJ9fBoZDk&h=ZAQFs47CK&enc=AZNWn6VWCKi9X4ie7yY4ThTf0xZedhX9w2gBnUf2FWOTjppInWAacqLfAjodX6rC_BF9Jw7uQT_fjG-XkJdqnOcnqSsYeJ1-lvFdyG3SHx-c7v25WdhpI4vsU_ROp5sVNP69b7ocq8zXQlKWCX-RM1vZCIi9aUAHLOcLuppvtYPQXA&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http://www.youtube.com/watch?v=Sj7d_8K4cc4&h=4AQEGyBep&enc=AZO3YVpPtW3ZC7KmEh848zobU7aUEY9gGQOS4nJo4bJ0ULq76-JyGhduqxyiB0ilrZBa7TL5tFQEQYZbQN1bZhjvFlmPdVQtq7XKkuaYxEauFVNSbSVPGJnXzqtQ55Ov7XjKBnvA34sF95ACAtpw8GQfmPvofL8Xv1_jMrtgcXskFA&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/channel/UCb3Y6YBY78t2yJd903h1ESA&h=WAQG33Cub&enc=AZN_w-Yqno0e2qerXoAnkWoUrAagCUWeqSq56-lO6kfHRRBumnLTXH-16x5-gLMQmCvyTyeDSsSA5nxHYqf1H8XW-WE3c-EBQZuNAndd8oRInIiAxQDo1LaWdZSZxrSjF0BUGaWVbtxsmK3c7MEzaSzuUpcGX3RcZgQnGErV8Pvodw&s=1


 

 

Como Meditar Corretamente (Como… 

YOUTUBE.COM 

28 de março às 23:44 · Editado 

  

Marcelo Fetha . 

* UMA DICA PARA VOCE ASSISTIR VIDEOS: 
 
COM EU GERALMENTE INDICO MUITOS VIDEOS, VOU LHE PASSAR UMA 
DICA PARA VOCE ASSISTIR VIDEOS MAIS FACILMENTE. 
 
1- baixar os videos que voce deseja assistir. 
Existem varios programas, mas eu uso este. É gratuito e é bem facil de 
manusear: 
http://atube-catcher.br.uptodown.com/ 
 
2- Depois baixe o VLC media player para assistir aos videos. 
Voce pode assistir aos vídeos em velocidades aceleradas, assim poderá assistir 
muito mais vídeos e em menor tempo. 
http://www.videolan.org/vlc/ 
. 

 

 

 

aTube Catcher 

Download aTube Catcher. Como descarregar vídeos do Youtube? Com o aTube 
Catcher.… 

ATUBE-CATCHER.BR.UPTODOWN.COM|POR MEDIA INGEA SL 

28 de março às 23:44 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKopJ9fBoZDk&h=FAQG6pwgk&enc=AZN_FJsrSApHFV6ej3EBdShctzJIX3kBo27f0_X591aufmyQV13LC8xjFzQyV3Lj4CJ2to6vWp3TPRMpNRgRa6aYLpYD25jD_PjKAYwohDHptEc4AQV_h6nbXoNt5LnuoydJ1syuDrqU2i1MJBALkZ9tCdUNw93bgGaAB2D_SmYsQA&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587654251476641&reply_comment_id=1587656691476397&total_comments=15&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
http://atube-catcher.br.uptodown.com/
http://www.videolan.org/vlc/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fatube-catcher.br.uptodown.com%2F&h=wAQEf3COa&enc=AZNTZd4KRtx6pdvovyp3724bTXBNSW68oUTy6ZWwSXV2c21WBf0mjurBQGkYNgiBzJLHs238nzWnK06gYBAjJO_3DwIjlsCxyA7Z4rEqeWvy4a2qBDBKmD5sk3ye0jkwDcpRcYTw2MZ32ybVNpodGhfvDCw3z0tmRXkcqoo4ZTmK6g&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fatube-catcher.br.uptodown.com%2F&h=wAQEf3COa&enc=AZNTZd4KRtx6pdvovyp3724bTXBNSW68oUTy6ZWwSXV2c21WBf0mjurBQGkYNgiBzJLHs238nzWnK06gYBAjJO_3DwIjlsCxyA7Z4rEqeWvy4a2qBDBKmD5sk3ye0jkwDcpRcYTw2MZ32ybVNpodGhfvDCw3z0tmRXkcqoo4ZTmK6g&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fatube-catcher.br.uptodown.com%2F&h=wAQEf3COa&enc=AZNTZd4KRtx6pdvovyp3724bTXBNSW68oUTy6ZWwSXV2c21WBf0mjurBQGkYNgiBzJLHs238nzWnK06gYBAjJO_3DwIjlsCxyA7Z4rEqeWvy4a2qBDBKmD5sk3ye0jkwDcpRcYTw2MZ32ybVNpodGhfvDCw3z0tmRXkcqoo4ZTmK6g&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fatube-catcher.br.uptodown.com%2F&h=BAQHwGqy8&enc=AZMaSm-pgp1nnkhVFt0vg3KLwAG7bwFz2VeOPD6fdoEtmdLzBIARsqmEnIadlCcwa10VVu4ZaxyRw33UWPPD0ltSN1ZvFX_bT_h00AlZTkAK95lKahIkGiWpBJ81b2A2gtBeQv5KnY6PizIRgEOq5eclm7GjReXNUoANDi4UCky09Q&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587654251476641&reply_comment_id=1587682974807102&total_comments=15&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=KopJ9fBoZDk&h=ZAQFs47CK&enc=AZNWn6VWCKi9X4ie7yY4ThTf0xZedhX9w2gBnUf2FWOTjppInWAacqLfAjodX6rC_BF9Jw7uQT_fjG-XkJdqnOcnqSsYeJ1-lvFdyG3SHx-c7v25WdhpI4vsU_ROp5sVNP69b7ocq8zXQlKWCX-RM1vZCIi9aUAHLOcLuppvtYPQXA&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http://atube-catcher.br.uptodown.com/&h=wAQEf3COa&enc=AZNTZd4KRtx6pdvovyp3724bTXBNSW68oUTy6ZWwSXV2c21WBf0mjurBQGkYNgiBzJLHs238nzWnK06gYBAjJO_3DwIjlsCxyA7Z4rEqeWvy4a2qBDBKmD5sk3ye0jkwDcpRcYTw2MZ32ybVNpodGhfvDCw3z0tmRXkcqoo4ZTmK6g&s=1


  

Marcelo Fetha Destacando a segunda dica: 

 
2- Depois baixe o VLC media player para assistir aos videos. 
Voce pode assistir aos vídeos em velocidades aceleradas, assim poderá assistir 
muito mais vídeos e em menor tempo. 
http://www.videolan.org/vlc/ 

 

 

 

VideoLAN - Official page for VLC media player, the Open Source… 

VIDEOLAN.ORG|POR VIDEOLAN 

7 de abril às 13:18 

  

Marcelo Fetha Video publicado agora na David Lynch Foundation  

 
https://www.youtube.com/watch?v=G0vGZue9F2E 

 

 

 

Meditação Transcendental - Níveis… 

YOUTUBE.COM 

7 de abril às 13:18 

  

Marcelo Fetha DADI JANKI - A MENTE MAIS ESTÁVEL DO MUNDO 
 
Ela recebeu da ONU o título, muito raro de ser concedido, de Guardiã do Planeta 
 
* ela pratica meditação há 60 anos: 

http://www.videolan.org/vlc/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.videolan.org%2Fvlc%2F&h=PAQGKR1RT&enc=AZP3R-J_txLoT248rwGNjhhbqn6f3t1k5ZDrT3MRxPvYkeqt_ZhGr54vJVVov2oE9mc3NxyUVcqScj3Yrs3utDteEBwBOVavLwUu9mPmCHZFSBbuHyKFJXDFmEs4nug8VHpWGtJNltk6Lu53RyEV8Zy633RSeyddY0inMgCP3sVfyQ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.videolan.org%2Fvlc%2F&h=PAQGKR1RT&enc=AZP3R-J_txLoT248rwGNjhhbqn6f3t1k5ZDrT3MRxPvYkeqt_ZhGr54vJVVov2oE9mc3NxyUVcqScj3Yrs3utDteEBwBOVavLwUu9mPmCHZFSBbuHyKFJXDFmEs4nug8VHpWGtJNltk6Lu53RyEV8Zy633RSeyddY0inMgCP3sVfyQ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.videolan.org%2Fvlc%2F&h=PAQGKR1RT&enc=AZP3R-J_txLoT248rwGNjhhbqn6f3t1k5ZDrT3MRxPvYkeqt_ZhGr54vJVVov2oE9mc3NxyUVcqScj3Yrs3utDteEBwBOVavLwUu9mPmCHZFSBbuHyKFJXDFmEs4nug8VHpWGtJNltk6Lu53RyEV8Zy633RSeyddY0inMgCP3sVfyQ&s=1
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http://animamundhy.com.br/.../meditacao-yoga-caminho... 

 

 

 

Meditação, yoga e caminho espiritual são geradores de uma… 

ANIMAMUNDHY.COM.BR 

22 de agosto às 19:25 

o  

Marcelo Fetha Apendicite. O tratamento da apendicite aguda 

 
*** Boa ação tem autohaemotherapy *** 
 
http://www.pro-medicine.com/sk/hirurgiya/hirurgiya-540.html 

22 de agosto às 07:06 

o  

  

Marcelo Fetha Na presença de táticas de infiltração apendicular do cirurgião 

deve ser diferente. Nestes casos, prescrito rigoroso repouso no leito, dieta, 
antibióticos. Para limitar o processo inflamatório nos primeiros dias na área de 
infiltração colocar o gelo, e, no futuro, para acelerar a reabsorção de calor 
aplicado topicamente (fisioterapia, aquecedores). Boa ação tem 
autohaemotherapy. Pacientes prescritos tão pequeno enema morno com 
camomila. Se sob a influência da referida infiltrado tratamento não resolver, mas 
sim aumenta de tamanho quando a temperatura sobe e leucocitose e do centro 
de infiltração é determinada por amolecimento, deve pensar sobre o 
desenvolvimento de um abscesso. Neste caso, o tratamento consiste na 
drenagem abcesso cirúrgica e autópsia seguida da sua cavidade. 

22 de agosto às 07:17 

o  

Marcelo Fetha AUTO-HEMOTERAPIA NA NORUÉGA: 

 
Métodos biológicos para o tratamento de feridas 
 
K. O tratamento biológico de feridas Ela deve incluir tanto vitamino- local e geral e 

http://animamundhy.com.br/blog/meditacao-yoga-caminho-espiritual-mente-tranquila-conheca-dadi-janki
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fanimamundhy.com.br%2Fblog%2Fmeditacao-yoga-caminho-espiritual-mente-tranquila-conheca-dadi-janki&h=AAQF1aCPB&enc=AZMzWOngOODXdoYX-NNS-P1NtKnkB3xwyL35yyknuqDO7yhaprwESHq6GNVgNOFgBzKjbwM1FavHzUZzg3dEYV3bziG6zoEM3Tw_rOJIBTNFHMMf1-O5d132XgMTed-e0Rq9-SBeuq8sdLtaHxXUR7UhuEX4JBoDThwOZppuwe4LYw&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fanimamundhy.com.br%2Fblog%2Fmeditacao-yoga-caminho-espiritual-mente-tranquila-conheca-dadi-janki&h=AAQF1aCPB&enc=AZMzWOngOODXdoYX-NNS-P1NtKnkB3xwyL35yyknuqDO7yhaprwESHq6GNVgNOFgBzKjbwM1FavHzUZzg3dEYV3bziG6zoEM3Tw_rOJIBTNFHMMf1-O5d132XgMTed-e0Rq9-SBeuq8sdLtaHxXUR7UhuEX4JBoDThwOZppuwe4LYw&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fanimamundhy.com.br%2Fblog%2Fmeditacao-yoga-caminho-espiritual-mente-tranquila-conheca-dadi-janki&h=AAQF1aCPB&enc=AZMzWOngOODXdoYX-NNS-P1NtKnkB3xwyL35yyknuqDO7yhaprwESHq6GNVgNOFgBzKjbwM1FavHzUZzg3dEYV3bziG6zoEM3Tw_rOJIBTNFHMMf1-O5d132XgMTed-e0Rq9-SBeuq8sdLtaHxXUR7UhuEX4JBoDThwOZppuwe4LYw&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fanimamundhy.com.br%2Fblog%2Fmeditacao-yoga-caminho-espiritual-mente-tranquila-conheca-dadi-janki&h=WAQG33Cub&enc=AZPwh8YTZu6-T6-YfKNVP9XvPRiFBBBuHaYNA2y1VPSqMPM1CJMviclXCYF7N9D8heQvtey5rApQzUjzvDyaa8BwUEH3YyUZp7-a8qiz6U52XvosKRrWFGyWncC-IzfUwXu7T4APUXogtu09ndN67VV3szSyQFED8Okokx03KSMBEg&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587654251476641&reply_comment_id=1638779243030808&total_comments=15&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.pro-medicine.com/sk/hirurgiya/hirurgiya-540.html
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1638556429719756&offset=0&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1638556429719756&reply_comment_id=1638558836386182&total_comments=1&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://l.facebook.com/l.php?u=http://animamundhy.com.br/blog/meditacao-yoga-caminho-espiritual-mente-tranquila-conheca-dadi-janki&h=AAQF1aCPB&enc=AZMzWOngOODXdoYX-NNS-P1NtKnkB3xwyL35yyknuqDO7yhaprwESHq6GNVgNOFgBzKjbwM1FavHzUZzg3dEYV3bziG6zoEM3Tw_rOJIBTNFHMMf1-O5d132XgMTed-e0Rq9-SBeuq8sdLtaHxXUR7UhuEX4JBoDThwOZppuwe4LYw&s=1


terapia hormonal, que visa melhorar a condição geral do organismo. A fim de 
reforçar imune às vezes recorrer a auto-hemoterapia biológico do corpo - 
administração intramuscular de sangue retirado do mesmo paciente. 
 
K. Biologisk behandling av sår Den bør inneholde både lokal og generell vitamino- 
og hormonbehandling som tar sikte på å forbedre den generelle tilstanden i 
kroppen. For å styrke kroppens immunbiologisk i noen tilfeller ty til 
autohemotherapy - intramuskulær administrasjon av blod tatt fra samme pasient. 
 
http://www.pro-medicine.com/no/hirurgiya-281.html 

22 de agosto às 07:06 

o  

Marcelo Fetha AUTO-HEMOTERAPIA in Indonesia Singapore: 

 
Welp! Down to my last clean tees! Lucky I got this shirt from @tori.saru Emoticon 
kiki  
Also no makeup today cuz imma do facial and continue my autohemotherapy at 
Klinik Dr. Titi Moertolo Spkk  
 
https://www.facebook.com/himeshinracosplay/photos/a.254461961363623.10737
41837.253394104803742/617266488416500/?type=1 

22 de agosto às 07:05 

o  

  

Marcelo Fethahttps://www.facebook.com/KlinikDrTitiMoertoloSpkk/info 

22 de agosto às 07:05 

o  

Sandra Brito como disse o collor voces sao todos um FDP que nao pensam na 

humanidade!!!! 

21 de agosto às 08:52 

o  

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. 

http://www.pro-medicine.com/no/hirurgiya-281.html
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1 · 19 de agosto às 19:44 

o  

Marcelo Fetha Assuta - maior liderança centro médico privado em Israel 

 
4. Soros vacina imunoterapia. Use auto-hemoterapia - tratamento de sangue 
intramuscular, aumenta a imunidade inespecífica. 
 
Assuta - najväčších predné súkromná zdravotné centrum v izraelského 
 
4. Imunoterapia sa vakcíny sera. Pouzite autohemotherapy - ošetrením 
intramuskulárne krv, zvyšuje imunitu nešpecifická. 
 
http://sk.assuta.clinic/otdeleniya/ginekologiya.html 

17 de agosto às 18:09 

o  

Tania Rogerio Pereiracarneiro eu faço minha familia faz ... nao procuramos 

mais postos de saude que nem atendem graças a hemoterapia somos saudaveis 
.. 

28 de julho às 19:51 

o  

Ruy Follador Eu faço a cerca 6 anos durante todo tratamento; cirurgia 

quimioterapia; e graças a Deus e a auto hemoterapia hoje estou curado 

5 de março às 18:30 

o  

  

Nelci Obugalski Ruy Follador vc tinha o que? Eu to fazendo quimio, to com 

cancer de mama. 

28 de julho às 10:27 

  

Ruy Follador Oi Nelci eu tinha um câncer no intestino 

28 de julho às 16:19 
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o  

Joel Martini de Campos Tô me lichando pra vocês, é usada a mais de 100 anos, 

não tem efeitos colaterais como nos medicamentos( drogas ) , faço a 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 ??? 

4 · 4 de março às 17:09 

o  

  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=PrlKOiwSFMs 

1 · 4 de março às 17:34 

  

Joel Martini de Campos Obrigado amigão MARCELO FETHA, boa noite, fique 

com DEUS. 

1 · 4 de março às 17:38 

  

Marcelo Fetha Hepatitis C Treatment and Cure  

 
[YEA] I have been having Autohemotherapy to treat my Hep C and I am 
astonished as to how well I feel. I have not felt this well in many years. My energy 
went off the charts at first and has now become more normal. No more fatigue!! 
My Naturopathic Dr. prescribed 8 treatments, twice a week. I have one more 
treatment left and then he suggested an 'as and when needed'. Worked well for 
me.  
 
TRADUÇAO VIA GOOGLE  
Eu tenho tido Auto-hemoterapia para tratar a minha Hep C e eu estou surpreso 
de como eu me sinto bem . Eu não senti isso muito bem em muitos anos. Minha 
energia explodiu nas paradas em primeiro e agora se tornou mais normal. Não 
mais fadiga !! Meu naturopata Dr. prescrito 8 tratamentos, duas vezes por 
semana . Eu tenho mais um tratamento para a esquerda e , em seguida, ele 
sugeriu um " como e quando necessário " . Funcionou bem para mim .  
 
http://www.earthclinic.com/cures/hep_c6.html 

7 de março às 16:15 
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Marcelo Fetha http://www.hemoterapia.org/.../hepatitis-c-treatment-and... 

7 de março às 16:15 

  

Marcelo Fetha Porque a autohemoterapia ainda não liberada, (90% cura até 

agora)? 
Tenho hepatite C, porém faço autohemoterapia a dois anos e eliminei 90% dos 
vírus, comprovado pelo exame PCR Quant. Virus C: Era 1.100.000 (Um milhão e 
Cem Mil ) U/ml. Hoje 78.000. PORQUE A AUTO HEMOTERAPIA AINDA NÃO 
LIBERADA? 
 
Aí estão os exames, repare a ordem inversa das datas. 
 
O uso de chás (interno) e argila com cipó-de-mil-homens (externo) ajudou nesse 
conquista, logo não podemos desmerecer a Bioenergia e ao Professor Jaime 
Bruning. 
 
Outrossim entre o último exame e o penúltimo (por ordem de data) fiz somente 
auto-hemoterapia. 
 
Logo conclui que o uso de chás {incluindo cipó de mil homens com argila 
(externo), acelera em muito o processo de cura} pela auto-hemoterapia, que 
também funciona sozinha 
 
Estudei o Método Cartesiano (Científico) na escola, sei que existe, presumo que 
no caso de medicamentos deve ser extremamente complexo, anotações, prazos 
acompanhamentos por laboratório, médicos, fora experiências que também nem 
tenho idéia que existam. 
 
A experiência que fiz em mim mesmo foi por fura falta de opção. As dores nas 
pernas desapareceram, o amarelo nos olhos também (devido a hepatite), 
melhorou o meu ânimo também. Isto fora o que está comprovado na contagem 
viral: ELIMINAÇÃO DE MAIS DE 90 % DO VÍRUS. ISTO SEM CONTAR QUE A 
CONTAGEM VÍRAL MAIS ANTIGA(ver data) foi um ano anterior um ano antes de 
eu começar a auto-hemoterapia, quer dizer pode ser em torno de 95% a 
eliminação do vírus. 
 
Mas também não deixo de entender porque não são feitos experiências com 
auto-hemoterapia. Imaginem: A quantidade de laboratórios, médicos, 
farmácias(EMPREGOS, IMPOSTOS), seria um desequilíbrio muito grande, em 
muito pouco tempo, se comprovada pela "Ciência Oficial" (ao meu ver) a auto 
hemoterapia (se já não foi). 
 
TESTEMUNHO DOCUMENTADO, acesse o link: 
 
http://www.geocities.ws/autoh.../Carlos_M_AHT_Hepatite_C.htm 

7 de março às 16:19 · Editado 
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https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576960505879349&reply_comment_id=1578429012399165&total_comments=6&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1


  

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 

28 de julho às 09:46 

o  

Nelci Obugalski Quero fazer. Alguém ai pode me falar se é feito uma vez por 

semana? 

28 de julho às 07:46 

o  

James Gomes Hoje é sábado, 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 ! 

25 de julho às 05:40 

o  

Rosanea Pacienza Alguém por favor poderia dizer em que lugar do corpo 

consigo aplicar em mim mesmo, sem risco? Obrigada. 

24 de julho às 20:58 

o  

André Barreto Gente, o CFM não pode validar um tratamento sem comprovação 

científica. Vi muitos relatos de pessoas aqui e trabalhos científicos em animais, 
mas nenhum em humanos. Séries de casos têm nível de evidência VI, e não se 
deve recomendar tratamento em largaescala com base nisso. Pelos relatos que 
vi aqui, concordo que o tratamento merece ser mais pesquisado. Pra ficar bem 
claro: Não estou recriminando quem acredita, mas como entidade a posição do 
cfm está correta.  
Sobre graus de evidência e recomendação de tratamento: 
http://www.centrocochranedobrasil.org.br/.../artigo_540.pdf 

23 de julho às 15:13 

o  

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576960505879349&reply_comment_id=1630276163881116&total_comments=6&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1630244530550946&offset=0&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1629327413975991&offset=0&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1629212740654125&offset=0&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.centrocochranedobrasil.org.br/cms/apl/artigos/artigo_540.pdf
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1628822134026519&offset=0&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


José Ângelo Eu mesmo tiro, eu mesmo injeto!#fodaseCFM 

23 de julho às 17:04 

o  

  

Heverson Silva Pereira Vc é mto doido. 

1 · 23 de julho às 17:26 

  

José Ângelo talvez, conheci um enfermeiro que faz isso a 10 anos, e fiz nada de 

mais. 

23 de julho às 17:29 

  

José Ângelo Olha os comentários do pessoal ai de baixo. 

23 de julho às 17:30 

  

José Ângelo Não pode isso tudo de gente ta errada... 

23 de julho às 17:31 

  

Heverson Silva Pereira Não acho que estejam erradas. Mas como os 

medicamentos o que é bom pra um não é garantia de ser bom para todos. Triste 
é ver um bando de filho da puta falando que médico só pensa em dinheiro. Esses 
desgraçados esquecem que medicina é profissão que deve ser paga e muito 
melhor do que é na atualidade pelo estudo e responsabilidade exigidos. 

1 · 23 de julho às 17:42 

  

José Ângelo Ai sim, concordo plenamente com você. 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. 

https://www.facebook.com/hashtag/fodasecfm?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1628840467358019&offset=0&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1628842780691121
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1628840467358019&reply_comment_id=1628842780691121&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1628840467358019&reply_comment_id=1628843150691084&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1628840467358019&reply_comment_id=1628843497357716&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1628840467358019&reply_comment_id=1628843530691046&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1628846597357406
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1628840467358019&reply_comment_id=1628846597357406&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


2 · 23 de julho às 17:49 

  

Heverson Silva Pereira Para o CFM não há estudos suficientes que comprovem 

os benefícios do método e assim não podem indicar ou mesmo liberar o 
procedimento. Levam em consideração estudos tanto fora quanto dentro do país. 
Como o Brasil é muito conservador, vide não existir pena de morte, a menoridade 
penal ser 18 anos de idade...vai demorar muito para aceitarem a auto 
hemoterapia. Tudo indica que algum benefício traz e se bem realizado pelo 
menos mal não deve fazer. 

1 · 23 de julho às 18:15 · Editado 

  

Marcelo Fetha PUBMED 2008, aug: publication (2,426 patients) confirms efficacy 

of the auto-hemotherapy (Publicação de agosto 2008, (2.426 pacientes) confirma 
a eficácia da AHT) 
 
Uma revisão sistemática da Auto-hemoterapia como um tratamento para a 
Urticária e Eczema 
 
Catgut incorporação com Auto-hemoterapia 36 casos de tratamento da acne 
 
Auto-hemoterapia em Urticária Crônica: O que poderiam ser fatores autoreativos 
e mecanismos curativos? (Autohemotherapy in Chronic Urticaria: What Could Be 
the Autoreactive Factors and Curative Mechanisms?) 
 
Auto-hemoterapia em Febre Reumática - KOREAN STUDIES INFORMATION - 
Com o resultado (do estudo) queremos recomendar a auto-hemoterapia para 
todos os pacientes com febre reumática. 
 
"Journal of Clinical Acupuntura e Moxabustão" 2011-12 - A aplicação clínica da 
Auto-hemoterapia no Departamento de Dermatologia. Conclusão: Auto-
hemoterapia é digno de ser extendsively aplicada. 
 
7 ESTUDOS 770 PACIENTES CONFIRMAM: A AUTO-HEMOTERAPIA É 
SEGURA E EFICAZ Jornal Chinês, 2011, AGOSTO 
 
Acupuncture with Autohemotherapy in the Treatment of 50 Cases of Allergic 
Rhinitis - (Acupuntura com Auto-hemoterapia no tratamento de 50 casos de rinite 
alérgica) 
 
NOS COMENTARIOS E NO GOOGLE ACADEMICO EXISTEM OUTROS 
ESTUDOS E PUBLICAÇÔES. 

1 · 24 de julho às 19:29 

o  

https://www.facebook.com/browse/likes?id=1628847197357346
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1628840467358019&reply_comment_id=1628847197357346&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1628852357356830
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1628840467358019&reply_comment_id=1628852357356830&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1629199190655480
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1628840467358019&reply_comment_id=1629199190655480&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


Christian Weik Déborah Morais, dá uma olhada nos comentários. 

1 · 24 de julho às 08:12 

o  

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 

1 · 23 de julho às 18:38 

o  

Heverson Silva Pereira Quem quer fazer, faça. Quem tiver algum efeito 

inesperado procura atendimento médico depois e de graça já que medicina é 
diversão e não profissão. 

23 de julho às 17:37 

o  

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 a muito tempo e só falam bem. Vocês a condenam porque sem pessoas 
doentes a classe médica não ganha $$$. 

19 · 2 de março às 12:08 

o  

  

Maria Carolina Cristiano, não generalize. Muitos médicos defendem a auto-

hemoterapia. Leia o depoimento acima de um colega médico, extenso, mas muito 
elucidativo. 

1 · 23 de julho às 10:55 

o  

Renato Castelfranchi é uma escolha do paciente, que faço há um ano, por 

dores na coluna, que cessaram... 

23 de julho às 16:01 

o  

https://www.facebook.com/deborah.moraes.982?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1629059854002747
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1629059854002747&offset=0&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1628855800689819
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1628855800689819&offset=0&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1628846047357461&offset=0&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1576215602620506
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576215602620506&offset=0&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1628772747364791
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576215602620506&reply_comment_id=1628772747364791&total_comments=2&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1628829657359100&offset=0&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


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/artigoDetalhes.php?artigo_id=784 . 

16 de abril às 03:15 

o  

  

André Barreto Em animais. 

23 de julho às 14:56 

o  

Mário Lúcio Pierre Perigosos sempre foram e serão os pareceres do 

CFM Emoticon smile !!! 

1 · 23 de julho às 14:12 

o  

Claúdiomar Augusto Eu faço há 2 anos e fiquei curado de uma cardiomiopatia 

relatada .eu recomendo... 

1 · 23 de julho às 13:48 

o  

Ricardo Ogawa Bando de picaretas, Kkkk 

1 · 23 de julho às 13:34 

o  

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 

http://qualittas.com.br/artigoDetalhes.php?artigo_id=784
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1594170457491687&offset=0&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1594170457491687&reply_comment_id=1628820114026721&total_comments=1&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1628808460694553
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1628808460694553&offset=0&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1628800580695341
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1628800580695341&offset=0&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1628798600695539
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1628798600695539&offset=0&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


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=qOTdaKuDyu4 

1 · 22 de julho às 19:20 

o  

  

Luiza Gonzalez verdade verdadeira! 

23 de julho às 11:24 

o  

Márcia Fabbri Trazer danos???Para quem??? Para os bolsos dos médicos ou 
para a indústria farmacêutica??? Ora faça-me o favor né??? 

94 · 2 de março às 05:40 

o  

  

Marcelo Fetha AUTO-HEMOTERAPIA. UM DOS RECURSOS NO TRAT. DE 

SARNA DEMODÉCICA 
 
https://www.facebook.com/autohemoterapiacaso.../media_set... 

5 · 3 de março às 13:43 

  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=BblreWM5fn4 

 
FAZ USO da AUTO-HEMOTERAPIA, há 53 ANOS, desde 1956 
Mario Ramos Moreira - 76 anos - Iguaba Grande - Rio de Janeiro 
 
Orientações Medicas: 
 
Sexta-feira, 6 de fevereiro de 2009 - 10:19:00  
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 retículo-endotelial), que então 

https://www.youtube.com/watch?v=qOTdaKuDyu4
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1628604467381619
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1628604467381619&offset=0&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R8%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1628604467381619&reply_comment_id=1628776520697747&total_comments=1&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1576102645965135
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576102645965135&offset=0&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R7%22%7D
https://www.facebook.com/autohemoterapiacasosdesucesso/media_set?set=a.840265106031007.1073741843.100001425771236&type=3&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1576581825917217
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576102645965135&reply_comment_id=1576581825917217&total_comments=9&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=BblreWM5fn4


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. 

4 · 4 de março às 09:18 

  

Marcelo Fetha LINCOLN ZUCCATO wrote @ agosto 9, 2014 at 10:59 PM 

 
Sou dentista a quarenta anos e sempre usei a auto hemoterapia com excelentes 
resultados- uso 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 
 
https://hssuffer.wordpress.com/.../auto-hemoterapia.../... 

9 · 4 de março às 09:51 

  

Marcelo Fetha Paulo Guataçara da Costa Lima, médico veterinário, Garuva-SC: 

Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2008 - 09:25:44  
 
Sou médico veterinário, e tenho 19 anos de profissão. Por inúmeras vezes 
pratiquei auto-hemoterapia 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 
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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.  
 
Paulo Guataçara da Costa Lima  
Garuva-SC  
 
https://www.youtube.com/watch?v=cr7hGXWpi-Y 

4 · 4 de março às 10:12 

  

Marcelo Fetha Auto-hemoterapia (AHT) cura úlcera na perna 

 
Quatro semanas atrás,a perna da minha mãe era como esta imagem.... 
 
Com apenas 3 aplicações sua úlcera está quase curada.  
 
Quem viu a perna da minha mãe pode imaginar o quanto é eficaz a Auto-
Hemoterapia. 
 
Conheci a auto hemoterapia pelo meu sogro assistindo o DVD do Dr. Luiz Moura, 
confesso que fiquei muito impressionada, porém estava com receio de começar o 
tratamento. Após muito procurar na internet sobre o assunto, pude ter a certeza 
que o tratamento é com certeza eficaz e não milagroso como diz a mídia, aliás 
ela só serve para vender seus próprios interesses, mas não vou entrar nesse 
mérito, já que teria que escrever folhas e folhas ressaltando minha indignação e 
repugnância que tenho pela mesma. Voltando ao meu relato sobre a AH. Minha 
mãe desenvolveu uma úlcera na perna, ficou 5 meses tentando curar, porém 
todos os tratamentos não surtiram resultados. No início de março meu pai faleceu 
e sua perna só piorou, fiquei apavorada e com receio de perder minha mãe 
também, já que estava com a perna preta e super inchada coloquei ela no carro e 
levei ate uma pessoa que eu sabia que fazia a aplicação, após a primeira com 10 
ml os resultados já foram 
satisfatórios, o inchaço e o vermelhão diminuíram. Essa semana está indo para a 
quarta aplicação e sua perna está da cor natural, a ferida cicatrizou não incha, 
não fica mais saindo água, ou seja, nem parece a mesma perna de três semanas 
atrás. Infelizmente não bati nenhuma foto do início do tratamento mas vou postar 
no meu Orkut como sua perna está hoje para que todos que foram visitá-la e não 
acreditaram no tratamento possam ver com os próprios olhos sua cura. Quero 
agradecer de todo coração ao Dr. Luiz Moura pela sua honrosa divulgação e 
dedicação a esse tratamento, muito obrigada mesmo. Espero que tudo seja 
esclarecido e que esse profissional não seja responsabilizado problemas de um 
governo sujo e corrupto. (abril de 2010) 
Paz e positividade 
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Silvania da Silva 
 
https://www.facebook.com/autohemoterapiacaso.../media_set... 

5 · 4 de março às 10:17 

  

Marcelo Fetha Orientações Médicas -  

Quinta-feira, 15 de janeiro de 2009 - 11:59:50  
Minha esposa a 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.  
Helio Raymundo de Freitas Junior 50 anos - São Paulo 

2 · 4 de março às 10:52 

  

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. 

3 · 23 de julho às 11:03 

o  

André Lourençatto O CFM nao proibe ninguem de fazer! Simplesmente esta 
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recomendando que medicos nao administrem em seus pacientes reforcando a 
ineficacia e a ausencia de estudos cientificos a respeito dessa pratica! Quem 
quizer fazer faca e arque com as consequencias - sejam elas boas ou ruins! So 
desconfiem de algo que trata tudo e nao ignorem, o ja comprovado 
cientificamente, efeito placebo! 

1 · 23 de julho às 11:02 · Editado 

o  

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 

2 · 23 de julho às 08:47 

o  

Regininha Arce Olha isso Regiane Gonçalves Arce, só pq faz bem eles proíbem. 

1 · 23 de julho às 08:40 

o  

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... 

23 de julho às 08:34 

o  

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! 

23 de julho às 08:13 

o  

Nubia Luz Eu faço a mais de 3 anos....curei AMIGDALITE. E agora trato a 
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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.....??????? 

23 de julho às 08:02 · Editado 

o  

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. 

23 de julho às 07:58 

o  

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..... 

1 · 23 de julho às 07:46 

o  

Magnon Andrey Warnava Eu faço e adoro! Emoticon wink 

1 · 23 de julho às 07:11 

o  

Nilton Cesar Pereira Eu uso a uns 5 anos e só tenho benefícios, e não vou parar 

só porque a cfm quer. 

1 · 23 de julho às 05:25 

o  

Julio Oliveira CFM? conversa fiada. 

23 de julho às 05:06 

o  

Francisco Barbosa Me mostra um caso. 
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23 de julho às 05:02 

o  

José Gabriel Casagrande Dambrós CFM - Conselho Federal da Máfia. 

Vergonha! 

23 de julho às 04:31 

o  

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

22 de julho às 21:34 

o  

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 
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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 
auto-hemoterapia 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 auto-hemoterapia como parte da sua profissão, aplicar, 
recomendar e defendê-la 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. 
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. 
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 auto-
hemoterapia 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. 

32 · 2 de março às 05:54 · Editado 

o  

  

Douglas Ormeneze Obrigado. 

2 de março às 14:39 

  

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 
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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!!!!!!!!! 

6 · 3 de março às 06:20 

  

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 Auto-Hemoterapia. 
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, 

https://www.facebook.com/browse/likes?id=1576462862595780
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576104439298289&reply_comment_id=1576462862595780&total_comments=5&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


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!!!!!!" 

3 · 3 de março às 06:28 

  

Denilson Crispim Santos Marcus Mascarenhas 

1 · 14 de março às 15:16 

o  

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, auto-hemoterapia, e até hoje trabalho normalmente sem 
nenhum problema.  
posso ser leigo mas não sou burro. 

62 · 2 de março às 05:58 · Editado 

o  

  

Janquiel Tomkelski Arruda Laboratórios querem só lucrar. Essa e a vdd 

4 · 2 de março às 12:19 

  

Ida Zaslavsky Essa é a melhor comprovação Jose Ferreira, sua qualidade de 

vida é fundamental. 

3 · 2 de março às 18:11 

  

Marcelo Fetha http://pdfsr.com/.../situa-o-da-auto-hemoterapia-no... 

3 de março às 13:33 

  

Marcelo Fetha http://pt.scribd.com/.../AUTO-HEMOTERAPIA-CURA-ECZEMA... 

2 · 3 de março às 13:34 
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Marcelo Fetha https://pt.scribd.com/autohemoterapia216 

1 · 3 de março às 13:35 

  

Marcelo Fetha http://pdfsr.com/profile/marcelo%20fetha 

3 de março às 13:35 

  

Marcelo Fethahttps://www.facebook.com/autohemoterapiacas.../photos_albums 

1 · 3 de março às 13:43 

  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=6oj_s_OHBqQ 

1 · 4 de março às 09:18 

o  

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. 

22 de julho às 19:21 

o  

Marcelo Fetha 22/06/2015 18:25 - Pedro Dias Moreira [não autenticado] 

Faço uso de Auto hemoterapia há mais de 6 anos com algum intervalo, tenho tido 
bons resultados para meu problema pulmonar.Tenho certeza que além de 
receber uma carga maior de imunidade vale também para muitas outras doenças 
que possam estar em início de instalação no corpo. Peço a Deus que dê vida 
longa e Feliz ao Dr. Luiz Moura pela luta da liberação desse tratamento tão 
eficaz... 
 
http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723 

22 de julho às 19:16 
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o  

Luiz Nascimento E muito bom 

22 de julho às 19:14 

o  

Luiz Nascimento Manipulam a verdade e tetam enganar o pessoal vou aplicar 

agora 

22 de julho às 19:14 

o  

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... 

19 de julho às 13:31 

o  

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. 

8 de julho às 03:39 

o  

Marcelo Fetha http://www.drmanuelzuniga.com.ec/autohemoterapia.../ 

28 de junho às 04:54 

o  

  

Marcelo Fetha http://www.medicosecuador.com/.../2-drmanuelzuniga.htm 

28 de junho às 04:54 
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Marcelo Fethahttp://www.drmanuelzuniga.com.ec/.../autohemoterapia... 

28 de junho às 04:54 

o  

Marcelo Fetha Portador de Hepatite C Comprova e Atesta Benefícios da Auto-

hemoterapia 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IuOHjnANjyo 

2 · 20 de junho às 16:19 

o  

Lucimara Vasconcelos Alguem sabe me informar onde encontrar profissionais 

capacitados para fazer a hemoterapia na cidade de Niteroi/RJ onde moro? 
Obrigada. 

1 · 26 de março às 14:22 

o  

  

Martin Draghi Procure por grupos de autohemoterapia no Facebook. De repente 

lá você acha um aplicador. 

1 · 1 de abril às 20:17 

  

Ignez Cintra Procura no site Amigos da Cura. Se não posso indicar um aqui na 

cidade do Rio. 

19 de junho às 19:02 

o  

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 

16 de junho às 18:27 
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o  

Teresinha Palhano Eu faço e provo que tem resultados sim! 

1 · 14 de junho às 08:42 

o  

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. 

1 · 11 de junho às 21:12 

o  

Sidney Baumel SÓ NÃO TEM NO BRASIL, PORQUE INTERESSES 

ECONÔMICOS NÃO O PERMITEM, NÃO É MESMO SENHORES DOUTORES 
INTEGRANTES DO CFM., 

1 · 11 de junho às 02:24 

o  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=napTDPXFRMM 

10 de junho às 00:27 
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o  

Rita Moreira tenho A.R. à 9 anos e sofro muito com dores horríveis qdo estou em 

crise ...comecei o tratamento com auto hemoterapia a 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!!!! 

9 de junho às 21:15 

o  

Karolline Tommo minha filhinha vc é uma gatinha 

5 de junho às 23:55 

o  

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... 

31 de maio às 05:02 

o  

Aleandra da Silva Le os comentários Newton 

30 de maio às 10:50 

o  

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! 

30 de maio às 08:20 

o  

Ana Elisa Ramos Pires Eh prejudicial... Á INDÚSTRIA FARMACÊUTICA! 
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30 de maio às 06:16 

o  

Genilda Frossard Meu esposo foi curado de esclerodermia com a auto-

hemoterapia. 

29 de maio às 17:13 

o  

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. 

1 · 25 de maio às 14:42 

o  

Alan Roberto Galeno Simoes Alan Roberto Galeno Simoes 

24 de maio às 05:17 

o  

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 

23 de maio às 10:30 

o  

Marcelo Fetha Chikungunya Cura Con Autohemoterapia -Dr. Francisco Ortiz V. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=YiPFU2rCmGY 
 
Publicado em 19 de mai de 2015 
Chikungunya Terapéutica con Autohemoterapia- Dr. Francisco Ortiz  
Es un procedimiento Natural que reduce significativamente la sintomatología en 
la etapa Aguda- 
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Chikungunya Cura Con Autohemoterapia -Dr.… 

YOUTUBE.COM 

20 de maio às 13:05 

o  

  

Marcelo Fetha Publicado em 23 de mai de 2015 

Chikungunya Terapéutica con Autohemoterapia PARTE 2- Dr. Francisco Ortiz  
Es un procedimiento Natural que reduce significativamente la sintomatología en 
la etapa Aguda-o Crònica estamos ubicados en ESMERALDAS - ECUADOR 
frente a Solca en el Barrio Propicia N. 1 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GWh2y2IQ6TA 

 

 

 

Chikungunya Cura Con Autohemoterapia… 

YOUTUBE.COM 

23 de maio às 07:21 

o  

Walter Medeiros Bem observado por Alessandra da Silva: "CFM metendo o pau 

na auto hemoterapia e nenhuma pessoa aqui nos comentários diz sobre a 
ineficacia". 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYiPFU2rCmGY&h=AAQF1aCPB&enc=AZNvX6X2_rTeA6cR6gN3g5dsTJwfy8zLZUK_rJpBUcmqv7TaZKN84j25P-tCoGpBFfe9Q34Nc0zJovZ13Nb0pVieyoeg7yiaJqYvmHNIr5iDM1EWYy5lOoI5HQjiYHuA7bDRuu1xnFFJQjfA8IUUsnzvh4Z7eQjyULovmpq5LtmEQA&s=1
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1 · 23 de maio às 05:41 

o  

Aleandra da Silva Haynny a CFM metendo o pau na auto hemoterapia e 

nenhuma pessoa aqui nos comentários diz sobre a ineficacia 

4 · 22 de maio às 19:58 

o  

Ricardo Pelegrinny FAÇO DESDE DE 2000 E ME SINTO MUITO BEM 

19 de maio às 04:09 

o  

Marcelo Fetha Olga Tañon AUTOHEMOTERAPIA 

 
Publicado em 11 de mai de 2015 
Para más información sobre la AUTOHEMOTERAPIA Busquen a Dr. Luis Moura 
en YouTube.  
A mi madre con diabetes le va de maravilla al igual que a nosotros . Mucha 
energía y mucha fuerza ! Muchos no creen en esta terapia . Pero yo les quiero 
contar mi experiencia!!!! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VKDvn7p35cs 

30 de agosto às 08:16 · Editado 

o  

Walter Medeiros “Vacina” para Ebola é auto-hemoterapia 

“As pessoas que fizerem corretamente a auto-hemoterapia 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 auto-hemoterapia defendida 
por Dr. Luiz Moura é a mais segura. 

10 de maio às 04:46 · Editado 
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o  

Miriam Ferrari Desde que comecei a fazer a 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... fa;o e recomendo.... 

4 de maio às 15:26 

o  

Evaldo Barbosa http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia.htm 

1 · 30 de abril às 08:26 

o  

Marcelo Fetha Auto-hemoterapia na Suíça 

 
Olhando para o futuro com otimismo 
 
TRADUÇÃO VIA GOOGLE 
 
25. abril 2015/ 0 Comments / em Projeto Notícias / por Thomas Krejci 
Apenas algumas semanas atrás nós informamos sobre o tratamento de tendão 
calcâneo do Geoffrey Gikuni Ndungu na Suíça (leia mais sobre isso aqui ). Várias 
semanas se passaram desde então, durante o qual Geoffrey tem estado em 
tratamento intensivo, quase diariamente, sob supervisão de um especialista. 
 
Tendo retornado à Áustria menos de uma semana depois de sua auto-
hemoterapia na Suíça, Geoffrey começou a trabalhar com o nosso fisioterapeuta 
Kerstin Petz e terapeutas de Aktiv Praxis e Impuls equipe na regeneração de 
seus músculos e tendões. Graças ao apoio de Karl Tödling e Nina Kainz foi 
possível fornecer Geoffrey com o melhor cuidado possível, que rapidamente 
resultou na sua participação ativa. Sua programação de treinamento diário 
consistiu de aquajogging, montando a bicicleta ergométrica e vários outros 
programas de treinamento. Gostaríamos também de agradecer Dr. Reitinger em 
Graz, que tratou do tendão calcâneo direito ligeiramente danificados por terapia 
por ondas de choque em apenas três sessões.  
 
Quatro semanas após a auto-hemoterapia Geoffrey poderia começar suas 
primeiras sessões de luz em execução. Ele foi capaz de aumentar a duração da 
estirpe de um par de minutos para 15 km. Sempre à vista, Horst von Bohlen, o 
nosso especialista running-thechnique, que keept um olho vigilante sobre 
Geoffrey. É ele, que é responsável pela, devido à neccesary lesão, o ajuste de 
estilo de corrida de Geoffrey. Por meio de vídeo-escrupulosa e análise de fotos, 
bem como testes de lactato, a fim de verificar seu estresse físico em vários 
andamentos, Geoffrey trabalhou intensamente na otimização de seu runnig. Você 
pode encontrar mais detalhes aqui: Parte 1 , Parte 2 . e aqui você vai encontrar 
vídeos mostrando o progresso de Geoffrey: Dia 1 , Dia 2 , Dia 3 e Dia 4 . 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1600554930186573&offset=100&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia.htm
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https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1599442373631162&offset=100&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


 
Crucial para a continuação do tratamento de Geoffrey ea estrutura de 
treinamento foi Freddy Siemes exame médico especialista e tratamento. O 
fisioterapeuta ganhou sua experiência, trabalhando não só com a elite do tênis 
austríaco, mas também os jogadores de futebol de Áustria Wien e atualmente 
com atletas em Südstadt. Alongamento e exercícios de mobilização muito 
dolorosas no entanto, também estiveram na agenda de treinamento diário de 
Geoffrey estas últimas semanas. 
 
Gostaríamos de agradecer Therme Liopersdorf e todos os nossos amigos 
run2gether, que apoiaram Geoffrey durante este tempo difícil, que fornecem 
alojamento e comida e assim contribuíram para o sucesso estadia no Therme. 
 
Geoffrey está muito feliz com o processo de cura positiva eo fato de que ele pode 
correr sem dor. Ele voltou para casa ontem ao Quênia, onde sua esposa e 
colegas esperavam por ele no aeroporto. Embora seu caminho de volta para a 
recuperação total ainda é longo, pode levar semanas ou até meses, Geoffrey 
está otimista e nós também. Estamos convencidos de que Geoffrey estará de 
volta no topo em 2016, o mais tardar. 
 
Sua equipe run2gether 
 
http://run2gether.com/en/future-optimistically/ 

28 de abril às 19:19 

o  

Anisio Filho Faço ha 7 anos. So me faz bem. Contra fatos nao ha argumentos. 

18 de abril às 08:37 

o  

Sallus Carlos Hummmmm.... se eu colocasse meus relatos irei receber um 

processo de cassação. Idênticos aos que os senhores administradores e 
coadjuvantes do CRM fizeram com o nosso doutor Luis Moura. POiS para mim 
CRM significa "CONSELHO IRRACIONAL DE MERDACINA" !!!!!!!!!!!!!! 

15 de abril às 09:33 

o  

Marcelo Fetha AUTO-HEMOTERAPIA EM CASOS DE DENGUE 

 
http://aguaparabeber.blogspot.com.br/.../auto-hemoterapia... 
 
Ricardo Diniz3 de maio de 2014 11:53 
 
Faço uso da Auto Hemoterapia há mais de 5 anos. Eu mesmo extraio 5ml do 

http://run2gether.com/en/future-optimistically/
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meu sangue e aplico nas minhas nádegas ou braço uma vez cada 25 dias. Estou 
pensando em fazer um site só para divulgar e compartilhar com o mundo sobre 
essa maravilha. 
O que acontece comigo quando me aplico a Auto Hemoterapia: 
- Fico calmo e tranquilo; 
- Meu sistema imunológico se fortalece. Somem herpes, infecções e problemas 
intestinais; 
- Tenho problema de depressão e com a AH fico totalmente livre dela; 
- Não preciso de antibióticos se for acometido de alguma infecção de garganta, 
febre ou outra enfermidade. 
O último milagre que aconteceu comigo. Foi que eu morando aqui no estado do 
Maranhão, peguei dengue. Fiquei muito mau. Muita febre, dores fortíssimas em 
todo o corpo, urinava com grande ardor, feridas na boca, manchas na pele e 
todos os sintomas característicos dessa doença. Quando soube que era dengue 
através de um exame médico, soube que iria ter que aguentar aquela situação 
por, pelo menos, mais uns 7 dias. Só haviam passado dois dias, quando me 
lembrei que estava há mais de 40 dias sem me aplicar a Auto Hemoterapia, 
então o fiz. Foi então que após 8 horas da aplicação, comecei a suar muito. 
Adormeci e quando acordei não tinha mais nenhum sintoma. Estava apenas fraco 
por que não havia me alimentado corretamente durante os dois dias da doença. 
Para quem lê o que escrevi aqui, pode parecer que a Auto Hemoterapia não seja 
nada de mais ou que seja apenas fé ou sugestão do meu consciênte. Não 
preciso provar nada a niguém, apenas sinto-me muito bem com ela. 
Agradeço muito ao Dr Luiz Moura que orienta as pessoas em seus videos no 
Youtube. Sei que existem muitos charlatões aqui na internet. Mas ele não é. Por 
que você pode fazer as aplicações e ele nunca irá ganhar um centavo seu. Você 
apenas irá se curar das doenças gratuitamente. 
Apenas faça tudo com muita higiênie e material descartável. 
Boa sorte! 
Meu nome é Ricardo Dias Diniz. 
piloto30@hotmail.com 
 
SEXTA-FEIRA, 8 DE FEVEREIRO DE 2013 
 
AUTO-HEMOTERAPIA PRODUZ MELHORA IMEDIATA E CURA DENGUE 
20/01/2013 19:27 - rosalia [não autenticado] Minha mãe contraiu dengue 
e ficou muito mal. Parecia que não ia resistir; os rins ficaram 
comprometidos, e dia após dia ela piorava. Experimentou então a 
auto-hemoterapia e sua recuperação foi imediata. De lá para cá, ela tem 
mantido as aplicações semanalmente, por um trimestre inteiro, seguido 
de um intervalo de um mês. Ela tem 74 anos, e está muitíssimo bem. 
 
http://auto-hemoterapia.blogs.sapo.tl/60018.html 
 
- 
 
DICAS:  
 
- EXISTEM OUTROS RELATOS AHT EM CASOS DE DENGUE.  
 
- A dengue não escolhe somente os leigos. 
 

http://auto-hemoterapia.blogs.sapo.tl/60018.html


- 

15 de abril às 06:59 

o  

Marcelo Fetha E continuando: "criticam sem saber e sem conhecer"... 

 
Dr. Augusto Cury e a situação da mente nos dias atuais!  
 
O mesmo video esta disponível no youtube em mais canais com titulos diferentes 
e 2 deles são: 
 
Encontro Cuide-se Mais - Palestra com Augusto Cury 
https://www.youtube.com/watch?v=-16KFTt8qvE 
303.958 visualizações 
 
e 
 
* O poder da mente | Palestra de Augusto Cury 
https://www.youtube.com/watch?v=xpuP3eiHpRE 
365.453 visualizações 
 
Apesar do título, não se trata de palestra motivacional, e sim um vídeo técnico, de 
divulgação cientifica. Nele o Dr Augusto Cury explica que estamos TODOS 
doentes, mentalmente falando. Nossas mentes andam muito aceleradas e com 
excesso de informações! 
 
(acho que é neste vídeo que ele cita que tinha um paciente que tomava 40 
banhos por dia). 
 
OBS: Este vídeo deveria ser visto por todas as pessoas, para entender o que 
está acontecendo com elas. E em outra postagem vou colocar uma forma de 
terapia, que é um excelente antídoto para esta situação. 
 
Nos comentários há link de projeto (que ele abriu mao dos direitos autorais a fim 
de ajudar as pessoas) deste super médico, orgulho para o Brasil, que é natural lá 
da cidade de Colina, no interior de SP. 

27 de março às 15:30 · Editado 

o  

  

Ocultar 32 respostas 
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Marcelo Fetha ESCOLA DA INTELIGÊNCIA 

Idealizado pelo Dr. Augusto Cury, o Programa 
Escola da Inteligência implementa, nas instituições 
de ensino, uma cultura para o desenvolvimento 
da inteligência emocional, da saúde psicossocial 
e da construção de relações saudáveis, a partir 
da aplicação de 1 hora/aula semanal, dentro 
da grade curricular. 
 
http://www.escoladainteligencia.com.br/ 

 

 

 

Escola da Inteligência 

Idealizado pelo Dr. Augusto Cury, o ProgramaEscola da Inteligência… 

ESCOLADAINTELIGENCIA.COM.BR 
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Marcelo Fetha http://www.espiritofreemind.com.br/ 

 

 

 

Espírito Freemind 

ESPIRITOFREEMIND.COM.BR|POR FREEMIND 2015, CONGRESSO 
FREEMIND, FREEMIND, CAMPINAS, CONGRESSO DOM PEDRO 

27 de março às 14:31 

  

Marcelo Fetha Tem gente que empunha bandeira como um títere, marionete, 

com argumentos que foram sussurrados em seus ouvidos incautos, sem analisar 
o que tem por tras. 
 
E ainda usam argumentos como: Diminuir mortes causadas pelo trafico? Ah sei... 
nossa. Até parece que os que têm interesse na liberação da droga estão muito 
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preocupados com isso. E saiba que isso nao acontecera, pois primeiro drogados 
estao fora de si e segundo isso envolve outros interesses que voce nem se toca. 
 
Certo canal de TV conta historinhas tão emocionantes da mamae que tem uma 
filhinha, importou um remedinho de maconha e a filhinha melhorou. Aparece até 
um doutor dizendo que o remedio é muito bom. E que tal quadrilha foi 
desmantelada, pois chefes do tráfico foram presos.  
 
(Chefes do trafico! Quais? Uns pés de chinelos que aparecem nos jornais?) E 
sempre aparece um "intelectual?" dizendo-se favoravel a liberação da maconha 
etc 
 
Uma verdadeira apologia ao uso da erva. 
 
PERGUNTA: A cachaça é legalizada? E o consumo diminuiu? OU É SÓ VOCE 
DAR UMA VOLTA PELOS ARREDORES DOS BARES PARA SE DEPARAR 
COM PESSOAS CAÍDAS PELAS SARJETAS, ZUMBIS DE TODAS AS IDADES 
PERAMBULANDO SEM RUMO por que fizeram uso de cachaça (droga 
devidamente legalizada) 
 
E voce acha que se liberar qualquer droga (no caso "maconha, que é a porta de 
entrada para todas as outras") o consumo vai diminuir? 
 
E voce acha que maconha é medicinal, porque estão surgindo novos estudos 
(estudos???) dizendo que a ervinha faz bem? 
 
Vou lhe dizer uma coisa MACONHA NÃO É MEDICINAL. *** Algumas 
substancias dela que podem ser isoladas é que são ***. 
 
Estamos falando em milhoes e milhoes de $$$. Que dá para comprar MUITOS 
carroes, avioes e mansoes. Então o chefe do trafico nao aparece em lugar algum 
nem em jornal de TV. Aqueles pés de chinelos (aqueleS no plural) são os que 
transam com sua filha viciada, (sim e que ainda fazem coisas piores, que voce 
nem ousa sonhar) o que ela precisa fazer para obter um pouquinho da droga que 
estiver viciada, cuja porta de entrada foi a inocente e medicinal maconha. 
 
Se voce um dia, (seu intectualzinho de araque defensor da liberação da 
maconha), participar de uma diligencia de resgate dessas jovens, das maos dos 
tais chefes pés de chinelo, "vai vomitar" ao se deparar com o "estado inenarravel" 
que elas se encontram. E SE LIBERAR, SERÁ MUITO PIOR AINDA, PORQUE 
LIBERAR QUALQUER DROGA É CONDENAR AS PESSOAS A ESCRAVIDÃO 
E FAMILIAS INTEIRAS AO SOFRIMENTO! 
 
E voce por um acaso tem ideia do que é capaz de fazer um viciado para 
conseguir dinheiro para a maldita droga? Bate no pai, na mae, na irma, na avó, 
bisavó e em quer que seja. E apos vender tudo o que tinha em casa, se nao 
consegue mais nada em casa, saí as ruas e assalta o primeiro que aparecer. 
Familias inteiras sofrem com o vicio. 
 
Liberar maconha é conversa de traficante e ponto final! 
 
E quem mais teria interesse? Sabe qual é o imposto do cigarro? e da bebida? (E 



quanto seria o da maconha?) 
 
Trate de assistir esta entrevista com o Prof Dr. Valentim Gentil Filho, professor 
titular da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo). E se não 
entender assista novamente, e quantas vezes forem necessarias. 
 
E leia a historia do comentario pois ela é bem real. 
 
http://noticias.uol.com.br/.../legalizar-maconha-e-abrir... 
 
E em um de seus videos (não me lembro se é nessa entrevista), o Dr Valentim 
diz que ninguém vai parar no psiquiatra porque "meditou" demais, mas vai porque 
fumou maconha. 
 
Alías "meditação" será o tema do nosso próximo assunto, que tambem se refere 
ao que o Dr Augusto Cury explica acima. 

 

 

 

Oficializar maconha é abrir fábrica de esquizofrênicos, diz psiquiatra 

NOTICIAS.UOL.COM.BR 

27 de março às 17:27 

  

Marcelo Fetha Eu até cheguei refletir sobre a liberação da maconha, pois 

analisando o argumento que seria melhor oficializar o uso, quem sabe o consumo 
diminuiria. 
 
Mas apos analisar melhor o caso e assistir a entrevista do Dr Valentim HOJE 
SOU RADICALMENTE CONTRA! 
 
Tenho um primo que fumou muita maconha na adolescencia. Aos 22 anos foi 
diagnosticado como esquizofrênico e hoje esta com 56 anos. E NUNCA HOUVE 
UM CASO DE ESQUIZOFRENIA na familia até então. Assista a entrevista, 
porque procede. E eu conheço outros 5 casos semelhantes e afirmo que são 
MUITO reais, de pessoas que hoje estão vivas, mas que perderam suas vidas 
por causa da maldita maconha. 

27 de março às 18:23 · Editado 

  

Marcelo Fetha Eu tenho formação espirita (kardecista) desde criança e nunca 

escondi isso. Mas reconheço um bom trabalho e aqui vai uma dica gratuita pra 
voce que conhece um viciado. E NAO ADIANTA RECLAMAR, por que voce vai 
ter que vencer seu orgulho se quiser ajudar um viciado. Vai ter que leva-lo até a 
Igreja Universal. E falar com o BISPO ROGERIO FORMIGONI (em letras 
maisculas, porque ele é um homem de respeito e faz o que NINGUEM FEZ). Esta 
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semana foi divulgado o número de pessoas curadas pelo tratamente oferecido na 
Universal, 71.000 pessoas! Ja viu uma melhor recuperação de drogados como 
essa? Então ja sabe o que fazer. 
 
https://www.facebook.com/BpFormigoni 

Bispo Formigoni 

Figura pública 

 

 

 

 

151.478 curtidas 

15.468 falando sobre isso 
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Marcelo Fetha CANAL YOUTUBE 

Vício tem Cura 
https://www.youtube.com/channel/UCD8ighA1eepLv0Ye7p_NPEg 

 

 

 

Vício tem Cura 

Canal exclusivo com todo o conteúdo do Tratamento Para a Cura dos Vícios,… 
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Marcelo Fetha Assista este testemunho do Rodrigo (e se ficar interessado veja 

todos os outros e assista aos programas "A ultima Pedra" no canal da Universal 
na TV. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JT9eyRdRI2c 

 

 

 

Testemunho do Rodrigo 

O que antes era impossível, hoje é real! Milhares de pessoas têm… 

YOUTUBE.COM 
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Marcelo Fetha O Rodrigo testemunhou também na inauguração do Templo de 

Salomão na frente de 10 mil pessoas. 
Acho que esta aqui. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=byzo0G1CED4 

 

 

 

Templo de Salomão - Testemunho do Bispo… 
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Marcelo Fetha Testemunho de 1 ano no Tratamento do Rodrigo 

 
https://www.youtube.com/watch?v=kAdbZiL4gU4 

 

 

 

Testemunho de 1 ano no Tratamento do Rodrigo 
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Marcelo Fetha QUE FIQUE CLARO QUE MINHA INTENÇÃO ACIMA NÂO FOI 

A DE CONVERTER NINGUÉM, MAS APONTAR SOLUÇÃO PARA UM 
PROBLEMA DE SAUDE PUBLICA MUNDIAL. 
 
Informo que as minhas postagens aqui nesta foto, estão chegando ao seu final. 
 
Então não vou cair em provocações, pois ainda faltam algumas informações a 
serem postadas aqui. 
 
Como recebi e-mail dizendo que alguns temas que publico não se referem a 
AHT. Se ler com melhor atençao todas as minhas postagens, entenderá que eu 
disse que elas estão relacionadas, e que irei referencia-las na minha postagem 
final. 
 
Respondendo a primeira questão: 
 
- não adiantaria matar todos os chefes pés de chinelo, pois a sua filha viciada, em 
poucas semanas vai arrumar outros. O problema tem que ser resolvido, e acima 
esta a solução! (ou voce teria outra?) 
 
E veja o Dr Valentim dizendo que a preocupação dele são pessoas de "peso" 
falando que faz menos mal que cigarro (em outra palavras falam sobre que nao 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587201398188593&reply_comment_id=1587243288184404&total_comments=33&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=kAdbZiL4gU4
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DkAdbZiL4gU4&h=tAQEELRZr&enc=AZOXN35fLkU7C6eK3t-lLnDgM_RN5TvbupQ0XEO0YkkyE9OjLZLWiF88zQXxaGrCkqlHBw1Kol2ilJKzbX2en0w5QtMt9xWKTtjCWy_Sv-VRWcXONTD1DLUGG0M2zdLjCUUswwfw450_vkxzNotnTWZpUyNogxCJcdQ79F3B4Bxz7A&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DkAdbZiL4gU4&h=tAQEELRZr&enc=AZOXN35fLkU7C6eK3t-lLnDgM_RN5TvbupQ0XEO0YkkyE9OjLZLWiF88zQXxaGrCkqlHBw1Kol2ilJKzbX2en0w5QtMt9xWKTtjCWy_Sv-VRWcXONTD1DLUGG0M2zdLjCUUswwfw450_vkxzNotnTWZpUyNogxCJcdQ79F3B4Bxz7A&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DkAdbZiL4gU4&h=tAQEELRZr&enc=AZOXN35fLkU7C6eK3t-lLnDgM_RN5TvbupQ0XEO0YkkyE9OjLZLWiF88zQXxaGrCkqlHBw1Kol2ilJKzbX2en0w5QtMt9xWKTtjCWy_Sv-VRWcXONTD1DLUGG0M2zdLjCUUswwfw450_vkxzNotnTWZpUyNogxCJcdQ79F3B4Bxz7A&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DkAdbZiL4gU4&h=HAQH01LhV&enc=AZNf_c169uw4Nwu4exhaIAc2iNWxzPUIGCpxWD2ou43lkMAHfX0c_pIrPUJsaSq1rS7ohh6wlqTTYZcFACOO6UTxD_3x9o2Tsrc9Sq2xK1AyeUWkNFONsjptmDS2wXgiR6snkaec1FV4hwgEZciwkxM-__02jZFK9tBzBLTc_i5_wA&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587201398188593&reply_comment_id=1587243358184397&total_comments=33&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=kAdbZiL4gU4&h=tAQEELRZr&enc=AZOXN35fLkU7C6eK3t-lLnDgM_RN5TvbupQ0XEO0YkkyE9OjLZLWiF88zQXxaGrCkqlHBw1Kol2ilJKzbX2en0w5QtMt9xWKTtjCWy_Sv-VRWcXONTD1DLUGG0M2zdLjCUUswwfw450_vkxzNotnTWZpUyNogxCJcdQ79F3B4Bxz7A&s=1


conhecem direito). 

31 de março às 11:49 · Editado 

  

Marcelo Fetha Mas respondendo a quem puder servir, quanto ao fato de 

somente pessoas simples frequentarem a IURD, tenho que argumentar. 
 
Puxa vida, mas que mania de se achar melhor que os outros, hein? 
 
Primeiro, porque EU entendo que ninguem é melhor que ninguem, e segundo, 
vou postar somente os 2 videos abaixo, assista todos os do canal, antes de 
querer argumentar. 
 
Juliana (modelo) fala 5 idiomas, aliás 4 pq 1 é dialeto) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kTzY5vPAbao 

 

 

 

Testemunho da Juliana 

O que antes era impossível, hoje é real! Milhares de pessoas têm… 

YOUTUBE.COM 

31 de março às 12:39 · Editado 

  

Marcelo Fetha Dr. Andre (Advogado, pós graduado em Direito Maritimo, 

Aduaneiro internacional, prof de Ingles, conhece + de 20 paises) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AuDvQsMs_qU 

 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587201398188593&reply_comment_id=1588626784712721&total_comments=33&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.youtube.com/watch?v=kTzY5vPAbao
https://www.youtube.com/watch?v=kTzY5vPAbao
https://www.youtube.com/watch?v=kTzY5vPAbao
https://www.youtube.com/watch?v=kTzY5vPAbao
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DkTzY5vPAbao&h=zAQF3iA20&enc=AZO0epYb-YMUnHz5jkLsfejhlgG4en0JMGKZbQTlSosQPFxGWLeVuL4HwFaJi8tCeYNXt7RYIrFHBqscNxQ7NiMGoManaO-Xuz6Mqaxr-echycDZlr1g398nrf5tEiH0GKIi1jkhsUWV-vJfQ7DtHpaejtmqK7XnGb0cKI6tL4cIMg&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587201398188593&reply_comment_id=1588626938046039&total_comments=33&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.youtube.com/watch?v=AuDvQsMs_qU
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAuDvQsMs_qU&h=3AQH1a-Hl&enc=AZMqqjsqiVGECpA3fUKwWEHSMmX05wMZE4OQiAZWO-afSpbJ9z39OT2Ei1LVE9tvRO2DIonkcNnwU1eaQ9nrpjpsJmZtwudypx-LtK25p2PwHKZpNtIiyAuQPvYzEGSA616KfM-746ceTv1Fq64EWTSmlPErn89LaqEVbHpzHv_rJg&s=1
https://www.youtube.com/watch?v=kTzY5vPAbao


 

 

Testemunho André (Viciado em cocaína e… 

YOUTUBE.COM 

31 de março às 11:43 

  

Marcelo Fetha E como eu disse acima que sou espirita. Não tenho preconceitos, 

e também entendo que o conhecimento pode ser adquirido em TODOS os 
lugares. Porque ficar fechado numa única filosofia, é o mesmo que tornar-se 
escravo dela. 
 
Falando nisso, melhor voce nao ofender os espiritas, porque não pegaria nada 
bem ofender este espirita abaixo. 
 
José Carlos De Lucca é Juiz de Direito em São Paulo, desde o ano de 1989. 
 
Seus livros já venderam mais de 600 mil exemplares. 
 
http://www.jcdelucca.com.br/ 

 

 

 

José Carlos De Lucca 

José Carlos De Lucca 

JCDELUCCA.COM.BR 

31 de março às 11:45 

  

Marcelo Fetha Esta palestra do Dr Jose Carlos é muito legal. 

 
Ele até diz que hoje em dia é moda as pessoas descobrirem em regressões que 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAuDvQsMs_qU&h=OAQEr_rKp&enc=AZPYO4lXAkWL7MyUUTOtPVu-KcQT5qFvSaRT7NmBkxxVbPuca8TlBjzD9FvO8JlKPcrVcWjYrDeAHY6BJTnibmobSyZ8KdE6PqPAoX0tBlqLTrNM1PkNo7uk_M_OWEUXwivhW4OkqdmtRaLOvukIp77uxPm_mbe0TUnmZ359vhLqjA&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587201398188593&reply_comment_id=1588627118046021&total_comments=33&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.jcdelucca.com.br/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jcdelucca.com.br%2F&h=lAQGjV8s5&enc=AZNnbAfm4PlCSiZoZejaUNpHkELiDaRFYs-YXhmAjjNfgcpoU9WipeVBlCdkj27s_idaEiJEMB9ozOT1_Cayw_Ba-9TyPGMClS-8hkzVHjkN5_EtaxOfozv6Q14UOwd9oWwlrrXkHaZt2Jy2sRyB9f8Z2m2b_NdQSfIl9rW31douBA&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jcdelucca.com.br%2F&h=lAQGjV8s5&enc=AZNnbAfm4PlCSiZoZejaUNpHkELiDaRFYs-YXhmAjjNfgcpoU9WipeVBlCdkj27s_idaEiJEMB9ozOT1_Cayw_Ba-9TyPGMClS-8hkzVHjkN5_EtaxOfozv6Q14UOwd9oWwlrrXkHaZt2Jy2sRyB9f8Z2m2b_NdQSfIl9rW31douBA&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jcdelucca.com.br%2F&h=lAQGjV8s5&enc=AZNnbAfm4PlCSiZoZejaUNpHkELiDaRFYs-YXhmAjjNfgcpoU9WipeVBlCdkj27s_idaEiJEMB9ozOT1_Cayw_Ba-9TyPGMClS-8hkzVHjkN5_EtaxOfozv6Q14UOwd9oWwlrrXkHaZt2Jy2sRyB9f8Z2m2b_NdQSfIl9rW31douBA&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jcdelucca.com.br%2F&h=3AQH1a-Hl&enc=AZPjv-8rwu187w4DaNy42Jh-Pf6oc7rD2mqV8dZKNvJARqSA2S1F4VMhQv22ulaEjv_hR3b53dgw2O7hwaZ93OyqLRX1THx_a05CJn5qAHEReo0wVTcUvuOYPS9pqIPwyTkwS5Cz5_5JJ09CsSXnuu_6BAjDYW_OXtNDk47Q9tvDkA&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587201398188593&reply_comment_id=1588627378045995&total_comments=33&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=AuDvQsMs_qU&h=3AQH1a-Hl&enc=AZMqqjsqiVGECpA3fUKwWEHSMmX05wMZE4OQiAZWO-afSpbJ9z39OT2Ei1LVE9tvRO2DIonkcNnwU1eaQ9nrpjpsJmZtwudypx-LtK25p2PwHKZpNtIiyAuQPvYzEGSA616KfM-746ceTv1Fq64EWTSmlPErn89LaqEVbHpzHv_rJg&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http://www.jcdelucca.com.br/&h=lAQGjV8s5&enc=AZNnbAfm4PlCSiZoZejaUNpHkELiDaRFYs-YXhmAjjNfgcpoU9WipeVBlCdkj27s_idaEiJEMB9ozOT1_Cayw_Ba-9TyPGMClS-8hkzVHjkN5_EtaxOfozv6Q14UOwd9oWwlrrXkHaZt2Jy2sRyB9f8Z2m2b_NdQSfIl9rW31douBA&s=1


foram nobres, reis, rainhas, princípes etc. Pois é a realeza ainda está toda por 
aqui, por que as lavadeiras já estão todas no céu há muito tempo. 
 
Vale a pena assistir, mesmo que voce "ainda" nao acredite. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vMYw74dyCfo 

 

 

 

Palestra Espírita "Socorro e Solução" com José… 

YOUTUBE.COM 

31 de março às 11:52 · Editado 

  

Marcelo Fetha E aqui mais vídeos dele pra voce: 

 
Canal no Youtube: JOSÉ CARLOS DE LUCCA 
 
https://www.youtube.com/channel/UC8TavZ_MLjC4cIfZVHI1fEg 

 

 

 

JOSÉ CARLOS DE LUCCA 

YOUTUBE.COM 

31 de março às 11:46 

  

Marcelo Fetha * 

 
BEM, EU PRECISO PUBLICAR MAIS MATERIAL, PARA A FINALIZAÇÃO DAS 
MINHAS POSTAGENS NESTA FOTO DO CFM. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vMYw74dyCfo
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvMYw74dyCfo&h=pAQEzGanB&enc=AZPGN49m4fH_IGfpzU0aEUSDdHV-4xBpaLdS0cdMRT79x1W3zm-loNYXrLZPnEYL-prrjYb3dDjETKyLYhZTGdCmVBmjawd4dyTNTIb41INSmecAUS17qYlwwrBP1391217weR5J0mWoaK3ve60ff24WxAZvXJFXPppjhdXsG-hOAA&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvMYw74dyCfo&h=pAQEzGanB&enc=AZPGN49m4fH_IGfpzU0aEUSDdHV-4xBpaLdS0cdMRT79x1W3zm-loNYXrLZPnEYL-prrjYb3dDjETKyLYhZTGdCmVBmjawd4dyTNTIb41INSmecAUS17qYlwwrBP1391217weR5J0mWoaK3ve60ff24WxAZvXJFXPppjhdXsG-hOAA&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvMYw74dyCfo&h=pAQEzGanB&enc=AZPGN49m4fH_IGfpzU0aEUSDdHV-4xBpaLdS0cdMRT79x1W3zm-loNYXrLZPnEYL-prrjYb3dDjETKyLYhZTGdCmVBmjawd4dyTNTIb41INSmecAUS17qYlwwrBP1391217weR5J0mWoaK3ve60ff24WxAZvXJFXPppjhdXsG-hOAA&s=1
https://www.youtube.com/watch?v=vMYw74dyCfo
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587201398188593&reply_comment_id=1588627514712648&total_comments=33&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.youtube.com/channel/UC8TavZ_MLjC4cIfZVHI1fEg
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUC8TavZ_MLjC4cIfZVHI1fEg&h=xAQEFz5uC&enc=AZNvyCLniecw7LT0aTdwzSBIHkrsL_xH36Qtu7ef0fb-Gp8eIqlgbIrPRpEnrz-kGl2VgIATtHRrABT98JlAeL4NuzA_hwvEMSVQ3WAjL4HWTNLoGUNo2ZFSkJXFrfz6BUngMp7viw0msbLe2qqmesRfDmMrWSLVcLK5qVvHAQKs1g&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUC8TavZ_MLjC4cIfZVHI1fEg&h=xAQEFz5uC&enc=AZNvyCLniecw7LT0aTdwzSBIHkrsL_xH36Qtu7ef0fb-Gp8eIqlgbIrPRpEnrz-kGl2VgIATtHRrABT98JlAeL4NuzA_hwvEMSVQ3WAjL4HWTNLoGUNo2ZFSkJXFrfz6BUngMp7viw0msbLe2qqmesRfDmMrWSLVcLK5qVvHAQKs1g&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUC8TavZ_MLjC4cIfZVHI1fEg&h=xAQEFz5uC&enc=AZNvyCLniecw7LT0aTdwzSBIHkrsL_xH36Qtu7ef0fb-Gp8eIqlgbIrPRpEnrz-kGl2VgIATtHRrABT98JlAeL4NuzA_hwvEMSVQ3WAjL4HWTNLoGUNo2ZFSkJXFrfz6BUngMp7viw0msbLe2qqmesRfDmMrWSLVcLK5qVvHAQKs1g&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUC8TavZ_MLjC4cIfZVHI1fEg&h=fAQEXYx5x&enc=AZMLe-eroLIQBX3OBDzUVxosvmiL4hUvtzcljgeCx6awyStoqtR1jVDcZ0voosZ_KkDTQsXZkOyFLkrQEskvRo1yAm7nF5t9i69ZqGo0XSvlaPWllEepxUVlYSbrB-JmV6pzjK_jR_cmmgLLXlXEXoV76pjYkcua08kD9yNBJaBmNQ&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587201398188593&reply_comment_id=1588627624712637&total_comments=33&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=vMYw74dyCfo&h=pAQEzGanB&enc=AZPGN49m4fH_IGfpzU0aEUSDdHV-4xBpaLdS0cdMRT79x1W3zm-loNYXrLZPnEYL-prrjYb3dDjETKyLYhZTGdCmVBmjawd4dyTNTIb41INSmecAUS17qYlwwrBP1391217weR5J0mWoaK3ve60ff24WxAZvXJFXPppjhdXsG-hOAA&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/channel/UC8TavZ_MLjC4cIfZVHI1fEg&h=xAQEFz5uC&enc=AZNvyCLniecw7LT0aTdwzSBIHkrsL_xH36Qtu7ef0fb-Gp8eIqlgbIrPRpEnrz-kGl2VgIATtHRrABT98JlAeL4NuzA_hwvEMSVQ3WAjL4HWTNLoGUNo2ZFSkJXFrfz6BUngMp7viw0msbLe2qqmesRfDmMrWSLVcLK5qVvHAQKs1g&s=1


Aqui não será necessário me aprofundar em varios outros vícios (cocaina, crack, 
bebidas e outras), pois estes abaixo já são suficientes. 
 
* 

13 de abril às 08:04 · Editado 

  

Marcelo Fetha Se voce assistiu ao video da Juliana, assista também a 

reportagem sobre a historia dela, pois nele tem umas informações interessantes. 
 
Ela estava na maconha, veja a mãe dela contando. 
 
Esta reportagem mostra também as "festaS (no plural)" que existem no mundo 
inteiro. 
 
MILHÕES E MILHÕES DE JOVENS SE DROGANDO! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JEk9MkdOzvI 
 
Não se esqueça que a inocente, benéfica e medicinal maconha é a porta de 
entrada para as outras. 

 

 

 

O drama de uma modelo ( Juliana saiu da… 

YOUTUBE.COM 

13 de abril às 07:34 

  

Marcelo Fetha VAMOS FALAR AGORA SOBRE OUTRO VÍCIO! 

 
Voce viu em um dos videos da dra. Laura Coelho, postado em comentario 
anterior. 
 
Tem uma informação: 1 BILHÃO E 200 MILHÕES DE PESSOAS VICIADOS EM 
TABACO (fumo ou cigarro que é uma droga devidamente legalizada). 
 
DESCULPE, mas segundo alguns estudiosos no tema, estima-se que 3,3 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587201398188593&reply_comment_id=1593202107588522&total_comments=33&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.youtube.com/watch?v=JEk9MkdOzvI
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJEk9MkdOzvI&h=VAQEFH7Ni&enc=AZOaOSrZLG1D0-Y4Fm6BN-txgsDO9ghj2ACPXV4SE9Mko-fDSkaACXlz9KTXf7jEVwnFbDXczB7yaJQYnGhDWjBM-Vu4U82pxbK90qqteTMzmEIQbymY4C9V422BL-BmKOrBiKDInWbjzE7jb-GKdSUWl7QafbqdcBRQMawVLKhV0A&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJEk9MkdOzvI&h=VAQEFH7Ni&enc=AZOaOSrZLG1D0-Y4Fm6BN-txgsDO9ghj2ACPXV4SE9Mko-fDSkaACXlz9KTXf7jEVwnFbDXczB7yaJQYnGhDWjBM-Vu4U82pxbK90qqteTMzmEIQbymY4C9V422BL-BmKOrBiKDInWbjzE7jb-GKdSUWl7QafbqdcBRQMawVLKhV0A&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJEk9MkdOzvI&h=VAQEFH7Ni&enc=AZOaOSrZLG1D0-Y4Fm6BN-txgsDO9ghj2ACPXV4SE9Mko-fDSkaACXlz9KTXf7jEVwnFbDXczB7yaJQYnGhDWjBM-Vu4U82pxbK90qqteTMzmEIQbymY4C9V422BL-BmKOrBiKDInWbjzE7jb-GKdSUWl7QafbqdcBRQMawVLKhV0A&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJEk9MkdOzvI&h=2AQET2gMz&enc=AZPFT-qfvV_9e89WncyqHIZUQG2jhZBtjSAgK3KQuVdGoAeMxp5n404od5lOyDnvHDyRZyQmi75hfJrpB9JcwwE2gS1givinggEKEHajsU-ROabOOAabbSlYUB3-iYpL36BJkR1QqXGiLci5y7mR3m8--_9APBl-j3uXjMjJzTuUDg&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587201398188593&reply_comment_id=1593202860921780&total_comments=33&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=JEk9MkdOzvI&h=VAQEFH7Ni&enc=AZOaOSrZLG1D0-Y4Fm6BN-txgsDO9ghj2ACPXV4SE9Mko-fDSkaACXlz9KTXf7jEVwnFbDXczB7yaJQYnGhDWjBM-Vu4U82pxbK90qqteTMzmEIQbymY4C9V422BL-BmKOrBiKDInWbjzE7jb-GKdSUWl7QafbqdcBRQMawVLKhV0A&s=1


BILHÕES DE PESSOAS NO MUNDO estejam direta e indiretamente, envolvidas 
no tagabismo. 
 
(aqui voce poderá incluir os fumantes ativos e passivos, os que produzem, 
comercializam o produto, insumos, derivados etc... procure por mais envolvidos e 
chegara à conclusão de que a lista é enorme). 
 
Eu posso concluir por dedução lógica que este é um problemão, "muito muito 
muito grande!" 
 
- 
 
A dra Jaqueline é uma medica altamente capacitada e também muito empenhada 
neste tema. E o dr. Kalil tem uma segurança enorme no que diz. Alías neste 
video, ele diz do que um fumante morrerá. Vale muito a pena ver! 
 
Entrevista com Dra. Jaqueline Issa e Dr. Roberto Kalil, cardiologistas. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ndyNPIcvlXM 

 

 

 

Entrevista com Jaqueline issa e Roberto Kalil,… 

YOUTUBE.COM 
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Marcelo Fetha *** 

 
Agora temos que ser mais contundentes, pois parece que alguns incautos 
(defensores da ervinha), ainda não se deram conta do que isso significa. 
 
AVISO: AS PROXIMAS IMAGENS SÃO MUITO FORTES (se acaso o video 
estiver restrito a login, procure por outros disponíveis no Youtube) 
 
Esta droga abaixo, vai te mostrar mais algumas coisas. 

13 de abril às 07:35 

https://www.youtube.com/watch?v=ndyNPIcvlXM
https://www.youtube.com/watch?v=ndyNPIcvlXM
https://www.youtube.com/watch?v=ndyNPIcvlXM
https://www.youtube.com/watch?v=ndyNPIcvlXM
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DndyNPIcvlXM&h=nAQFp5PvR&enc=AZPhJfDwRheYiNxioQkXrA6nbWNpzoPQnECPRb3gxDS856DovCs6vZPaLhgtJbzDnjtPCVHTw7nnSNdf1KWbo3yPmKNs01Nzy9dTXCGGwzy65NKMqJSsjmmRjJVks_P4HK1Yh90DmvDb54Z43lxG00mtV1tWEENjhZzwG3xEkg-05w&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587201398188593&reply_comment_id=1593202954255104&total_comments=33&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587201398188593&reply_comment_id=1593203187588414&total_comments=33&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=ndyNPIcvlXM


  

Marcelo Fetha ISSO É MUITO TRISTE, como um ser humano termina nessas 

condições? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9AT3FfUtvyI 

 

 

 

Efeitos devastadores em seres Humanos da… 

YOUTUBE.COM 

13 de abril às 07:35 

  

Marcelo Fetha E ISSO É REAL! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=rM4zYaIdSp4 

 

 

 

Krokodil: La Nueva Droga Poderosa Que Se Come… 

YOUTUBE.COM 
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Marcelo Fetha Coloquei a pagina do Luis Nassif, pois ele é um jornalista muito 

conhecido. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9AT3FfUtvyI
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9AT3FfUtvyI&h=4AQEGyBep&enc=AZPVE4qYwZIZdNYWGucepOw42wRIpNNXU2iaPPEopGxiDlTCqFWELNrAsS36gP04n3fUEg5I9aUl22s6dNV7Ucbw7bp7zdjL1rxkTU39-S3YYBzwnXIYySQqW0Op0Crydoy5IDBaXKuEPgb1GBqYcs0rlqKzcmomG3vqcCI5ymLBDg&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9AT3FfUtvyI&h=4AQEGyBep&enc=AZPVE4qYwZIZdNYWGucepOw42wRIpNNXU2iaPPEopGxiDlTCqFWELNrAsS36gP04n3fUEg5I9aUl22s6dNV7Ucbw7bp7zdjL1rxkTU39-S3YYBzwnXIYySQqW0Op0Crydoy5IDBaXKuEPgb1GBqYcs0rlqKzcmomG3vqcCI5ymLBDg&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9AT3FfUtvyI&h=4AQEGyBep&enc=AZPVE4qYwZIZdNYWGucepOw42wRIpNNXU2iaPPEopGxiDlTCqFWELNrAsS36gP04n3fUEg5I9aUl22s6dNV7Ucbw7bp7zdjL1rxkTU39-S3YYBzwnXIYySQqW0Op0Crydoy5IDBaXKuEPgb1GBqYcs0rlqKzcmomG3vqcCI5ymLBDg&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9AT3FfUtvyI&h=1AQHac5p3&enc=AZO1mO_XiAAx_uFgcjMS6AM6J8CdHM2PnkTHXZIlEIQOQNRElo8-9GBMBTOgkXNbN_OEnfpqrJmiAFpNwbKZk51r6quxJbRsiFCmHLW_m2TQNQOQuxz0-hk9lORjqWj7pqMHlKzbk_K3ISPjenPWJ5G66--35-yUtF41iVCRPKllTQ&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587201398188593&reply_comment_id=1593203254255074&total_comments=33&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=rM4zYaIdSp4
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DrM4zYaIdSp4&h=wAQEf3COa&enc=AZN2kgQrfAN-Lo-pka2FFpt8-BSeRPV0BjzHH2446ymnc8J-WHXSvLKgGq0Q208-npWvpCLiI1-GoJRomsZIIwMzg2_r_nyt0WuGPhoidoqMzCaK8paU0SikUBjnD633tWvpa0KXdDZQ6DHY6hoBssHaygKQnJaDZAHw3ugw9wDwdQ&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DrM4zYaIdSp4&h=wAQEf3COa&enc=AZN2kgQrfAN-Lo-pka2FFpt8-BSeRPV0BjzHH2446ymnc8J-WHXSvLKgGq0Q208-npWvpCLiI1-GoJRomsZIIwMzg2_r_nyt0WuGPhoidoqMzCaK8paU0SikUBjnD633tWvpa0KXdDZQ6DHY6hoBssHaygKQnJaDZAHw3ugw9wDwdQ&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DrM4zYaIdSp4&h=wAQEf3COa&enc=AZN2kgQrfAN-Lo-pka2FFpt8-BSeRPV0BjzHH2446ymnc8J-WHXSvLKgGq0Q208-npWvpCLiI1-GoJRomsZIIwMzg2_r_nyt0WuGPhoidoqMzCaK8paU0SikUBjnD633tWvpa0KXdDZQ6DHY6hoBssHaygKQnJaDZAHw3ugw9wDwdQ&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DrM4zYaIdSp4&h=gAQE1BntV&enc=AZMrFz8b3tYrOnb5l4H0revXs20nMYVJEPUNKK4-bvWB2snESGHGg2QwB5dAafDCRH2XXogIMYsL2kmoJm7013lOf8gAGUMt6fSdWqtegmSzW0RGRddfVlEW-2qOhHAH6nogM2FJOS-j-bCef0DPhOuF1dpkllZrJLs0XKU0fLXa6w&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587201398188593&reply_comment_id=1593203334255066&total_comments=33&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=9AT3FfUtvyI&h=4AQEGyBep&enc=AZPVE4qYwZIZdNYWGucepOw42wRIpNNXU2iaPPEopGxiDlTCqFWELNrAsS36gP04n3fUEg5I9aUl22s6dNV7Ucbw7bp7zdjL1rxkTU39-S3YYBzwnXIYySQqW0Op0Crydoy5IDBaXKuEPgb1GBqYcs0rlqKzcmomG3vqcCI5ymLBDg&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=rM4zYaIdSp4&h=wAQEf3COa&enc=AZN2kgQrfAN-Lo-pka2FFpt8-BSeRPV0BjzHH2446ymnc8J-WHXSvLKgGq0Q208-npWvpCLiI1-GoJRomsZIIwMzg2_r_nyt0WuGPhoidoqMzCaK8paU0SikUBjnD633tWvpa0KXdDZQ6DHY6hoBssHaygKQnJaDZAHw3ugw9wDwdQ&s=1


Mas pesquise mais sobre esta e outras drogas em geral, e depois reflita melhor 
sobre empunhar a bandeira em favor de qualquer uma delas. 
 
http://jornalggn.com.br/.../os-efeitos-do-krokodil-droga... 

 

 

 

Os efeitos do Krokodil, droga utilizada na Rússia 
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Marcelo Fetha *** PERGUNTA: 

 
EXISTEM ZUMBIS VIVOS? 
 
E será que existem zumbis mortos também? 
 
Ou será que estes filmes, muito em moda hoje em dia, sobre zumbis, seriam fruto 
da imaginação fértil do ser humano? 
 
Será que a imaginação do ser humano é tão fértil assim? 
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Marcelo Fetha VOCÊ VIU ALI ACIMA: 

 
Os videos do Rodrigo e do Dr. Andre? 
- Por que será que os dois foram morar na rua? 
 
Naquele vídeo de resgate da jovem drogada com Krokodil, ela tem noção do está 
fazendo?. Será que ela controla a propria vida? 
 
Você viu o testemunho do Bispo Formigoni? 
Reparou que ele e o Rodrigo dizem a mesma coisa, que é um espírito que 
domina a vida de um drogado! 
 
DE ONDE VIRIAM ESTES ESPÍRITOS? 
 
* 

http://jornalggn.com.br/noticia/os-efeitos-do-krokodil-droga-utilizada-na-russia
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fjornalggn.com.br%2Fnoticia%2Fos-efeitos-do-krokodil-droga-utilizada-na-russia&h=NAQFLhg1o&enc=AZPUuyCTmfrwdPxfcjiSnvGDa0JkKrrYTPeDsF3dCsiDzSBJf6hMh_Gy3EIvBG99vy-yNnJzQWBSBKRSHeMRS4CfcdpVTzI9Td5X-wy2i6FNUPWcnSY6A4CnbgJBlmUebNNwmBfz-L59CGKXY35Fz9HRHYYtxTG66M8Ww5vskHQs-Q&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fjornalggn.com.br%2Fnoticia%2Fos-efeitos-do-krokodil-droga-utilizada-na-russia&h=NAQFLhg1o&enc=AZPUuyCTmfrwdPxfcjiSnvGDa0JkKrrYTPeDsF3dCsiDzSBJf6hMh_Gy3EIvBG99vy-yNnJzQWBSBKRSHeMRS4CfcdpVTzI9Td5X-wy2i6FNUPWcnSY6A4CnbgJBlmUebNNwmBfz-L59CGKXY35Fz9HRHYYtxTG66M8Ww5vskHQs-Q&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fjornalggn.com.br%2Fnoticia%2Fos-efeitos-do-krokodil-droga-utilizada-na-russia&h=NAQFLhg1o&enc=AZPUuyCTmfrwdPxfcjiSnvGDa0JkKrrYTPeDsF3dCsiDzSBJf6hMh_Gy3EIvBG99vy-yNnJzQWBSBKRSHeMRS4CfcdpVTzI9Td5X-wy2i6FNUPWcnSY6A4CnbgJBlmUebNNwmBfz-L59CGKXY35Fz9HRHYYtxTG66M8Ww5vskHQs-Q&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fjornalggn.com.br%2Fnoticia%2Fos-efeitos-do-krokodil-droga-utilizada-na-russia&h=zAQF3iA20&enc=AZPUOhFDfCSiBC9N3HAuAdSkQmC1gnSeIUHIR82kLI2tkMMAKrmuww2zGjZd-kCrrwYEXfCZ_-7rQQQyMcs7iOMXENWzofPduEax4yRZ8zbOMRoHtn10MMvkH6S57Sg80ckizgn6vRUcCJkaBYQn4s2lB8CAHnHk37jhZZFfRNUJWw&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587201398188593&reply_comment_id=1593203470921719&total_comments=33&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587201398188593&reply_comment_id=1593203697588363&total_comments=33&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http://jornalggn.com.br/noticia/os-efeitos-do-krokodil-droga-utilizada-na-russia&h=NAQFLhg1o&enc=AZPUuyCTmfrwdPxfcjiSnvGDa0JkKrrYTPeDsF3dCsiDzSBJf6hMh_Gy3EIvBG99vy-yNnJzQWBSBKRSHeMRS4CfcdpVTzI9Td5X-wy2i6FNUPWcnSY6A4CnbgJBlmUebNNwmBfz-L59CGKXY35Fz9HRHYYtxTG66M8Ww5vskHQs-Q&s=1
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Marcelo Fetha * 

Apesar de tanta controversia sobre o fumo, pessoas defendendo o cigarro, 
dizendo que não faz tanto mal assim, tem até um livro de um DOUTOR NA 
EUROPA, dizendo que é tudo conversa, não é tão prejudicial etc. 
 
A melhor maneira é voce pesquisar por sua conta, fazer reflexoes e assistir mais 
este material abaixo. 

14 de abril às 07:18 

  

Marcelo Fetha VIDEO IMPRESSIONANTE SOBRE O CIGARRO.  

 
http://www.youtube.com/watch?v=FPWMF1WB6eQ 
 
VOCE NUNCA VIU NADA IGUAL.  
 
(um experimento com 400 cigarros, são colhidos os resíduos, (como se alguém 
os tivesse fumando) a fumaça passa pela água, e os resíduos tóxicos são retidos 
nela. (precisa ver a cor da água). Depois a água é fervida, e você não vai 
acreditar na quantidade de porcarias que sobram.)  
 
Acho que não é dificil saber porque fumar é prejudicial! 

 

 

 

Cigarro.wmv 

Nice test. Everyone must see this who wants to stop smoking. It… 

YOUTUBE.COM 
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Marcelo Fetha Para os fumantes: Compare um pulmão normal e um pulmão 

afetado pelo tabagismo. 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587201398188593&reply_comment_id=1593203897588343&total_comments=33&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587201398188593&reply_comment_id=1593533944222005&total_comments=33&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.youtube.com/watch?v=FPWMF1WB6eQ
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFPWMF1WB6eQ&h=8AQESbF9w&enc=AZMt-cO08FeFJNcz98GFEN9sIiZxPSegs2c5b5MCgDPgU2jzEB98Qo-CXtAhSvKO8w-TWzws4xuT_eIv01fS0OH44x9jy-UR6wktSc0Mbm-VdbBMa-gT32EKGV53jSQUZON9bBpqocamM6zItSMNv5GUhYEniDp9nJC_7Jcea6ybpw&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFPWMF1WB6eQ&h=8AQESbF9w&enc=AZMt-cO08FeFJNcz98GFEN9sIiZxPSegs2c5b5MCgDPgU2jzEB98Qo-CXtAhSvKO8w-TWzws4xuT_eIv01fS0OH44x9jy-UR6wktSc0Mbm-VdbBMa-gT32EKGV53jSQUZON9bBpqocamM6zItSMNv5GUhYEniDp9nJC_7Jcea6ybpw&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFPWMF1WB6eQ&h=8AQESbF9w&enc=AZMt-cO08FeFJNcz98GFEN9sIiZxPSegs2c5b5MCgDPgU2jzEB98Qo-CXtAhSvKO8w-TWzws4xuT_eIv01fS0OH44x9jy-UR6wktSc0Mbm-VdbBMa-gT32EKGV53jSQUZON9bBpqocamM6zItSMNv5GUhYEniDp9nJC_7Jcea6ybpw&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFPWMF1WB6eQ&h=qAQFqdYeP&enc=AZPhvdpHtfaFf_mZ_9KZh1XmwjZV6nXZSC-jxTMoLaam0Ex7AO7BqWAlNbcVQKfe6Tdj0ouHMOVNM17B5Uhr1r2W4lZTE2Q88xY4DZBYebVZla2eCCj9yOt1JVzZEhR2iZeQbi2MFFCGmh38TcppeyXDF5CEEIprvcFrlQvbe3HWLQ&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587201398188593&reply_comment_id=1593534064221993&total_comments=33&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://l.facebook.com/l.php?u=http://www.youtube.com/watch?v=FPWMF1WB6eQ&h=8AQESbF9w&enc=AZMt-cO08FeFJNcz98GFEN9sIiZxPSegs2c5b5MCgDPgU2jzEB98Qo-CXtAhSvKO8w-TWzws4xuT_eIv01fS0OH44x9jy-UR6wktSc0Mbm-VdbBMa-gT32EKGV53jSQUZON9bBpqocamM6zItSMNv5GUhYEniDp9nJC_7Jcea6ybpw&s=1


https://www.youtube.com/watch?v=LtURIYqxqFg 

 

 

 

Para os fumantes: Compare um pulmão… 

YOUTUBE.COM 
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Marcelo Fetha Impresionante experimento Japonés / Chino con pulmón humano 

Efecto del Cigarro | elmundoDKBza 
https://www.youtube.com/watch?v=cpJHvyJQdFg 

 

 

 

Impresionante experimento Japonés /… 
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Marcelo Fetha Acho que é neste video que tem a informação que a industria do 

cigarro entrou na justiça, para reaver o direito de exibir propaganda na TV, 
acabar com a lei antifumo que proibe fumar em recintos publicos, bares, 
restaurantes, avioes, hospitais etc. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pj-JqW1UT9Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LtURIYqxqFg
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https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLtURIYqxqFg&h=jAQGc1Yxv&enc=AZOEARTXDW0B3QrCJJhJ-aIcHyGb37yrJW6o_XY1NNyfRAELFSTUJSt7gII08mQRK8wwSX-YwS15ZLgTj0uOA5swEO5jusIZA6TgaFeducTnnPWv8gxxYH6rgt9-KZlTQMRAP4nWHcTwCmIhUJOCcqYnEfFl6PqP0Kq-nFldRu8jJg&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587201398188593&reply_comment_id=1593534127555320&total_comments=33&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=cpJHvyJQdFg
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Espaço Documentário - Tabagismo (11/06/12) 

YOUTUBE.COM 

14 de abril às 07:19 

  

Marcelo Fetha Só para voce ter uma ideia como a industria do cigarro foi 

introduzindo seus produtos nos costumes da população: 
 
More Doctors Smoke Camels Than Any Other Cigarette 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gCMzjJjuxQI 

 

 

 

More Doctors Smoke Camels Than Any Other… 

YOUTUBE.COM 

14 de abril às 07:20 

  

Marcelo Fetha * 

 
Dá pra entender por que quase metade da população está envolvida no 
tabagismo? 
 
Teoria da conspiração? 
 
Não, é teoria da realidade mesmo. UM DINHEIRÃO está por detras de tudo isso! 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dpj-JqW1UT9Y&h=OAQEr_rKp&enc=AZNB6rRShXKo8DjdYGvKv--688iGzV4c5jiqU0wXwrAhJWHDarZWA3f5f5Nr2hCMAFGZWxdksX_E0AF9VLnvxzq-HA0jWmn2Vv0o3ot_NqxICgxVApfMFQmtN5Hs1HmH9mmlT-G0IB471WhZS993N_8L7Valj77Qi90SFpYSCoDhTA&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587201398188593&reply_comment_id=1593534377555295&total_comments=33&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=gCMzjJjuxQI
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgCMzjJjuxQI&h=iAQGNATOL&enc=AZOC6z6pRZ3y6MIZjmRSiXLzJczAv7AIzUWWCIgWM40jO5kEUTIuIfPikQvMHNkWFl6JaUzjVH2Pfa1wgrfkkLa6G3ZWx-Q2_KKWTETR3Wf_VwHDdHm74qv84wBcgLrO2qPt40lGFZz4fMvMYYFZnxqo9IHyFLeHlXjm0rEgkg39lA&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgCMzjJjuxQI&h=iAQGNATOL&enc=AZOC6z6pRZ3y6MIZjmRSiXLzJczAv7AIzUWWCIgWM40jO5kEUTIuIfPikQvMHNkWFl6JaUzjVH2Pfa1wgrfkkLa6G3ZWx-Q2_KKWTETR3Wf_VwHDdHm74qv84wBcgLrO2qPt40lGFZz4fMvMYYFZnxqo9IHyFLeHlXjm0rEgkg39lA&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgCMzjJjuxQI&h=iAQGNATOL&enc=AZOC6z6pRZ3y6MIZjmRSiXLzJczAv7AIzUWWCIgWM40jO5kEUTIuIfPikQvMHNkWFl6JaUzjVH2Pfa1wgrfkkLa6G3ZWx-Q2_KKWTETR3Wf_VwHDdHm74qv84wBcgLrO2qPt40lGFZz4fMvMYYFZnxqo9IHyFLeHlXjm0rEgkg39lA&s=1
https://www.youtube.com/watch?v=gCMzjJjuxQI
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587201398188593&reply_comment_id=1593534540888612&total_comments=33&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=pj-JqW1UT9Y&h=5AQHDMiM0&enc=AZPP8p7SJr726HhnvMA-TrEeeFF5miaQGwJN0bVlq9xHHmYgbLDqEgi1lf8UEbc8N3z2JHfyz6EAqj0OqIgwPWYdHv31Aq960nwftf2tCUlMT4RRVUc6JR7r9dnBgmOkASjCkAz0HHpVX1ew_84S9kRoofPpe-co78YFL__6mfsfUQ&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=gCMzjJjuxQI&h=iAQGNATOL&enc=AZOC6z6pRZ3y6MIZjmRSiXLzJczAv7AIzUWWCIgWM40jO5kEUTIuIfPikQvMHNkWFl6JaUzjVH2Pfa1wgrfkkLa6G3ZWx-Q2_KKWTETR3Wf_VwHDdHm74qv84wBcgLrO2qPt40lGFZz4fMvMYYFZnxqo9IHyFLeHlXjm0rEgkg39lA&s=1


 
E VOCE ACHA QUE A INDUSTRIA DO CIGARRO ESTÁ PREOCUPADA COM 
TODA ESTA CAMPANHA CONTRA O FUMO NO MUNDO TODO? 
 
(mais adiante, vou te contar uma novidade!) 
 
- 
 
Não se preocupem Srs. do CFM, tudo isso faz parte, e em breve terminarei 
minhas mensagens nesta foto. 
 
* 

14 de abril às 07:21 

  

Marcelo Fetha Olhe só esta foto! 

 
Qual mensagem ela te passa? 
 
UMA PESSOA SEM NOÇÃO DO QUE FAZ?  
 
ou  
 
UMA PESSOA AGINDO DE FORMA INCONSCIENTE? 
 
São muitas as fotos disponiveis, e voce pode pesquisar digitando no Google: 
cigarro, tabagismo, crianças fumando, dentre muitos outros termos. 
 
E você pode aprofundar mais suas pesquisas, como por exemplo pesquisar: 
artistas fumando, personalidades fumando, modelos fumando etc 
 
Não vou citar nomes, porém já li artigos que mostram até documentos de 
famosos que receberam MUITOS mil dolares, para fumar tal cigarro no filme tal. 
E também desfiles de modas fazendo apologia ao cigarro. 
 
Analogia de um cigarro em um filme = uma rede jogada para pescar MILHÕES 
de jovens no mundo inteiro! 
 
Com a proibição das propagandas sobre cigarro na TV em muitos paises, a 
industria do cigarro, passou a investir em táticas muito mais eficientes. E segundo 
pesquisas, o consumo entre os jovens cresce assustadoramente. 
 
* Moral da história: a industria do cigarro vai "muito bem" obrigado! 
 
- 
 
Ah, e como não podia deixar de ser, certa ocasião postei uma resposta num site 
(óbvio que nem foi publicada), pois nele o artigo dizia que curar viciados em 
igrejas, o problema não era resolvido a luz da psicologia, pois é apenas uma 
troca. O viciado substituí a droga por Jesus (e isso não resolve o trauma, ou a 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587201398188593&reply_comment_id=1593534784221921&total_comments=33&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


necessidade e bla bla bla). 
 
Vejamos:  
 
E por que o nobre autor de tal artigo ainda não se empenhou em resolver o 
problema de muitos viciados, como fazem as Igrejas Evangelicas(*)? E nem 
precisaria ser a turma toda da cracolandia, poderia ser apenas uma meia duzia 
de viciados! 
 
(*) Acima eu citei a Universal, pois pelo que pesquisei foi a única que 
abertamente declarou guerra aos vícios. Porém, se você se dispuser a pesquisar 
mais, verá que as Igrejas Plenitude, bispo Agenor Duque, Mundial, bispo 
Valdemiro Santiago, e outras igrejas menos conhecidas, ja apresentaram 
inúmeras curas de viciados. 
 
Mesmo um leigo sabe que nesse instante estão morrendo muitos viciados de 
overdose. Será que daria tempo de aplicar a tese da psicologia e "resolver o 
trauma", e curar um "único" viciado? 
 
O que seria melhor?  
 
Que minha filha frequentasse uma igreja, ou se visse obrigada a transar com um 
monte de pés de chinelo? 
 
Ou ainda, que ela venha amanha achar que está usando heroína, e de repente, 
possa ser a tal krokodil, e no futuro ter um dos olhos removidos, como mostra o 
video acima? 
 
Nem vou argumentar mais, sabe por quê? 
 
Puxa!!! 
Fiquei impressionadíssimo com tanta sabedoria (do psicologo)! 
 
Walter Medeiros, Luiz Fernando Sarmento, Ida Zaslavsky, Sallus Carlos, Janilda 
Queiroz 
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https://www.facebook.com/waltermedeiros?hc_location=ufi
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o  

Marcelo Fetha ENGANO EM PESQUISA! 

 
Um médico escreveu em seu site que a auto-hemoterapia era charlatanismo. 
 
(bom, isso não é novidade, pois muitos escrevem o mesmo) 
 
Vamos chamá-lo de dr Léo. 
 
Fomos até seu site e perguntamos por que ele achava isso? 
E também se ele conhecia o estudo publicado na Revista Referencia Auto-
hemoterapia em caso de esclerodermia, e outras publicações, inclusive algumas 
do Parecer do CFM. 
 
E então ele pediu os links dos artigos. 
 
Mas para encurtar a historia, no final ele disse que faria uma pesquisa sobre a 
AHT e daria o resultado depois. 
 
E ele fez a pesquisa, porem encontrou apenas 2 resultados, em vários bancos de 
dados para os termos: auto-hemoterapia e auto-hemotherapy, e disse também 
que tinha omitido resultados anteriores a certo ano. 
 
Usaremos só PUBMED (pois é um banco de dados muito citado por médicos). 
 
Realmente se você buscar pelos termos acima em PUBMED encontrará hoje: 
 
1 artigo de 1946 para auto-hemoterapia 
4 artigos para auto-hemotherapy (2014, 1993, 1964, 1947) 
 
Bom, mas se voce (RETIRAR O - hífen) e pesquisar por autohemotherapy em 
PUBMED encontrará 125 Results 
 
E encontrará 58 ocorrencias em WANFANGDATA (Base dados Chinesa). 
 
Lembrando também que no próprio parecer do CFM 12/07 existe quase 1 
centena de referencias. 
 
- 
 
A PERGUNTA É? 
 
Por que um médico, que diz que a AHT é charlatanismo, que leu o parecer do 
CFM, que sabe usar o LINUX e até chegou a ajudar numa versão em português, 
e que conhece MUITOS bancos de dados de medicina (pois também é 
professor), e ainda presumindo-se que ele saiba bem como fazer pesquisas de 
outros assuntos nestes mesmos tantos bancos de dados por ele citado, 
encontraria SOMENTE 2 OCORRÊNCIAS para a AHT? 
 
Será que ele queria realmente encontrar mais publicações? 
 



Será que por ele ser contra a AHT, se descuidara de retirar o hífen? (e como 
você mesmo pode confirmar o resultado de ocorrências é bem inferior) 
 
Não sei o motivo, por que obviamente não estou dentro dele para saber. Mas é 
uma dúvida! 
 
- 
 
E UM FATO DESTA HISTORIA ME CHAMOU A ATENÇÃO: 
 
O dr Léo é professor, uma pessoa muito educada, e a princípio foi justo, pois 
deixou os defensores da AHT argumentarem, porque 99% dos contrários a AHT 
não admitem respostas em seus sites.  
 
E a certa altura, ele me disse que não iria nem tentar me convencer para não 
fazer mais AHT (mesmo ele ja sabendo que fiquei curado de uma furunculose 
cronica de 51 anos pela AHT), mas eu para convencê-lo seria bem mais facil, 
pois era só lhe mostrar um "punhado" de ensaios clínicos, e ele mudaria de idéia. 
 
E eu respondi: 
- A sua visão é fruto de sua formação academica. Por causa dela, o sr. não 
consegue enxergar a AHT como um recurso aliado, capaz de aliviar e curar 
muitas enfermidades. Lembrando ainda que o Dr. Moura ja faz uso da AHT desde 
1.943. 
 
E eu já acostumado com típicas agressões costumeiras (em discussões com 
outros contrários a AHT), como o Dr. é charlatão, vocês são uns leigos, 
analfabetos científicos e outras, e temendo que ele apelaria, pois eu estava 
questionando não só a sua visão academica, que ele aprendera na escola de 
medicina, quanto o que ele estava ensinando aos seus alunos. E para minha 
surpresa ele respondeu: 
 
- Fetha, agradeço o reconhecimento! 
 
A RESPOSTA DO DR. LÉO FOI BEM INTERESSANTE, NÃO É MESMO? 
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=autohemotherapy 

1 · 14 de abril às 05:15 

o  

  

Marcelo Fetha http://s.g.wanfangdata.com.cn/Paper.aspx... 

14 de abril às 05:16 

o  

Walter Medeiros Superficialidade no Parecer do CFM 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=autohemotherapy
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1593503677558365
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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. 

14 de abril às 06:21 

o  

Ricardo Deric "Como se fosse crime lutar para ter saúde" 

 
http://www.rnsites.com.br/autohemoterapia-peti%C3%A7%C3... 

12 de abril às 15:25 

o  

Ricardo Deric ... 

CFM - Castrando, Ferrando e Manipulando. 
CFM - Cegando, Festejando e Mascarando. 
CFM - Cagando, Fo*#%+do e Matando. 

11 de abril às 10:00 · Editado 

o  

Marcelo Fetha Médica veterinaria. Dermatología en animales de compañía. 

AUTOHEMOTERAPIA 
 
http://rosanabricco.blogspot.com.br/.../autohemoterapia.html 
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https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
http://rosanabricco.blogspot.com.br/2015/03/autohemoterapia.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=887123158011868&set=p.887123158011868&type=3


 

 

2 · 8 de abril às 18:27 · Editado 

o  

  

Marcelo Fetha Entrevista a la M.V. Rosana Bricco. Santa Fe. Argentina 

14 12 2012 > Titular del consultorio veterinario Almitas (Clínica médica general y 
dermatología en perros y gatos) 21 años de profesión en consultorio, con 
dedicación en dermatología canina. Ciudad de Santa Fe. Argentina. 
 
http://www.vetcomunicaciones.com.ar/.../Entrevista-a-la-M... 

 

 

 

Entrevista a la M.V. Rosana Bricco. Santa Fe. Argentina 

VETCOMUNICACIONES.COM.AR 

1 · 8 de abril às 17:48 

  

Marcelo Fethahttps://www.facebook.com/DermatologiaEnPerrosYGatos/timeline 

 

 

 

Dermatología En Perros Y Gatos 

https://www.facebook.com/browse/likes?id=1591491117759621
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1591491117759621&offset=100&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
http://www.vetcomunicaciones.com.ar/page/noticias/id/608/title/Entrevista-a-la-M.V.-Rosana-Bricco.-Santa-Fe.-Argentina
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vetcomunicaciones.com.ar%2Fpage%2Fnoticias%2Fid%2F608%2Ftitle%2FEntrevista-a-la-M.V.-Rosana-Bricco.-Santa-Fe.-Argentina&h=bAQHV_bFQ&enc=AZMuDdlexGe02MbYR4yYd49d7RUexM1B8-IvygLrfmkSWXv_ETjkOg4X5VoDYG3BPQj3VhUK5RMD5iD8m7JnF2OK5-m1DOr_r3u3yI93SAcfdN6lkdnuYnQxs1s81EMAeMLWoPQZjlhtjFxgxv0R9GHTOjeJtJ2SfJ7jQBydNYxrAg&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vetcomunicaciones.com.ar%2Fpage%2Fnoticias%2Fid%2F608%2Ftitle%2FEntrevista-a-la-M.V.-Rosana-Bricco.-Santa-Fe.-Argentina&h=bAQHV_bFQ&enc=AZMuDdlexGe02MbYR4yYd49d7RUexM1B8-IvygLrfmkSWXv_ETjkOg4X5VoDYG3BPQj3VhUK5RMD5iD8m7JnF2OK5-m1DOr_r3u3yI93SAcfdN6lkdnuYnQxs1s81EMAeMLWoPQZjlhtjFxgxv0R9GHTOjeJtJ2SfJ7jQBydNYxrAg&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vetcomunicaciones.com.ar%2Fpage%2Fnoticias%2Fid%2F608%2Ftitle%2FEntrevista-a-la-M.V.-Rosana-Bricco.-Santa-Fe.-Argentina&h=bAQHV_bFQ&enc=AZMuDdlexGe02MbYR4yYd49d7RUexM1B8-IvygLrfmkSWXv_ETjkOg4X5VoDYG3BPQj3VhUK5RMD5iD8m7JnF2OK5-m1DOr_r3u3yI93SAcfdN6lkdnuYnQxs1s81EMAeMLWoPQZjlhtjFxgxv0R9GHTOjeJtJ2SfJ7jQBydNYxrAg&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vetcomunicaciones.com.ar%2Fpage%2Fnoticias%2Fid%2F608%2Ftitle%2FEntrevista-a-la-M.V.-Rosana-Bricco.-Santa-Fe.-Argentina&h=1AQHac5p3&enc=AZN2mO1B3xDzBVFZfBKlhMg2kEZ-xDqsUf-IVLcPGLflX9-Mc_RIlxQNsfUNxp7wION-TibmgIm2z0PQW5Oj_AKxdRm5l9Y7HxZM-zg1myUkFeaVEYi-Aj-oaioqShRR3X0majs3BhoCYQ0Gs1oSKRC5_7CYkeR09noJ7uQjlyVZ-w&s=1
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1591491164426283
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1591491117759621&reply_comment_id=1591491164426283&total_comments=5&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/DermatologiaEnPerrosYGatos/timeline?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/DermatologiaEnPerrosYGatos?sk=timeline&app_data
https://www.facebook.com/DermatologiaEnPerrosYGatos?sk=timeline&app_data
https://www.facebook.com/DermatologiaEnPerrosYGatos?sk=timeline&app_data
https://www.facebook.com/DermatologiaEnPerrosYGatos?sk=timeline&app_data
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=887123158011868&set=p.887123158011868&type=3
http://l.facebook.com/l.php?u=http://www.vetcomunicaciones.com.ar/page/noticias/id/608/title/Entrevista-a-la-M.V.-Rosana-Bricco.-Santa-Fe.-Argentina&h=bAQHV_bFQ&enc=AZMuDdlexGe02MbYR4yYd49d7RUexM1B8-IvygLrfmkSWXv_ETjkOg4X5VoDYG3BPQj3VhUK5RMD5iD8m7JnF2OK5-m1DOr_r3u3yI93SAcfdN6lkdnuYnQxs1s81EMAeMLWoPQZjlhtjFxgxv0R9GHTOjeJtJ2SfJ7jQBydNYxrAg&s=1
https://www.facebook.com/DermatologiaEnPerrosYGatos?sk=timeline&app_data


DIFERENTES CASOS CLÍNICOS DE… 

8 de abril às 17:48 

  

Marcelo Fetha Olha que legal...que médica atenciosa e gentil! 

 
A dra Rosana da Argentina enviou esta mensagem ao Dr. Moura. 
 
Dermatología En Perros Y Gatos publicou em Autohemoterapia Español  
10 min ·  
Muchas gracias Dr. Luis Moura por que todo lo que aprendí, Fué gracias a 
encontrarlo a Uds. Dios me lo puso en el camino. Como desearía conocerle y 
aprender mucho más de Uds. Doctor con todas las letras... Ama su profesión y 
ama a sus paciente. Se nota el grandioso SER HUMANO que es..Un abrazo 
desde Santa Fe, Argentina. 
Rosana Bricco. Med. Vet. 
 
Pedro Agustin Leon Pozo, Walter Medeiros, Janilda Queiroz, Ida Zaslavsky, Luiz 
Fernando Sarmento, Roberta Achy Santos, Clarice Gontow, Mafra Mafra, Lili 
Lopes Lopes, Joel Martini de Campos,Sallus Carlos, Adelcio Pereira De 
Souza, Gilvan Andrade 

3 · 9 de abril às 21:49 

  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=XgFB368utTY 

 

 

 

Casos de éxito de la Autohemoterapia en la… 

YOUTUBE.COM|POR AHTESPANOL 

10 de abril às 06:24 

  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=i5EjIqSL_uo... 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1591491117759621&reply_comment_id=1591491174426282&total_comments=5&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/DermatologiaEnPerrosYGatos?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ahtespanol?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/pedro.a.pozo?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/waltermedeiros?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/janilda.queiroz?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ida.zaslavsky?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/luizfernando.sarmento?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/luizfernando.sarmento?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/roberta.achy?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/clarice.gontow?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.facebook.com/aline.lopes.104203?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/aline.lopes.104203?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/joel.martinidecampos?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/sallus.carlos?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/adelcio.pereiradesouza.9?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/adelcio.pereiradesouza.9?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/gilvantandrade?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1592022531039813
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1591491117759621&reply_comment_id=1592022531039813&total_comments=5&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=XgFB368utTY
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXgFB368utTY&h=5AQHDMiM0&enc=AZNjvaUQOVZYwtUUUbFI8hF5VWLrhP8b_UK8S5rUTcBT_3Ke9bhbU_B4pKjuxS_cAeC2h64psTPhWWAli3r20VrMenqnr7kgZ3HMPbNbLZPZzfy5txDSwRcZGPY394ty9G-2PZsXIrVGagHe26ez20i_MduawJyOPy2q5DyrQ48utg&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXgFB368utTY&h=5AQHDMiM0&enc=AZNjvaUQOVZYwtUUUbFI8hF5VWLrhP8b_UK8S5rUTcBT_3Ke9bhbU_B4pKjuxS_cAeC2h64psTPhWWAli3r20VrMenqnr7kgZ3HMPbNbLZPZzfy5txDSwRcZGPY394ty9G-2PZsXIrVGagHe26ez20i_MduawJyOPy2q5DyrQ48utg&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXgFB368utTY&h=5AQHDMiM0&enc=AZNjvaUQOVZYwtUUUbFI8hF5VWLrhP8b_UK8S5rUTcBT_3Ke9bhbU_B4pKjuxS_cAeC2h64psTPhWWAli3r20VrMenqnr7kgZ3HMPbNbLZPZzfy5txDSwRcZGPY394ty9G-2PZsXIrVGagHe26ez20i_MduawJyOPy2q5DyrQ48utg&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXgFB368utTY&h=vAQGe7zcq&enc=AZOb9_7PhNp9M3ekSEFSfenUfPpBVYUCSSG2WVci047T1IQFj3OBStc1GXQiI3yBuU2Lt8YqoKnugIlJtBpfTUB4N_gcojnNg784HqozsUfce86sfduhx9SfFwyleGhGUNjvzyDKnoAmT7kNzAXQGOueQToQO-QWxQAUUQZgcq1pcA&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1591491117759621&reply_comment_id=1592190317689701&total_comments=5&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=i5EjIqSL_uo&list=PL5CBF792F8C582D08&index=4
https://www.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=XgFB368utTY&h=5AQHDMiM0&enc=AZNjvaUQOVZYwtUUUbFI8hF5VWLrhP8b_UK8S5rUTcBT_3Ke9bhbU_B4pKjuxS_cAeC2h64psTPhWWAli3r20VrMenqnr7kgZ3HMPbNbLZPZzfy5txDSwRcZGPY394ty9G-2PZsXIrVGagHe26ez20i_MduawJyOPy2q5DyrQ48utg&s=1


 

 

 

Cases of success with Autohemotherapy.… 

YOUTUBE.COM 

10 de abril às 06:25 

o  

Marcelo Fetha 2- AUTO-HEMOTERAPIA NÃO É PLACEBO. E NEM A 

ACUPUNTURA!  
 
China - O Império do Centro - Medicina Milenar  
 
https://www.youtube.com/watch?v=1-pX2AGxuyg 
 
Cenas da Medicina Chinesa, que data 3.000 anos. Medicina apenas com a 
energia das mãos que nem toca no paciente. Acupuntura, uma extração de 
tiróide, em que a paciente é anestesiada com apenas 4 agulhas. E detalhes, ela 
chega meia hora antes da cirurgia pedalando uma bicicleta, caminha sozinha até 
a sala de cirurgia, e 3 horas após a cirurgia, estará indo de volta pra casa. 
Farmácia Chinesa somente com ervas que curam tudo. Como o equilíbrio da 
mente, corpo e Universo geram saúde. TaishiShuan, seu significado que ajuda a 
manter o equilíbrio e contato com o Universo. Os melhores médicos do mundo, 
chamados de "os pés descalços", cuidam do paciente como um todo e não de 
uma doença específica. A Medicina Chinêsa trata o ser humano como ele é, um 
Ser humano. TEMOS MUITO QUE APRENDER AINDA. Estas são cenas 
impressionantes do documentário: China o Império do Centro. Video em 
Português: China - O Império do Centro - Medicina Milenar 

2 · 15 de março às 08:28 · Editado 

o  

  

Marcelo Fetha EM outro servidor: AUDIO EM PORTUGUES: 

 
http://www.medicalvideos.org/.../china-the-empire-of-the... 

15 de março às 07:44 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Di5EjIqSL_uo%26list%3DPL5CBF792F8C582D08%26index%3D4&h=LAQEmFXb6&enc=AZNcbG6awvlEcK-qJIfxKuSDFHJwtcTwtDUGB7LC3dZHDMESxV6o7BQGcXVlmXYWQwfdpaZ0KMjdWpOngDfQHNFkdFCxBKixeaKZ4Zy4ZORUtBTFQ2hTUUtzt6iTCS2EpJINUj_E0XsrTJbE4kAv7qi4b6nJCGUkp9S2pdojZIrj9Q&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Di5EjIqSL_uo%26list%3DPL5CBF792F8C582D08%26index%3D4&h=LAQEmFXb6&enc=AZNcbG6awvlEcK-qJIfxKuSDFHJwtcTwtDUGB7LC3dZHDMESxV6o7BQGcXVlmXYWQwfdpaZ0KMjdWpOngDfQHNFkdFCxBKixeaKZ4Zy4ZORUtBTFQ2hTUUtzt6iTCS2EpJINUj_E0XsrTJbE4kAv7qi4b6nJCGUkp9S2pdojZIrj9Q&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Di5EjIqSL_uo%26list%3DPL5CBF792F8C582D08%26index%3D4&h=LAQEmFXb6&enc=AZNcbG6awvlEcK-qJIfxKuSDFHJwtcTwtDUGB7LC3dZHDMESxV6o7BQGcXVlmXYWQwfdpaZ0KMjdWpOngDfQHNFkdFCxBKixeaKZ4Zy4ZORUtBTFQ2hTUUtzt6iTCS2EpJINUj_E0XsrTJbE4kAv7qi4b6nJCGUkp9S2pdojZIrj9Q&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Di5EjIqSL_uo%26list%3DPL5CBF792F8C582D08%26index%3D4&h=uAQHM0rJO&enc=AZProdJ8MdC6FIbGlfulkYf13ioABfAadDcMMi0-OuZWMRguF5twST9cQ8FhdmndAbxVG902hx7haXJ5XeWrKQ_15WPopkaKMBEYgNZFRP-MCp3PuQ15_axkuhnjLU9SEwUo0i3JaH_KNVpa0rEapCt3WCPbo5aD0Qx7-YBMuKBKUg&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1591491117759621&reply_comment_id=1592190464356353&total_comments=5&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=1-pX2AGxuyg
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1582661945309205
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1582661945309205&offset=100&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
http://www.medicalvideos.org/videos/3833/china-the-empire-of-the-centre-millenary-medicine
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1582661945309205&reply_comment_id=1582662461975820&total_comments=7&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=i5EjIqSL_uo&list=PL5CBF792F8C582D08&index=4&h=LAQEmFXb6&enc=AZNcbG6awvlEcK-qJIfxKuSDFHJwtcTwtDUGB7LC3dZHDMESxV6o7BQGcXVlmXYWQwfdpaZ0KMjdWpOngDfQHNFkdFCxBKixeaKZ4Zy4ZORUtBTFQ2hTUUtzt6iTCS2EpJINUj_E0XsrTJbE4kAv7qi4b6nJCGUkp9S2pdojZIrj9Q&s=1


  

Marcelo Fetha 3- AUTO-HEMOTERAPIA NÃO É PLACEBO. E NEM A 

ACUPUNTURA! 
 
João Carlos Baldan (que tem especializaçao na USP) em conversa com 
psiquiatras: 
- Como voces dizem que acupuntura é placebo, se voce estimula um ponto 
auricular, e reage! Usem outro argumento. 
 
Pois é, acupuntura reage até em animais e crianças. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ThTXHa7eL2M 

15 de março às 07:45 

  

Marcelo Fetha 4- AUTO-HEMOTERAPIA NÃO É PLACEBO. E NEM A 

ACUPUNTURA! 
 
A Dra. Laura Coelho demonstrando a eficacia de uma tecnica que ela trouxe do 
Canadá, acupuntura a laser. E neste video, o cameraman da Sula Miranda 
dizendo que tinha alergia cigarro (brincando porque ele fumava demais). E com o 
tratamento ele parou de fumar. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MZFekpFiKhE 

15 de março às 07:58 · Editado 

  

Marcelo Fetha 5- AUTO-HEMOTERAPIA NÃO É PLACEBO. E NEM A 

ACUPUNTURA! 
 
Dr Lair Ribeiro tambem viu eficácia da acupuntura em caso de ronco: 
Veja ele mesmo afirmando: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ToO_G6v-R00 

15 de março às 07:47 

  

Marcelo Fetha - 

 
EXISTEM MUITOS OUTROS VIDEOS SOBRE ACUPUNTURA, mas estes acima 
ja comprovam que ela nao é placebo! 
 
- 

https://www.youtube.com/watch?v=ThTXHa7eL2M
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1582661945309205&reply_comment_id=1582662878642445&total_comments=7&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=MZFekpFiKhE
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1582661945309205&reply_comment_id=1582663208642412&total_comments=7&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.youtube.com/watch?v=ToO_G6v-R00
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1582661945309205&reply_comment_id=1582663508642382&total_comments=7&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


15 de março às 07:48 

  

Marcelo Fetha Esse é o video que o cameraman diz que tinha alergia a cigarro: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=BHJGipbddBU 

15 de março às 13:52 

  

Marcelo Fetha Justiça decide que prática da acupuntura não é atividade 

exclusiva médica 
 
Por Saúde Jur em abril 8, 2015 
 
A prática da acupuntura não é uma exclusividade da classe médica. A decisão da 
Justiça Federal, negando pedido do Sindicato dos Médicos, permitiu a 
fisioterapeutas o uso da prática chinesa como tratamento complementar. 
 
http://saudejur.com.br/justica-decide-que-pratica-da.../ 

 

 

 

9 de abril às 15:46 · Editado 

o  

Eromir Dantas A 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. 

1 · 8 de abril às 09:25 

o  

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 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1582661945309205&reply_comment_id=1582663851975681&total_comments=7&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=BHJGipbddBU
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para cura de mastite em vacas leitera, por aumentar as defesas do organismo a 
cura é rapida, obrigado. 

7 de abril às 18:47 

o  

Marcelo Fetha CRIMINOSOS NA RUA E INOCENTES NA CADEIA! 

 
Se o promotor for exímio, ele pode até conseguir a condenação de um inocente! 
 
Se o advogado de defesa for muito bom, ele pode livrar um criminoso da prisão. 
 
E em quem acreditar, se não temos bola de cristal e pelo que eu saiba ninguém 
lê pensamentos de ninguém. (pelo menos por enquanto, no futuro até pode ser) 
 
- 
 
Bom, na TV e em noticiarios em geral, (e que tanta gente gosta de acompanhar 
os: "espreme e sai sangue") policias são malvados e delinquentes sao anjinhos. 
 
SERIA MUITO DIFÍCIL NÃO CONDENAR OS POLICIAIS, SE ACASO ELES 
NÃO TIVESSEM FILMADO para provar o contrário. 
 
(este vídeo tem apenas 39 segundos, e vale a pena ver) 
 
SEMPRE É NECESSÁRIO CONHECER (ou pelo menos refletir) O OUTRO 
LADO DA HISTORIA antes de julgar. 
 
https://www.facebook.com/video.php?v=594488917352335 
 
* CALMA SRS. DO CFM. Alguns temas parecem diversos, a principio não 
relacionados a AHT, mas os relacionarei no final. 

7 de abril às 13:20 

o  

Mauro Antônio Cugula A auto-hemoterapia 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 auto-hemoterapia 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. 

7 de abril às 07:12 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1591130837795649&offset=100&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/marcosdoval/videos/594488917352335/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1591074414467958&offset=100&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1590976951144371&offset=100&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


o  

Marcelo Fetha Muchos hablan sobre la Autohemoterapia . La misma me atrevo a 

hablarla pues ha sido maravillosa para mi madre querida la cual padece de 
Diabetes 2 y otras complicaciones . Muchos medicos no quieren hablar sobre 
esto . Unos dicen que no esta aprobada por La FDA y otros simplemente no 
reconocen sus logros . La Autohemoterapia esta siendo utilizada por El Profesor 
Frances Paul Ravaut desde el 1912 con fines Terapeuticos.  
Fue el Dr.Jesse Teixeira en 1940 que demuestra como funcionaba La Auto-
hemoterapia. 
El Dr. Luis Moura comienza en el año 1943 cuando su Padre Medico cirujano 
reconocido y Profesor en la facultad de medicina en Brasil lo envía a hacerle esto 
a sus pacientes para evitar infecciones . Luego el mismo Dr.Moura continua con 
esta técnica con resultados increíbles en todos sus pacientes con diferentes 
enfermedades . Se demostró la cura de un sin numero de casos en especial las 
Enfermedades Autoinmunes . por ejemplo.. 
Esclerosis Multiple  
Diabetes 
Psoriasis 
Casos de Anemia 
Mala circulación  
Lupus  
Asma 
Acne  
Dermatitis 
Migraña 
Autismo 
Purpura  
y muchas mas. 
En el 1984 El Dr. Jorge Gonzalez de origen Mexicano comenzó a utilizar el 
procedimiento con innumerables curaciones . El mismo desarrollo otras técnicas 
las cuales le tomaron muchos años . El mismo estudio Biologia Celular .  
Muchos medicos continúan usando este Sencillo procedimiento en muchos 
Paises del Mundo con gran éxito . 
Es el caso de mi amada madre . La gran diferencia en su salud y en su estado de 
animo !  
No les hubiera mencionado nada de esto de no haberlo visto en persona .  
Es por eso que hace 5 semanas también otros miembros de mi familia y 
YOOOOO lo estoy haciendo con unos cambios increíbles en nuestra salud . 
Gracias a Dios !!! 
*Respeto la opinion de todos pero no me Puedo quedar callada ante un 
procedimiento que puede ayudar a tantas personas . Mucho mas cuando es tan 
barato . Gracias a todos los Medicos que me están apoyando ! 
Vean este video Donde El mismo Dr.MOURA explica de que se trata. 
Yo Olga Tañon Lo estoy aplicando en mi persona y quisiera que no hubieran 
tantas personas mayores y niños enfermos . Mucho menos cuando todavía 
podemos tratar . Toma la decisión que quieras pero antes .... 
MIRA ESTE VIDEO ! 
NO ES LA VENTA DE NINGUN PRODUCTO ACLARO ! 
DIOS NOS BENDIGA ! 
 



https://www.facebook.com/Olgatanonoficial/posts/879462875454015# 

6 de abril às 04:11 

o  

  

Marcelo Fetha A Olga Tañón oficial tem 4.120.806 curtidas!!!! 

 
E muitos comentarios nos posts da auto-hemoterapia. 
 
https://www.facebook.com/Olgatanonoficial?fref=nf 

 

 

 

Olga Tañón oficial 

Músico/banda 

Tropical 

6 de abril às 06:50 · Editado 

  

Marcelo Fethahttp://misangremecura.blogspot.com.br/.../enfermedades... 

 

 

 

Auto-Hemoterapia Mi sangre me Cura: ENFERMEDADES… 

MISANGREMECURA.BLOGSPOT.IN 

6 de abril às 05:08 

  

Autohemoterapia Españolhttps://www.youtube.com/user/AHTespanol 
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AHTespanol 

Autohemoterapia: una inmunización con nuestra propia sangre 

YOUTUBE.COM 

6 de abril às 07:04 

  

Auto-hemoterapia 
Testemunhoshttps://www.youtube.com/user/worldautohemotherapy 

 

 

 

worldautohemotherapy 

Conversa com Dr. Luiz Moura (Dr. Moura usa Autohemoterapia(AHT) desde 
1943) O que… 

YOUTUBE.COM 

6 de abril às 07:07 

  

Marcelo Fetha Mais de 1 MILHÃO de seguidores no Twitter 

 
https://twitter.com/olgatanon1313 

 

 

 

Olga Tañon (@OLGATANON1313) | Twitter 

TWITTER.COM 
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6 de abril às 07:40 

  

Marcelo Fetha GRANDE REPERCUSSÃO EM APENAS 1 DIA NAS 

PUBLICAÇÕES SOBRE AUTO-HEMOTERAPIA NA PAGINA OFICIAL DE OLGA 
TAÑÓN 
 
https://www.facebook.com/Olgatanonoficial?fref=nf 
 
Olga Tañón oficial 
10 h ·  
A todos los que continúan preguntando sobre La Auto Hemoterapia . Aquí La 
información . En este caso aplicado a Caballos . 
 
Você, Olga Tañón oficial e outras 615 pessoas curtiram isso. 
 
- 
 
Olga Tañón oficial 
5 h ·  
Aqui les dejo Al Dr. LUIS MOURA aplicando a su esposa La Auto-Hemoterapia . 
A todos los Dr. que me han escrito gracias en especial a los que practican la 
Medicina Tradicional y a su vez reconocen los beneficios de esta terapia 
alternativa .  
gracias ! 
 
Você e outras 589 pessoas curtiram isso. 
 
- 
 
Olga Tañón oficial 
9 h ·  
Para los que no lo vieron ayer . Visiten esta pagina y lean . 
 
Você, Olga Tañón oficial e outras 201 pessoas curtiram isso. 
 
- 
 
Olga Tañón oficial 
10 h · Editado ·  
Ella es Emy después de un año con la Autohemoterapia . 
 
Você, Olga Tañón oficial e outras 632 pessoas curtiram isso. 
 
- 
 
Olga Tañón oficial 
10 h ·  
Me Duele en el alma al saber que hay tantas personas enfermas . Estos vídeos y 
toda la información que les estoy colocando es para que conozcan sobre La 
Autohemoterapia y tomen sus propias decisiones .  

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1590578937850839&reply_comment_id=1590630484512351&total_comments=7&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/Olgatanonoficial?fref=nf&hc_location=ufi


En nuestro caso ya la tomamos y a Dios gracias nos Va maravillosamente con 
solo 5 semanas .  
Colocare el video de Emy después de un año de tratamiento el cual fue difundido 
por ella hace solo días . 
gracias a todos ! 
 
Você, Olga Tañón oficial e outras 1.614 pessoas curtiram isso. 
 
- 
 
Olga Tañón oficial 
Ontem às 18:36 ·  
 
AUTOHEMOTERAPIA MI SNGRE ME CURA! 
ENFERMIDADES CURADAS 
 
Você, Olga Tañón oficial e outras 1.243 pessoas curtiram isso. 
 
- 
 
Olga Tañón oficial 
Ontem às 18:34 ·  
Muchos hablan sobre la Autohemoterapia . La misma me atrevo a hablarla pues 
ha sido maravillosa para mi madre querida la cual padece de Diabetes 2 y otras 
complicaciones . Muchos medicos no quieren hablar sobre esto . Unos dicen que 
no esta aprobada por La FDA y otros simplemente no reconocen sus logros . La 
Autohemoterapia esta siendo utilizada por El Profesor Frances Paul Ravaut 
desde el 1912 con fines Terapeuticos. 
.... 
.... 
 
Você e outras 1.724 pessoas curtiram isso. 

 

 

 

Olga Tañón oficial 

Músico/banda 

Tropical 

6 de abril às 15:58 

  

Marcelo Fetha Olga Teresa Tañón Ortiz (n. Santurce, Puerto Rico; 13 de abril de 

1967) es una cantante puertorriqueña demerengue y pop latino conocida 
artísticamente como Olga Tañón. Ha sido ganadora del Premio Grammy en dos 

https://www.facebook.com/Olgatanonoficial/videos/951813664885602/?video_source=trailer_og_attachment
https://www.facebook.com/Olgatanonoficial/videos/951813664885602/?video_source=trailer_og_attachment
https://www.facebook.com/Olgatanonoficial/videos/951813664885602/?video_source=trailer_og_attachment
https://www.facebook.com/Olgatanonoficial
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1590578937850839&reply_comment_id=1590784717830261&total_comments=7&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


ocasiones y tres veces ganadora del Grammy Latino. En 2009 formó parte de los 
jueces de La Academia de TV Azteca en México. 
 
FONTE: http://auto-hemoterapia.blogs.sapo.ao/cantora-olga-tanon... 

 

 

 

Cantora Olga Tañón usa auto-hemoterapia: "... estoy haciendo… 

AUTO-HEMOTERAPIA.BLOGS.SAPO.AO 

8 de abril às 04:21 

o  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=vBrO0ufAtJk 

 
Publicado em 4 de abr de 2015 
Testimonio sobre mejoria luego de 1 anio de tratamiento con autohemoterapia  
 
Emy Sanchez relata sua recuperação de isquemia cerebral. Dos 11 
medicamentos que tomava diariamente, apos 1 ano está tomando apenas um. 
Ela espera que a gravação de seu vídeo venha ajudar outras pessoas que 
enfrentam a mesma enfermidade. E agradece ao Dr. Luiz Moura pela publicação 
"gratuita" de toda sua experiencia e conhecimento sobre a auto-hemoterapia. 

 

 

 

Avance en salud por Autohemoterapia 

YOUTUBE.COM 

4 de abril às 22:37 · Editado 

o  

  

http://auto-hemoterapia.blogs.sapo.ao/cantora-olga-tanon-usa-auto-hemoterapia-127572
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http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fauto-hemoterapia.blogs.sapo.ao%2Fcantora-olga-tanon-usa-auto-hemoterapia-127572&h=AAQF1aCPB&enc=AZNp4f8pzEHe9GbH6Dhomka1nPBqVk9mYyPbMOKIRXpm44PsuD7Mz9pmN_6S_qxnH47znB_FGubMF0bqD0s-vyk5l0DRrb9Dt0mXWaBbyy4UOPUCbPoP4qSQTd2oJeFFUUF4C9r1ybYi1gADe613bSo9HhMEY9_91LP5BiWXr2eICw&s=1
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https://www.youtube.com/watch?v=vBrO0ufAtJk
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Marcelo Fetha Olga Tañón oficial 

31 min ·  
Me Duele en el alma al saber que hay tantas personas enfermas . Estos vídeos y 
toda la información que les estoy colocando es para que conozcan sobre La 
Autohemoterapia y tomen sus propias decisiones .  
En nuestro caso ya la tomamos y a Dios gracias nos Va maravillosamente con 
solo 5 semanas .  
Colocare el video de Emy después de un año de tratamiento el cual fue difundido 
por ella hace solo días . 
gracias a todos ! 
 
https://youtu.be/pyo5dKp3iZY 

 

 

 

Emy Sanchez 

Lupus, Autohemoterapia 

YOUTUBE.COM 

6 de abril às 06:02 

o  

Marcelo Fetha Irina Sazonova · МГПИ им. Ленина, Москва 

I and my husband had been treated by autohemotherapy 40 and 50 years ago in 
former Soviet Union (for recurent tonsillitis , inflammations of adnexa - all 
seccessful). Our daughter went through this method about three years ago for 
recurrent tonsillitis and to boost her immune sistem : good result! People! This is 
not something new! No any risks-it is your own blood!  
Reply · Like · Follow Post · January 12, 2014 at 9:34pm 
 
VIA GOOGLE: 
Irina Sazonova · МГПИ им. Ленина, Москва 
Eu e meu marido tinha sido tratado pela auto-hemoterapia 40 e 50 anos na ex-
União Soviética (por amigdalite recurent, inflamações de anexos - todos 
Seccessful). Nossa filha passou por este método cerca de três anos atrás, com 
amigdalite recorrente e para impulsionar seu sistem imunológico: bom resultado! 
Pessoas! Isso não é algo novo! Sem quaisquer riscos é o seu próprio sangue! 
Responder · como · Siga Pós · 12 de janeiro de 2014 em 9:34 
 

https://www.facebook.com/Olgatanonoficial?hc_location=ufi
https://youtu.be/pyo5dKp3iZY
https://youtu.be/pyo5dKp3iZY
https://youtu.be/pyo5dKp3iZY
https://youtu.be/pyo5dKp3iZY
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fpyo5dKp3iZY&h=IAQH--A8I&enc=AZNa1-jiPtdr4k2-8amZ1N88vwkcu-APE0sleznC-Ngq9JhtdSug2659U692S6LiCgOEJ-X_cE0d1HoEB2NjxYu_P2j9aVW3fTFPv4HHu8eV7UQAq3WC1JiCrbt6cwp-0Cdr9yBXQiJH8FTXVN9OUuOktG3niG4yG0AxOzXGUavKkA&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1590138037894929&reply_comment_id=1590604231181643&total_comments=2&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://youtu.be/pyo5dKp3iZY


http://www.merriam-webster.com/medical/autohemotherapy 

4 de abril às 11:17 

o  

  

Marcelo Fetha https://www.facebook.com/irina.sazonova.31 

Irina Sazonova 

 

 

 

 МГПИ им. Ленина, Москва 

4 de abril às 11:17 

  

Auto-hemotherapy by Dr. Luiz 
Mourahttps://www.youtube.com/user/AHTenglish320x240 

6 de abril às 07:05 

o  

Marcelo Fetha 7 ESTUDOS 770 PACIENTES CONFIRMAM: A AUTO-

HEMOTERAPIA É SEGURA E EFICAZ - Jornal Chinês, 2011 
por worldautohemotherapy  
 
https://www.youtube.com/watch?v=8uK9wqBVI6c 

15 · 2 de março às 09:41 

o  

  

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 

http://www.merriam-webster.com/medical/autohemotherapy
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https://www.facebook.com/browse/likes?id=1576178605957539
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vontade não conseguem fazer. 

1 · 2 de março às 20:47 

  

Marcelo Fetha Oi Ida Zaslavsky que bom saber. E esse estudo confirma o 

mesmo.  
 
http://pdfsr.com/.../efic-cia-cl-nica-da-auto-hemoterapia... 

3 de março às 03:55 

  

Marcelo Fetha http://pdfsr.com/.../clinical-effectiveness-of... 

3 de março às 03:55 

  

Marcelo Fetha Acessando-se o site abaixo, na busca pelo termo 

autohemotherapy, com o Google Chrome é possível traduzir 58 publicações 
sobre auto-hemoterapia: 
 
http://s.g.wanfangdata.com.cn/Paper.aspx... 

万方数据知识服务平台 -论文检索结果 

：自血疗法   卡介菌多糖核酸   激素依赖性皮炎   Autohemotherapy   Bacillus 

calmette-guerin polysaccharide and nucleic acid   Steroid-dependent dermatitis 

S.G.WANFANGDATA.COM.CN 

5 de abril às 20:10 · Editado 

o  

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/1453600752/ref=sr_1_sc_1... 

4 de abril às 17:51 

o  

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) ?.  

https://www.facebook.com/browse/likes?id=1576325959276137
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. 
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... 

4 de abril às 09:50 

o  

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 a vários anos, sou a 
prova viva dos benefícios que consegui através da AHT. 

3 de abril às 19:14 

o  

Dimas Jose Braga Eu FAÇO há 7 anos , toda semana ... Estou me lixando para 

a CFM 

2 de abril às 16:36 

o  

Dimas Jose Braga Faço há 7 anos e estou vivo... Fora anvisa 

2 de abril às 16:35 

o  

Marcelo Fetha MIÉRCOLES, 1 DE ABRIL DE 2015 

 
Papilomatosis Equina tratada con AutoHemoterapia (Caballosalud) 
 
Este es el resultado de la  
 
Auto Hemoterapia para tratar verruga gracias a dios muchas gracias por la ayuda 
y la orientación para tratarlo saludos soy 
 
Deined Fuenmayor Maracaibo13 dias despues de realizar AutoHemoterapia 
Caballosalud al potro para la papilomatosis el resultado obtenido fue este 
Jb bob docs biebers es un potro de años cuarto de milla. 
 
Gracias a Deined Fuenmayor por pasarme este exitoso tratamiento de resultados 

http://search.nih.gov/search?affiliate=nih&page=1&query=autohemotherapy
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en 13 dias con la AutoHemoterapiaCaballosalud  
 
Dedicado aquellos que quieren un estudio científico para demostrarles que esto si 
funciona les voy a seguir demostrando hasta que me.muera su estudio científico. 
Aqui tienen resultados y no habladera de paja. 
 
http://caballosalud.blogspot.com.br/.../papilomatosis... 

 

 

 

2 de abril às 16:10 

o  

Darcio Sousa Silva Faço hemoterapia a uns 2 anos. Era portador de hepatite B 

e de Tubeculose, tomava semanalmente 10ml de sangue intra-muscular. Hoje 
estou curado, tomo apenas 5 ml, só obtive beneficios, agradeço a Deus e a Auto-
Hemo-Terapia poor tudo isso. 

2 de abril às 02:38 

o  

Auto-hemotherapy by Dr. Luiz Moura http://www.domukrasim.ru/6776.html 

1 de abril às 23:51 

o  

Marcelo Fetha HEALTHY CELL THERAPY 

 
HCT has roots in homeopathic neural therapy and autohemotherapy, expanding 
on the notion that the reintroduction of one’s own blood has the power to 
reinvigorate the body’s immune response. 
 
http://higginsnw.com/meet-dr-bill/ 

http://caballosalud.blogspot.com.br/2015/04/papilomatosis-equina-tratada-con.html
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Conditions Dr. Bill treats: 
 
Allergies 
Arteriosclerosis 
Arthritis 
Asthma 
Back pain 
Candida- yeast infections 
Carpel Tunnel 
Chronic fatigue 
Chronic pain 
Colds and flu 
Clogged arteries 
Degenerative joints 
Digestive problems 
Headaches/migraines 
Heavy metal toxicity 
Hypertension 
Joint pain 
Lyme disease 
Neck pain 
Numbness/tingling 
PMS 
Pesticide sensitivity 
Rotator cuff tears 
Sciatica 
Skin conditions 
Torn meniscus 
 
Meet Dr. Billgolf-photo-Higgins 
 
By Dr. Bill Higgins, “I have lived in Kootenai County since 2003 and love the 
Northwest. My wife Heidi, and I have two children, Torben and Sibley. We 
founded Higgins Clinic Northwest in December 2012 with a vision of providing 
exceptional chiropractic services and integrated medicine and functional holistic 
care for patients experiencing chronic conditions such as M.S., Lyme disease, 
rheumatoid arthritis, adrenal fatigue and fibromyalgia. 
 
I am passionate about delivering effective procedures where others have failed. I 
combine the best of homeopathy, clinical nutrition and chiropractic techniques to 
respond to your body’s unique needs. I am trained and skilled in regenerative 
injection therapy, IV nutritional therapy, neural therapy and Prolozone. 
 
Dr. Bill Higgins is one of the few practitioners in Idaho who have completed 
Advanced Prolozone Therapy training with Dr. Frank Shallenberger—the pioneer 
of the technique. Dr. Shallenberger has practiced 
Integrative/Alternative/Orthomolecular medicine since 1979 and has been 
teaching Prolozone Therapy for 18 years. 
 
These cutting-edge, natural technologies work to alleviate pain and restore 
function at the source. After extensive research and training, I believe that there is 



hope for everyone who actively pursues their own recovery. My staff and I aim to 
provide a foundation for lifelong wellness. We do not view a patient as a 
diagnosis; instead we aim to treat the whole person.” 
 
Certifications and Honors: 
 
Doctorate of Chiropractic Medicine, Life Chiropractic College West, 2001 
Member, The American Chiropractic Association 
District 1 Representative of the Idaho Association of Chiropractic Physicians 
Certified in advanced Prolozone Therapy 
Certified in Intravenous Micronutrient Therapy 

1 de abril às 23:41 

o  

  

Marcelo Fetha http://www.acatoday.org/ 

1 de abril às 23:42 

o  

Marcelo Fetha http://www.unitetheplanet.de/self-blood-therapy.html 
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Marcelo Fetha Naturheilzentrum Hüttmann 

Saúde holística e alternativa 
 
https://www.facebook.com/pages/Naturheilzentrum-
H%C3%BCttmann/206803849393311 
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Marcelo Fetha http://www.unitetheplanet.de/index.html 
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Marcelo Fetha Autohemotherapy 
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Autohemotherapy is a simulation method. It uses a technique that involves the 
withdrawal of blood from the body and the reinjection of the same blood back into 
a muscle which will stimulate the production of macrophages. These cells play a 
crucial role in the clearance of bacteria, viruses and cancer cells. 
Authohemotherapy is used to stimulate the immune system in the case of 
allergies, neurodermitis and to prevent infections. 
 
Auto-hemoterapia é um método de simulação. Ele usa uma técnica que envolve a 
retirada de sangue do corpo e a re-injecção do mesmo sangue de volta para um 
músculo que irá estimular a produção de macrófagos. Estas células 
desempenham um papel crucial na depuração de bactérias, vírus e células 
cancerosas.  
Authohemotherapy é utilizado para estimular o sistema imunológico, no caso de 
neurodermite, alergias e para evitar infecções. 
 
http://www.swissmedicaldetox.ch/en/clinic/ 
 
THE CLINIC 
Dr. Daniel Chervet 
Pr. Sami Sandhaus 
Dr. Bernard Taillefer 
THE CLINIC 
Swiss Medical Detox is a facility made up by two fundamental units: 
 
A medical clinic 
A dental clinic 
Both of these entities are based on the medicine of the three pillars of the DOC 
system: 
 
http://www.swissmedicaldetox.ch/en/treatments/ 
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Marcelo Fetha http://www.swissmedicaldetox.ch/en/clinic/ 

 
THE CLINIC 
Dr. Daniel Chervet 
Pr. Sami Sandhaus 
Dr. Bernard Taillefer 
THE CLINIC 
Swiss Medical Detox is a facility made up by two fundamental units: 
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THE CLINIC - Swiss Medical Detox 

Swiss Medical Detox is a facility made up by two fundamental units: A medical 
clinic A… 

SWISSMEDICALDETOX.CH 

1 de abril às 23:17 

o  

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. 
 
AUTOHEMOTHERAPY 
 
mariab2 
By mariab2 · February 2, 2015 at 10:42 pm · 0 replies 
In Conversations  
Follow replies  
More options  
 
Shared with the public  
 
I heard about autohemotherapy in one of my trips to Brazil and was very 
impressed with the results my mother achieved with this holistic treatment. While I 
was there I learned from a nurse how to to draw the blood myself and inject it in 
my arm's muscle. I am 57 years old and started autohemotherapy in October 
2014. The first two months i did not see changes but on my 9th treatment my 
energy level soared, my arthritis pain started to dissipate and blood pressure went 
down. Now after 4 months I am a brand new person, I feel better than I did in my 
thirties. My pain, depression, anxiety, high blood pressure, low energy level and 
foggy mind are completely gone. I start my day at 5:30am and I am still going non-
stop until 11:00pm. There are no side effects and you will never find anybody that 
tried it saying it did not work for them or did not improve their health. Do it! You 
will be amazed. If you have any questions you can email me at (bm787@aol.com) 
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I will be more than happy to respond to any questions you have. 
 
Edited February 2, 2015 at 11:06 pm 
 
https://www.inspire.com/.../discussion/autohemotherapy-1/ 

1 de abril às 22:32 

o  

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 Auto-Hemotransfusão para PRP que se torno tudo legal 
e viável. 

38 · 1 de março às 14:33 · Editado 

o  

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. 

38 · 13 de março às 19:28 · Editado 

o  

  

Noemia Pereira Como é a dosagem e quantas vezes, por mês , por semana ? 

1 · 6 de março às 17:46 

  

Marcelo Fetha Olá  

1- Se ainda não conhece a auto-hemoterapia, o primeiro passo é ler a entrevista 
do Dr Luiz Moura (e poderá tirar todas as suas dúvidas) 
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/aht_portugues.htm 
2- Somente profissionais com prática e habilitados (que possuam certificado dos 
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cursos de: aplicações de injetáveis e coleta de sangue) podem fazer aplicações.  
Você precisa entrar em contato com alguém que faça auto-hemoterapia na sua 
cidade e ela lhe indicará alguém.  
Boa sorte 

1 · 6 de março às 18:45 · Editado 

  

Marcelo Fetha http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-1.htm 

 
15 Dosagem da auto-hemoterapia 
27 Intervalos menores que 7 (sete) dias são prejudiciais? 
A auto-hemoterapia pode ser feita sem pausa? 
A variação de dosagens - 5 (cinco) ml, 10 (dez) ml, 20 (vinte) ml – 
faz também aumentar a taxa de monócitos? 

1 · 6 de março às 18:33 

  

Marcelo Fetha Nós que divulgamos a AHT seguimos a seguinte Orientação, 

regras do inforum, redigidas pelo Administrador (que é advogado): 
 
Este fórum visa trocar experiências sobre a auto-hemoterapia. Se vc já fez ou 
está fazendo AH relate aqui os seus resultados. Adivulgação dessas experiências 
é que irá tornar esse tratamento mais confiável, já que a AH é muito criticada 
pelos médicos tradicionais, por falta de resultados consistentes e por não 
existirem pesquisas cientificas que comprovem a sua eficácia. Aliás, será que 
existe interesse deles nessa terapia tão barata? Portanto, os resultados 
consistentes de que os médicos tanto necessitam para prescrever esse 
tratamento poderá ser obtido neste fórum, através de cada relato, o que espero 
seja sempre positivo. Entretanto, é muito importante deixar claro que não 
prescrevemos o tratamento de auto hemoterapia a ninguem porquanto não 
somos médicos. Repita-se, este fóroum visa apenas a troca de experiências de 
pessoas que estão se submetendo a esta terapia, seja por opção própria, seja 
por prescrição de alguém. Muitas pessoas perguntam se a auto hemoterapia 
serve para as doenças que lhes acometem, as quais são imensamente variadas. 
As resposta a essas perguntas são dadas por pessoas que já estão se 
submetendo ou por pessoas que assistiram ao vídeo do Dr. Luiz Moura e, daí, 
respondem às dúvidas aqui apostadas. Porém, tenham em mente que estas 
respostas não sao dadas por um médico, devendo ser recebidas apenas como 
troca de informação e jamais como uma real prescrição médica. .  
 
http://inforum.insite.com.br/39550/ 
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Walter Medeiros Por que desprezar a afirmação do Dr. Alex, 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.”? 

4 · 5 de março às 13:39 

o  

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. 

1 de abril às 21:21 

o  

Marcelo Fetha Auto-hemotherapy USA 

 
Dr. Oksana Zbarsky MD 
 
Education 
Medical School - Tyumen State Medical Academy 
Thomas Jefferson University, Residency in Internal Medicine 
Western Galilee Hospital, Nahariya, Residency in Obstetrics and Gynecology 
Frankfurt University Hospital, Fellowship in Gastroenterology 
Hospital Affiliations 
Maimonides Medical Center 
 
Languages Spoken 
English 
Hebrew 
Russian 
Ukrainian 
 
Board Certifications 
American Board of Internal Medicine 
Awards and Publications 
Strathmore's Who's Who 
America's Top Physicians 
In-Network Insurances 
1199SEIU 
Aetna 
Anthem Blue Cross Blue Shield 
 
Specialties 
Internist 
Professional Statement 
Dr. Oksana Zbarsky isn’t just a great Internist for patients with chronic or acute 
diseases to see. After studying obstetrics and gynecology in Israel and Russia, 
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she’s also proud to offer yearly gynecologic check-ups and pap smears. She has 
earned a great reputation among her patients, and her superb care has earned 
her a listing in Strathmore’s Who’s Who, as well as a spot on the Consumers’ 
Research Council of America’s Top Physicians list. Dr. Zbarsky is fluent in 
English, Hebrew, Russian and Ukrainian. She welcomes you to her office!  
We provide the following in-office treatments to our patients: intravenous 
injections, chelation therapy, EDTA, Myers’ Cocktail, hydrogen peroxide and 
minerals infusion that have been shown effective for treating chronic fatigue 
syndrome, fibromyalgia and chronic migraines. Also, *** autohemotherapy *** and 
physical therapy, including massage and rehabilitation, trigger point injections and 
joint injections.  
We offer pre-travel consultation, including typhoid fever, yellow fever and other 
vaccinations. 
 
VISITE A PAGINA PARA VER OS COMENTARIOS SOBRE A MÉDICA. 
 
http://www.zocdoc.com/doctor/oksana-zbarsky-md-19956 
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Wagner Weber de Faria Tudo pela Cura-Auto Hemoterapia 

 

 

 

1 · 1 de abril às 20:08 

o  

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". 

1 · 1 de abril às 18:59 
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o  

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... 

1 de abril às 16:45 

o  

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 Cura-AUTO HEMOTERAPIA. Auto Hemoterapia 
eu recomendo e faço. 

1 · 1 de abril às 16:13 

o  

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. 

10 · 29 de março às 14:59 

o  

  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=4pbXHSaj_Ps 

1 · 1 de abril às 14:57 

  

Marcelo Fetha Auto-hemoterapia cura depressão. (por Aline LopesLili Lopes 

Lopes) - 03:35  
 
http://www.youtube.com/watch?v=XaEoGgcZpBE 
 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1589026928006040&offset=100&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1589020554673344
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1589020554673344&offset=150&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1587938161448250
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587938161448250&offset=150&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=4pbXHSaj_Ps
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1589002401341826
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587938161448250&reply_comment_id=1589002401341826&total_comments=4&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/aline.lopes.104203?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/aline.lopes.104203?hc_location=ufi
http://www.youtube.com/watch?v=XaEoGgcZpBE


Vídeo com duração de 3m:35s (3 minutos e 35 segundos)  
 
O comentário no vídeo: O uso da autohemoterapia como auxiliar na depressão, 
foi postado por Aline Lopes.  
 
Professora, através do seu depoimento estou fazendo auto-hemo a 1 ano e 
graças a Deus, ao Dr. Moura e a senhora, eu posso afirmar esta técnica salvou a 
minha vida, professora a senhora foi um anjo que apareceu em minha vida e eu 
quase não fiz por preconceito e medo do que a anvisa prega.  
Professora do fundo da minha alma, muito obrigada, ajudou a salvar minha vida e 
o meu casamento.  
 
Aline também postou mensagem no Yahoo|Respostas:  
 
Auto-Hemoterapia X Depressão?  
 
Aline também comentou o vídeo: AUTO-HEMOTERAPIA CURA LEUCOPENIA E 
BAIXA IMUNIDADE.  
 
Este laudo é do meu marido, ele tinha Leucopenia e baixa imunidade e eu 
comecei a fazer a auto-hemoterapia nele que vivia doente. Comecei a fazer a 
auto-hemo nele e já no outro mes ele se sentia melhor e sem dores no corpo. 
Refizemos os exames de sangue e constatamos a maravilha da cura para a 
Leucopenia. Eu comecei a fazer para tratar a depressão e hoje eu estou curada.  
Eu e o meu marido estamos curados. Eu agradeço todos os dias por esta 
maravilha de técnica, que no início eu duvidei e muito, mas hoje eu não duvido 
em nada. Não tem coisa melhor que se ter a cura, principalmente a minha que foi 
a maldita depressão.  
Endereço do meu facebook, caso alguem tenha alguma dúvida pode perguntar a 
vontade.  
https://www.facebook.com/aline.lopes.104203 
 
Leia as postagens da Aline, na íntegra, nos links da descrição deste vídeo.  
https://br.answers.yahoo.com/question/index... 
http://www.hemoterapia.org/.../auto-hemoterapia-cura... 

1 · 1 de abril às 15:01 · Editado 

  

Marcelo Fethahttp://www.geocities.ws/autohemoter.../doencas/depressao.htm 

1 de abril às 15:03 

o  

Marden De Assis Silva Faço e indico hj mesmo ou amanhã vou fazer 10ml 

29 de março às 08:10 

https://www.facebook.com/aline.lopes.104203?hc_location=ufi
https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130425171705AAENLnj
http://www.hemoterapia.org/videos/auto-hemoterapia-cura-leucopenia-e-baixa-imunidade-132.asp
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1589002528008480
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587938161448250&reply_comment_id=1589002528008480&total_comments=4&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/doencas/depressao.htm
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587938161448250&reply_comment_id=1589003518008381&total_comments=4&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587824434792956&offset=150&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


o  

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> 

29 de março às 04:41 

o  

Marcelo Fetha Nas chamadas que fazemos nos grupos e em nossos perfis, as 

pessoas comentam, achando que os comentários delas podem ser lidos aqui 
também. Então transcrevendo o comentario do Elcio: 
 
Elcio Ribeiro Dos Santos · 2 amigos em comum 
Ao CFM,tenho 69 anos,pratico AHT.a 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. 
2 h · Editado · Curtir 
https://www.facebook.com/elcioedir?fref=ufi 
 
Postado em: 
https://www.facebook.com/autohem.../posts/870772559646928... 

28 de março às 19:06 

o  

  

Marcelo Fetha Postado em: 

https://www.facebook.com/autohem.../posts/870772559646928... 

28 de março às 19:07 

o  

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 conclusoes 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587752418133491&offset=150&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/elcioedir?fref=ufi&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/autohemoterapiacasosdesucesso/posts/870772559646928?comment_id=880748655315985&notif_t=feed_comment&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587609524814447&offset=150&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/autohemoterapiacasosdesucesso/posts/870772559646928?comment_id=880748655315985&notif_t=feed_comment&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587609524814447&reply_comment_id=1587609564814443&total_comments=1&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


25 · 3 de março às 14:16 

o  

  

Ocultar 23 respostas 

 

  

Marcelo Fetha Thanks Mr Arsenio Fornaro.  

 
Auto-hemoterapia nos Estados Unidos (Dr. Vadim Zbarsky).  
 
http://www.youtube.com/watch?v=Mh1keyHU6UI 
 
Fornecemos os seguintes tratamentos para os nossos pacientes. AUTO-
HEMOTERAPIA (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 auto-hemoterapia, reside nos Estados Unidos. 
Traduziu diversos textos sobre a auto-hemoterapia para o Inglês, e em defesa da 
terapia também escreveu para diversas autoridades.  
 
Leia o texto completo no link da descrição.  
http://amigosdacura.ning.com/.../dr-vadim-zbarsky-n-s... 

2 · 3 de março às 15:07 

  

Marcelo Fetha http://pdfsr.com/.../especialistas-reconhecem-a-auto... 

4 de março às 09:22 

  

https://www.facebook.com/browse/likes?id=1576591959249537
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576591959249537&offset=150&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.facebook.com/pumapreto?hc_location=ufi
http://www.youtube.com/watch?v=Mh1keyHU6UI
http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/dr-vadim-zbarsky-n-s-fornecemos-o-seguinte-em-exerc-cio
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1576601839248549
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576591959249537&reply_comment_id=1576601839248549&total_comments=24&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://pdfsr.com/pdf/especialistas-reconhecem-a-auto-hemoterapia-dr-valery-edwabny-e-dr-tarcisio-gurgel
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576591959249537&reply_comment_id=1576851542556912&total_comments=24&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


Marcelo Fetha Especialista reconhece a Auto-hemoterapia. Dr. med. Christoph 

Gepp, Auto-hemoterapia na Alemanha 
 
http://pt.scribd.com/.../Especialista-reconhece-a-Auto... 

4 de março às 09:23 

  

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." 
---  
http://auto-hemoterapia.blogs.sapo.tl/34387.html 

4 de março às 09:24 

  

Marcelo Fetha AUTOMED 2000: MEDICAL SYNTHESIS I -- 

AUTOHEMOTHERAPY - A "Magic" Shot? (part 1 of 2)  
 
http://youtu.be/Z_PDy5ygH5c 
 
Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=RzybYildFxM 
 
by Dr. Stuart Hale Shakman (PHD), author of The Autohemotherapy Reference 
Manual, AUTOHEMOTHERAPY - THE MAGIC 
SHOT?http://instituteofscience.com/ 
 
CANAL NO YOUTUBE:https://www.youtube.com/channel/UCPEVtTgHhsIXA-
jA2e1qBcQ 

4 de março às 09:24 

http://pt.scribd.com/doc/256616370/Especialista-reconhece-a-Auto-hemoterapia-Dr-med-Christoph-Gepp-Auto-hemoterapia-na-Alemanha
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576591959249537&reply_comment_id=1576851772556889&total_comments=24&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://auto-hemoterapia.blogs.sapo.tl/34387.html
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576591959249537&reply_comment_id=1576852065890193&total_comments=24&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://youtu.be/Z_PDy5ygH5c
https://www.youtube.com/watch?v=RzybYildFxM
http://instituteofscience.com/
https://www.youtube.com/channel/UCPEVtTgHhsIXA-jA2e1qBcQ
https://www.youtube.com/channel/UCPEVtTgHhsIXA-jA2e1qBcQ
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576591959249537&reply_comment_id=1576852139223519&total_comments=24&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


  

Marcelo Fetha https://hssuffer.wordpress.com/.../auto-hemoterapia.../ 

4 de março às 09:44 

  

Marcelo Fetha https://hssuffer.wordpress.com/.../integrative-oncology.../ 

4 de março às 09:45 

  

Marcelo Fetha https://hssuffer.wordpress.com/.../arizona-center.../ 

4 de março às 09:46 

  

Marcelo Fetha Data: 07/02/2010 19:07  

De: Dra Graciela Bazzi  
IP: 190.48.143.25  
Assunto: Re: AUTOHEMOTERAPIA NA ARGENTINA  
 
Desde el año pasado, en que mi caballo, estaba gravemente enfermo, de un 
cuadro respiratorio, donde no tenia mas remedio que continuar con dosis de 
corticoides qeu le afectaban la salud por otro lado, y viéndolo con tanta restriccion 
respiratoria, comencé con AUTOHEMOTERAPIA, a la 3 aplicación, se vieron lo 
cambios y en 20 aplicaciones había remitido absolutamente la disnea y el cuadro 
patológico. Por lo que defiendo esta terapia, y como médica de humanostambien 
la pongo en práctica con algunos de mis pacientes. Gracias a que la he 
encontrado.  
 
Dra Graciela Bazzi- Médica- 1554281156- Buenos Aires Argentina  
 
fonte: http://inforum.insite.com.br/39550/10409370.html 

1 · 4 de março às 09:54 

  

Marcelo Fetha http://www.doc-koch.de/html_76/naturheil/eigenblut.php 

4 de março às 09:56 

  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=jtrSbxuUCL4 

https://hssuffer.wordpress.com/2014/12/30/auto-hemoterapia-restorative-health-clinic/
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576591959249537&reply_comment_id=1576857469222986&total_comments=24&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://hssuffer.wordpress.com/2014/11/12/integrative-oncology-centers-auto-hemoterapia-uma-parte-da-imunoterapia/
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576591959249537&reply_comment_id=1576857792556287&total_comments=24&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://hssuffer.wordpress.com/2014/11/11/arizona-center-advanced-for-medicine/
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576591959249537&reply_comment_id=1576858099222923&total_comments=24&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://inforum.insite.com.br/39550/10409370.html
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1576859885889411
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576591959249537&reply_comment_id=1576859885889411&total_comments=24&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.doc-koch.de/html_76/naturheil/eigenblut.php
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576591959249537&reply_comment_id=1576860549222678&total_comments=24&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=jtrSbxuUCL4


4 de março às 10:32 

  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=4aE97SlGbSI 

4 de março às 10:32 

  

Marcelo Fetha http://www.medicalvideos.org/members/auto-hemotherapy 

auto-hemotherapy's Profile on Free Online Medical Videos, Health, Images, 
Audios 

MEDICALVIDEOS.ORG 

4 de março às 10:34 

  

Marcelo Fetha Carta de Tanya Bernard (USA) em apoio ao Dr. Luiz Moura 

 
https://www.facebook.com/notes/783188141699469/ 

4 de março às 17:26 · Editado 

  

Marcelo Fetha http://amigosdacura.ning.com/.../dr-vicente-do-mexico... 

4 de março às 17:32 

  

Marcelo Fetha Ivan Rocha Borges CRMV0167/Z - Pawtucket-RI / USA 

Auto-hemoterapia 2 
“Essa técnica há anos já é utilizada na cura de verrugas em bovinos, com grande 
sucesso”.  
Ivan Rocha Borges CRMV0167/Z - Pawtucket-RI / USA  
Fone: (401) 475-1693  
Email: rocha_borges@yahoo.com  
 
Comentário postado na reportagem AUTO-HEMOTERAPIA: As gotas da 
esperança 
 
EDITORIAL - Opinião do leitor -
http://tribunataquaritinga.com.br/index.php?id=4796&em=IZAR 
 
http://www.hemoterapia.org/.../auto-hemoterapia-achei-a... 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576591959249537&reply_comment_id=1576868312555235&total_comments=24&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=4aE97SlGbSI
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576591959249537&reply_comment_id=1576868402555226&total_comments=24&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.medicalvideos.org/members/auto-hemotherapy
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.medicalvideos.org%2Fmembers%2Fauto-hemotherapy&h=BAQHwGqy8&enc=AZM6y3hf2i9D65v5kVSin7LyddACjdwDNn-lFFl2sfwVxFdI_biTHyHDGbv7Humlo2a5Z1vjJCYmOFZ_rs3MLYJVZmy2U5WAPcDtQuWE_ugzldyFMO0wpphJ78yIcIBAfFnRQTF8AppwIyWXnTDG6AxZz9iLS78WutNtA776tZM71w&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.medicalvideos.org%2Fmembers%2Fauto-hemotherapy&h=BAQHwGqy8&enc=AZM6y3hf2i9D65v5kVSin7LyddACjdwDNn-lFFl2sfwVxFdI_biTHyHDGbv7Humlo2a5Z1vjJCYmOFZ_rs3MLYJVZmy2U5WAPcDtQuWE_ugzldyFMO0wpphJ78yIcIBAfFnRQTF8AppwIyWXnTDG6AxZz9iLS78WutNtA776tZM71w&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576591959249537&reply_comment_id=1576868765888523&total_comments=24&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/notes/marcelo-fetha/carta-de-tanya-bernard-usa-em-apoio-ao-dr-luiz-moura/783188141699469?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576591959249537&reply_comment_id=1576964552545611&total_comments=24&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/dr-vicente-do-mexico-escreve
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http://tribunataquaritinga.com.br/index.php?id=4796&em=IZAR
http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/auto-hemoterapia-achei-a-materia-auto-hemoterapia-as-gotas.asp


4 de março às 17:55 

  

Auto-hemotherapy by Dr. Luiz 
Mourahttps://www.youtube.com/watch?v=Qn5w5K-hZF4 

6 de março às 07:39 

  

Auto-hemotherapy by Dr. Luiz 
Mourahttps://www.youtube.com/user/AHTenglish320x240 

6 de março às 07:39 

  

Autohemoterapia Español AUTOHEMOTERAPIA ESPAÑOL 

 
https://www.youtube.com/user/smilersun 

6 de março às 07:43 

  

Autohemoterapia Español Quarta-feira, 30 de maio de 2012 - 07:05:02 

189.63.214.39 
 
Não sei porque não foi possível enviar o arquivo de legendas em Espanhol para o 
youtube.  
Então enviei como legenda CC (para diversos idiomas do youtube) o arquivo 
inglês do Luiz Grasso com (2080 paragrafos de traduções)  
(pode ser porque o arquivo do Nestor Caceres, que fez a legendagem em 
Espanhol, tem 3784 paragrafos de traduções)..  
Nao sei, ... é um mistério do youtube!!!  
 
E para quem não conhece a historia do Nestor Caceres, abaixo estao os emails 
que ele enviou ao Luiz Fernando Sarmento, e outro pra mim junto com o arquivo 
de legendas.  
 
-  
 
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.  

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576591959249537&reply_comment_id=1576972432544823&total_comments=24&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/autohemotherapy
https://www.facebook.com/autohemotherapy
https://www.facebook.com/autohemotherapy
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576591959249537&reply_comment_id=1577754692466597&total_comments=24&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/autohemotherapy
https://www.facebook.com/autohemotherapy
https://www.facebook.com/autohemotherapy
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576591959249537&reply_comment_id=1577754885799911&total_comments=24&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/ahtespanol
https://www.youtube.com/user/smilersun
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576591959249537&reply_comment_id=1577756229133110&total_comments=24&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/ahtespanol
https://www.facebook.com/autohemotherapy
https://www.facebook.com/autohemotherapy
https://www.facebook.com/ahtespanol
https://www.facebook.com/ahtespanol


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.  
Néstor Cáceres Escalante  
http://www.youtube.com/smilersun 
 
-  
 
Olá Marcelo,  
Claro que mando o arquivo en español.  
E ainda mais estou neste instante a metade de caminho de terminar a 
legendagem en Ingles.  
Baijei o arquivo da traducao en Ingles da internet e ja estou trabalhando na 
legendagem do ingles so que sao casi 4000 legendas e estou na 500. Asi que si 
vc estiver mais avanzado nesse idioma e so me dizer para nao fazer mais.  
Eu fiz a traducao para o espanhol em un mes inteiro de trabalho em sinal de 
agradecimento por a autohemoterapia ter me apoiado na minha saude na hora 
H.  
"...fui muito trabalho mesmo, casi 12 horas por dia e ainda nao ficou perfeito em 
espanhol..."  
Fico muito feliz de ter mais irmaos nesta causa de difundir aquilo que sabemos 
que traz saude de verdad para a humanidade.  
Saludos  
Néstor 
 
http://www.hemoterapia.org/.../nao-sei-porque-nao-foi... 

6 de março às 07:49 

  

Autohemoterapia Español O e-mail do Nestor foi enviado como um trecho na 

carta a: 
 
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, em Brasília,  
Att: Subprocuradora-Geral da República, mestre em Direito Gilda Pereira 
Carvalho.  
 
(Nestor foi o primeiro a traduzir a entrevista do Dr. Luiz Moura para o Espanhol, 
em agradecimento aos benefícios que recebeu da AHT) 
_ 
 
OBS: 
 
1- NA EPOCA NAO HAVIA GOOGLE TRADUTOR PARA TRADUÇÕES DE 
MILHARES DE LINHAS PARA O INGLÊS E ESPANHOL. 
 
2- Esta carta e outras de muitos defensores da AHT foram enviadas a 
Procuradoria, em apoio a denúncia de crime, feita pelo Jornalista Ubervalter 
Coimbra, pela proibição da terapia. 
(Este histórico é muito longo, e está documentado em vários sites. E o processo 

http://www.youtube.com/smilersun
http://www.hemoterapia.org/videos/comentarios/nao-sei-porque-nao-foi-possivel-enviar-o-arquivo-de.asp
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576591959249537&reply_comment_id=1577758262466240&total_comments=24&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/ahtespanol
https://www.facebook.com/ahtespanol


.... FOI ARQUIVADO!) 
 
2 - O conteúdo da carta é muito grande. Leia na íntegra: 
 
http://www.hemoterapia.org/.../caros-que-lutam-pela... 

6 de março às 08:13 · Editado 

  

Autohemoterapia Español AHTespanol 

 
https://www.youtube.com/user/AHTespanol 

6 de março às 08:11 

  

Marcelo Fetha David Williams 

?@DavidWilliams36 
Especialistas reconhecem a Auto-hemoterapia! Dr. Valery Edwabny e Dr. Tarcsio 
Gurgel : Eczema.  
 
https://twitter.com/DavidWilliams36/status/87592212271083520 

27 de março às 13:57 · Editado 

o  

Maria De Fátima M. Mata Pires Para mim, e para todos que conheço que fazem, 

não causou danos. 
Tem pessoas que fazem a 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!!!!!! 

27 de março às 11:53 

o  

Marcelo Fetha Marcelo Fetha 

1 de junho de 2012 ·  
Graciela Beatriz Holland - Bahía Blanca _ Argentina - Assina a petição 
doAVAAZ.ORG para liberar a auto-hemoterapia - ASSINE VOCE TAMBÉM 
Graciela Beatriz Holland 

http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/caros-que-lutam-pela-liberacao-da-autohemoterapia-enviei.asp
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576591959249537&reply_comment_id=1577766442465422&total_comments=24&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.facebook.com/ahtespanol
https://www.youtube.com/user/AHTespanol
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576591959249537&reply_comment_id=1577772585798141&total_comments=24&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://twitter.com/DavidWilliams36/status/87592212271083520
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576591959249537&reply_comment_id=1587195768189156&total_comments=24&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587172251524841&offset=150&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://avaaz.org/
https://www.facebook.com/ahtespanol


HOLA ,ME LLAMO GRACIELA Y QUIRO COMENTAR QUE ESTOY 
HACIENDOME EL TRATAMIENTO HACE YA 7 MESES Y HASTA EL 
MOMENTO NI UN RESFRIADO ADEMAS DE MEJORAR LA CIRCULACION ,LA 
VITALIDAD Y NO NECESITAR MAS LAS PASTILLAS PARA LA PRESION EL 
TRATAMIENTO ES DE UNA DOSIS DE 10ML.CADA 7 DIAS ,LE AGRADEZCO 
AL DR.POR LA PELEA ES LA MAS IMPORTANTE PARA LA MEDECINA UN 
ABRAZO ACA DESDE DE PAIS,GRACIELA 
HOLA, ME LLAMO GRACIELA Y QUIRO COMENTÁRIO QUE EU ESTOU 
TRATANDO HACIENDOME HÁ 7 MESES, ATÉ A HORA OU O FRIO TAMBÉM 
MELHORAR A CIRCULAÇÃO, VITALIDADE E NÃO PRECISA MAIS 
PASTILHAS PARA TRATAMENTO DE PRESSÃO É DE UMA DOSE DE 10 ML.A 
CADA 7 DIAS, OBRIGADO AO DR.A LUTA É O MAIS IMPORTANTE PARA O 
NOC UM ABRAÇO AQUI DE PAIS, GRACIELA (Traduzido por Bing) 
POSTADO NO FACEBOOK 
http://www.facebook.com/groups/lusofons/ 

27 de março às 09:49 

o  

Marcelo Fetha Este é Marrone ele teve Leptospirose aos 6 meses de idade e 

hoje tem 2anos e 11 meses 
fez a Auto-Hemoterapia 
 
http://amigosdacura.ning.com/photo/marrone... 

27 de março às 09:46 

o  

Marcelo Fetha USUÁRIO COMPROVA QUE A AUTO-HEMOTERAPIA É 

EFICAZ: 
(olha só estas duas postagens dele) 
Data: 30/07/2012 22:58 
De: Joel Prado Novaes 
Assunto: Re: Re: Re: Re: Relatos para Dr. Luiz Moura O DR. MOURA NÃO USA 
A INTERNET NEM PC 
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 

https://www.facebook.com/groups/lusofons/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587141891527877&offset=150&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://amigosdacura.ning.com/photo/marrone?xg_source=activity
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587140884861311&offset=150&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


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. 
http://inforum.insite.com.br/39550/12575549.html 
- 
* POSTAGEM ANTERIOR EM novembro de 2011 
Data: 08/11/2011 17:01:27 
De: Joel Prado Novaes 
Assunto: Re: Re: Re: Relatos para Dr. Luiz Moura O DR. MOURA NÃO USA A 
INTERNET NEM PC 
Por favor, estou desesperado com minha saúde e perplexo com o que li sobre 
AH. Preciso saber se, portador de Doença Renal Crônica (tenho 25% dos rins 
funcionando), poderia fazer uso da AH (já sei quem faz!). Sou atleta, tenho 68 
anos e estou motivado a viver muito ainda! Essa Doença Renal Crônica, veio 
através de hipetensão não tratada - agora bem controlada - por médicos do HC 
da UNICAMP. O que devo fazer? 
http://inforum.insite.com.br/39550/12072047.html 

27 de março às 09:45 

o  

Marcelo Fetha 2 vídeos de pacientes que fizeram auto-hemoterapia. Canal 

youtube: jobbiomedico 
Auto-Hemoterapia caso clinico 2:  
http://www.youtube.com/watch?v=54oQY-7azrI 
Auto-Hemoterapia caso clinico 1:  
http://www.youtube.com/watch?gl=BR&v=86fQ6yDYUyQ 
Canal de jobbiomedico  
http://www.youtube.com/user/jobbiomedico 

27 de março às 09:40 

o  

  

Marcelo Fetha Auto-Hemoterapia caso clinico 1:  
http://www.youtube.com/watch?gl=BR&v=86fQ6yDYUyQ 

27 de março às 09:41 

o  

Marcelo Fetha Este estudo é sobre AHT OZONIZADA (que eu não divulgo), 

porém: 
 
NESTE ESTUDO, VOCE VERA QUE HAVIA UMA INFECÇÃO CAUSADA POR 
Staphylococcus aureus 

http://inforum.insite.com.br/39550/12575549.html
http://inforum.insite.com.br/39550/12072047.html
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587140561528010&offset=150&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.youtube.com/watch?v=54oQY-7azrI
http://www.youtube.com/watch?gl=BR&v=86fQ6yDYUyQ
http://www.youtube.com/user/jobbiomedico
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587139491528117&offset=150&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.youtube.com/watch?gl=BR&v=86fQ6yDYUyQ
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587139491528117&reply_comment_id=1587139564861443&total_comments=1&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


 
E observe que que não foi necessário amputar a perna da paciente, que se tratou 
por 20 meses 
 
* Não vou publicar aqui o estudo inteiro (VEJA NA INTEGRA ACESSANDO OS 
LINKS ABAIXO) 
(Se voce acessar com o navegador Google Chrome, poderá traduzir o trabalho 
para o portugues). 
 
LEMBRANDO QUE O DR LAIR NO VIDEO CITADO SOBRE OZONIO DIZ: 
 
- nenhuma bacteria resiste ao Ozonio 
 
- Ozonio é o medicamento que ele levaria para uma ilha deserta 
 
e outras informações muito úteis estão no vídeo. (procure pelo link do vídeo nos 
comentarios). 
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21772635 

 

 

 

25 de março às 15:35 · Editado 

o  

  

Marcelo Fetha - 

 
... "As investigações bioquímicas mostraram hemoglobina de 10,2 mg% com 
resto dos parâmetros dentro dos limites normais. Um swab da ferida cultivadas 
Staphylococcus aureus" ... 
 
.... "Estas sessões foram 2 vezes por dia. Antibióticos, sob a forma de ceftriaxona 
1 g e amicacina 500 mg duas vezes por dia e metronidazol 100 ml três vezes por 
dia foram dadas. Autohemotransfusão de ozono foi feito uma vez por dia, 
tomando a 50 cc de sangue do paciente e ozonizing com 70 ug de ozono e, em 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21772635
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=878967715494079&set=p.878967715494079&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=878967715494079&set=p.878967715494079&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=878967715494079&set=p.878967715494079&type=3
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1586526721589394&offset=150&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=878967715494079&set=p.878967715494079&type=3


seguida, re-injectando-o no paciente.".... 
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25 de março às 15:34 · Editado 

  

Marcelo Fetha ESTUDO NA INTEGRA PUBMED  

 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3134027/ 

 

 

 

Adjuvant combined ozone therapy for extensive wound over tibia 

NCBI.NLM.NIH.GOV 

25 de março às 15:40 · Editado 

  

Marcelo Fetha NOS COMENTARIOS DA POSTAGEM: 

 
AUTO-HEMOTERAPIA REPORTAGEM RECORD 30/01/2011 - DOMINGO 
ESPETACULAR 
 
de 10 de março às 08:25 
 
EXISTEM OUTROS LINKS DE VIDEOS SOBRE OZONIO 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CiKtMrMySGs 

 

 

 

Dr Lair Ribeiro Benefícios do Ozônio 

YOUTUBE.COM 

25 de março às 15:48 
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Marcelo Fetha Ozone, A Quick Overview - Dr. Lair Ribeiro: OZONIO a maior 

descoberta do século 
O amigo Arsenio Fornaro (USA) me enviu este link 
http://educate-yourself.org/ozone/ 
Use o Google Tradutor 
Lembro que o Dr. Lair Ribeiro em um de seus videos, disse que se pudesse levar 
um remedio para uma ilha deserta, ele sem duvida alguma, levaria OZONIO Pois 
é a maior descoberta do seculo. 

Ozone, A Quick Overview 

Franklin Roosevelt knew of the Pearl Harbor at least attack 6 weeks before it 
happened. I had first hand telephone conversations with retired Navy officer 
Duane Whitlock before he passed away in which he told me that he was part of 
the Navy decoding team that deciphered the Japanese code in the late… 

EDUCATE-YOURSELF.ORG|POR KEN ADACHI 

27 de março às 09:30 

o  

Marcelo Fetha cirurgião plástico altamente qualificado e experiente faz auto-

hemoterapia........mas......NA ALEMANHA 
 
traducao via Google 
 
Privatpraxis Dr. Reppenhagen Clínica de Cirurgia Plástica Mülheim an der Ruhr 
Sobre Privatpraxis Dr. Reppenhagen 
Procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos são realizados na clínica localizada em 
Mülheim an der Ruhr, na Alemanha. O objetivo do cirurgião plástico altamente 
qualificado e experiente é para melhorar a aparência dos pacientes e aumentar a 
sua confiança através da realização de procedimentos de alto padrão. A consulta 
inicial detalhada está programada e as exigências de pacientes avaliados antes 
de procedimentos são realizados. Os serviços prestados incluem a remodelação 
cirúrgica ou do aumento das características faciais e seios, esculpir o corpo 
cirúrgico, cirurgia da mão, a administração de anti envelhecimento injetáveis 
??facial, estética e auto-hemoterapia procedimentos de melhoria da pele com 
base de laser. 
 
http://www.whatclinic.com/.../privatprax.../breast-reduction 
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Marcelo Fetha Nao sei se ja postei essa, mas como recebi agora pelo e-mail... 
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Ann Dermatol. 2014 Aug;26(4):526-7. doi: 10.5021/ad.2014.26.4.526. Epub 2014 
Jul 31. 
 
Autohemotherapy in chronic urticaria: what could be the autoreactive factors and 
curative mechanisms? 
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25143689 
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Marcelo Fetha FULL TEXT: 

 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4135115/ 
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o  

Marcelo Fetha livro "Auto Hemoterapia - O Segredo do Bom Sangue", do 

jornalista Márcio Fonseca: 
 
O que é auto-hemoterapia, a quase segredada autotransfusão feita por mais de 
10 milhões de brasileiros ? Por que o maior divulgador deste método, o Dr. Luiz 
Moura, foi proibido de divulga-la, mas não de prescreve-la? Como a hemoterapia 
é usada no esporte e nos animais ? Como é vista e usada np Brasil ? 
http://pdfcast.org/.../sucesso-no-brasil-livro-que... 

27 de março às 08:36 
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Marcelo Fetha http://autohemoterapia.orgfree.com/placebo.htm 
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o  

Marcelo Fetha UTILIZAÇÃO DA AUTO-HEMOTERAPIA PARA TRATAMENTO 

DA DEMODICOSE CANINA 
 
Apresentador/Co-autor(es):  
 
TABOSA, Breno Stéfano Carvalho*  
 
Orientador/ Coorientador(es):  
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ABREU, Silvio Romero de Oliveira  
 
Titulo: UTILIZAÇÃO DA AUTO-HEMOTERAPIA PARA TRATAMENTO DA 
DEMODICOSE CANINA  
 
Resumo: A demodicose é uma parasitose que acomete principalmente cães, 
causada pelo ácaro Demodex canis. Esse parasita pode estar presente em 
pequeno número na pele de cães normais. A transmissão ocorre através do 
contato da fêmea com os filhotes durante a amamentação podendo o ácaro ser 
identificado nos folículos pilosos destes a partir de 16 horas de vida. O único 
agente aprovado pela FDA (Food and Drug Administration) nos Estados Unidos 
da América para tratamento da demodicose canina é o amitraz, apesar de outros 
protocolos serem usados no Brasil. Raspados cutâneos das regiões com lesão 
permitem a visualização do ácaro quando presente. A pele dos animais 
suscetíveis favorece a reprodução e crescimento exagerado desses ácaros, 
parecendo haver predisposição imune com caráter hereditário para o 
desenvolvimento da doença, o que favorece recidivas clínicas ao se interromper 
os tratamentos medicamentosos mais comuns. A autohemoterapia é um recurso 
terapêutico de baixo custo, simples que se resume em retirar sangue de uma veia 
e aplicar no músculo, sendo aparentemente capaz de estimular o Sistema 
Retículo-Endotelial. Foi utilizado como protocolo de tratamento a 
autohemoterapia com oito aplicações intramusculares de 5 ml de sangue total a 
cada 7 dias em um cão Pit Bull fêmea com demodicose. O animal negativou para 
D. canis após 4 aplicações, permanecendo sem sintomas até o momento, mais 
de 6 meses após o início do tratamento. Conclui-se que a auto-hemoterapia, 
apesar de não ser completamente conhecida sua forma de ação, pode ser uma 
alternativa no combate à demodicose canina.  
 
Fonte pag. 14 do 
PDF:http://www.cesmac.com.br/congr.../2009/docs/FCBSPosteres.pdf 

27 de março às 08:34 

o  

Marcelo Fetha 19ª RAIB  

ECTIMA CONTAGIOSO EM UM REBANHO OVINO E TRATAMENTO COM 
AUTOHEMOTERAPIA OU IODO.  
VERÍSSIMO, C.J. & KATIKI, L. Instituto de Zootecnia, Rua Heitor Penteado, 56, 
CEP 13460-000, Nova Odessa, SP, Brasil. E-mail: cjverissimo@iz.sp.gov.br Orf 
virus in a sheep flock and treatment with autohemotherapy or iodine.  
 
Foi observado um surto de ectima contagioso em um rebanho ovino na região de 
Campinas, SP, em março de 2006, 6 anos após um primeiro surto. O tratamento, 
muito laborioso, necessita de tempo e mão-de-obra, e consiste em aplicações 
locais de solução de iodo e glicerina líquida em partes iguais, por 2 a 3 vezes ao 
dia, diariamente, até a remissão dos sintomas. Nesse rebanho, foram testados a 
autohemoterapia e aplicação da solução de iodo (10%) e glicerina, a cada 48h. A 
autohemoterapia consiste em retirar 5 mL de sangue venoso e injetá-lo 
imediatamente no próprio animal por via IM profunda, para estimular o sistema 
reticulo-endotelial e induzir o aumento de macrófagos no organismo. O 
tratamento deve ser repetido semanalmente até a remissão dos sintomas. 

http://www.cesmac.com.br/congresso/2009/docs/FCBSPosteres.pdf
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Quatorze ovelhas receberam o tratamento de autohemoterapia, 16 receberam 
aplicação de glicerina iodada a cada 48h. Do grupo que recebeu 
autohemoterapia, 14,3% dos animais apresenta- ram cura uma semana após o 
tratamento, e 85,7% na segunda semana. Do grupo que recebeu glicerina iodada 
a cada 48h, 25% curou-se na primeira semana, e 93,75% na segunda semana. 
De um modo geral, para os dois tratamentos houve melhora acentuada na 
primeira semana e regressão total das lesões em duas semanas. Alguns animais 
(14,3% do grupo da autohemoterapia e 6,25% do grupo da glicerina iodada) 
tiveram remissão total dos sintomas em 3 semanas. Nenhum animal de ambos 
tratamentos apresentou piora do quadro. Foi necessário repetir o tratamento da 
autohemoterapia, uma semana após o tratamento inicial, em dois animais, devido 
à extensão das lesões. Com relação ao surto, foi observado que teve duração de 
dois meses, acometeu cerca de 50% do rebanho de 450 animais, os adultos 
foram mais acometidos que os jovens, os das raças Suffolk e Ile de France 
tiveram feridas mais graves do que os Santa Inês e Morada Nova. Não foi 
observada nenhuma morte causada pelo vírus, porém, um animal morreu por 
complicações oriundas de bicheiras nas lesões. Conclui-se que para o tratamento 
do ectima, aplicações de iodo a cada 48h ou aplicações semanais de 
autohemoterapia são eficazes na regressão das lesões.  
http://www.hemoterapia.org/.../ectima-contagioso-em-um... 
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Marcelo Fetha Auto-hemoterapia e clorobutanol (Papilomatose canina oral) 

Estudo da UFRPE - Universidade Federal de Pernambuco (Cita como referencias 
artigos: PUBMED e Auto-hemoterapia Fatos e Fotos julho 2010) 
 
http://www.geocities.ws/.../R1044-1_UFP_AHT_vet_pap... 
 
Auto-hemoterapia e clorobutanol  
 
Papilomatose canina oral  
 
Estudo da UFRPE - Universidade Federal de Pernambuco  
 
(Cita como referencias artigos: PUBMED e Auto-hemoterapia Fatos e Fotos julho 
2010)  
 
Estudo com registro fotográfico.  
 
Papilomatose canina oral tratada com Auto- hemoterapia e clorobutanol  
1. Primeiro Autor é Graduando do Curso de Medicina Veterinária, Universidade 
Federal Rural de Pernambuco, Av. Dom Manoel ds Irmãos, Recife, PE, CEP 
52171-900.  
 
.... parte da conclusão:  
 
A auto-hemoterapia atua aumentando a imunidade do animal, em compensação 
o papilomatose canina se instala quando o animal apresenta-se com a diminuição 
de sua imunidade e em contato com o agente, portanto, optou-se por tal 
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tratamento a fim de estimular o sistema imunológico contra este agente, já 
clorobutanol agiu como um quadrijuvante no metabolismo do vírus causador da 
papilomatose, impedindo o seu crescimento e auxiliando o organismo a combater 
este agente.  
 
Servindo como um reforço notratamento do papilomatose canina a associação da 
auto-hemoterapia mais o clorobutanol, visto que ajuda a reduzir o tempo de 
tratamento, diminuição de gastos na terapia e abrindo caminhos para novas 
pesquisas, na área da autohemoterapia nos pequenos animais de companhia.  
 
VEJA NAS REFERÊNCIAS DO ESTUDO:  
 
(ARTIGO DOS DEFENSORES DA AHT)  
[4] http://www.scribd.com/.../Autohemoterapia-Fatos-e-Fotos... às 10h30min. 
 
(ARTIGO PUBMED)  
[6] KLEMPARSKAYA, N.N.; SHALNOVA, G.A.; ULANOVA, A.M.; KUZMINA, T.D.; 
CHUHORV,A.V. Immunomodulating effect of autohaemotherapy (a literature 
review). J Hyg Epidemiol Microbiol Immunol, v. 30, n. 3, p. 331-336, 1986.  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3534085 
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Marcelo Fetha Por uma Abordagem Histórica apresenta benefícios clínicos: 

Staphylococcus Toxóide e Auto-hemoterapia 
 
Wiley Online Library  
 
http://onlinelibrary.wiley.com/.../j.1540-9740.../abstract 
 
Por uma Abordagem Histórica apresenta benefícios clínicos:  
Staphylococcus Toxóide e Auto-hemoterapia  
 
Charles Steffen MD  
 
Primeiro artigo publicado on-line: 21 JUN 2007  
 
DOI: 10.1111/j.1540-9740.2005.04256.x  
 
Questão  
SKINmed: Dermatologia para o Clínico  
Volume 4 , Issue 5 , páginas 316-319 , setembro / outubro de 2005 
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Marcelo Fethahttp://www.hemoterapia.org/aht_hemoterapia_informacoes_e... 
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Marcelo Fetha 《Journal of Clinical Acupuncture and Moxibustion》 2011-12 

 
The Clinical Application of Autohemotherapy in the Department of Dermatology 
 
PENG Yong-jun,WANG He-sheng,YAO Yan,SUN Jian-hua(The Affiliated Hospital 
of Nanjing University of Traditional Chinese Medicine,Nanjing 210029,China)  
Objective:To discuss the clinical application of autohemotherapy in the 
department of dermatology. Methods:From Searching data-base,summarize 
dermatology dieaseas by autohemotherapy in recent four years. 
Results:Autohemotherapy was extensively applied to dermatology dieaseas,and 
the curative effect was precise.At the same time,mechanism research should be 
strengthened. Conclusion:Autohemotherapy is worthy of being extendsively 
applied. 

【Key Words】： Autohemotherapy Point injection Common acne Urticaria 
Eczema Summarization 
 
TRADUÇÂO VIA GOOGLE: 
 
A aplicação clínica da Auto-hemoterapia no Departamento de Dermatologia 
 
Peng Yong-jun, WANG He-sheng, Yao Yan, Sun Jian-hua (O Hospital Afiliado da 
Universidade de Nanjing de Medicina Tradicional Chinesa, Nanjing 210029, 
China)  
Objetivo: discutir a aplicação clínica da auto-hemoterapia no departamento de 
dermatologia. Métodos: De Busca base de dados, resumir dieaseas dermatologia 
por auto-hemoterapia nos últimos quatro anos. Resultados: Auto-hemoterapia foi 
amplamente aplicada a dieaseas dermatologia, eo efeito curativo foi precise.At ao 
mesmo tempo, mecanismo de pesquisa deve ser reforçada. Conclusão: Auto-
hemoterapia é digno de ser extendsively aplicada. 

【】 Palavras-Chave: Auto-hemoterapia injeção Ponto acne comum Urticária 

Eczema Summarization  
 
http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-ZJLC201112031.htm 

27 de março às 07:31 

o  

Marcelo Fetha Caros srs. do CFM não pretendo postar publicações da AHT 

repetidas vezes (só para mostrar que têm muitas), porque tenho que ficar 
voltando a pagina toda hora, para ver as postagens anteriores e conferir se a 
publicação ja foi postada antes, e isso dá muito trabalho. Assim queira por 
gentileza relevar e ignorar informações que por ventura possam estar duplicadas. 
Grato. 

http://www.hemoterapia.org/aht_hemoterapia_informacoes_e_debate_ver_opiniao.asp
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587103964865003&reply_comment_id=1587104108198322&total_comments=1&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-ZJLC201112031.htm
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587102118198521&offset=150&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


OBS: quando estiver informado: TRADUÇÃO VIA GOOGLE, é por que a 
tradução está da mesma forma que você encontrará se fizer a tradução pelo 
Google (sem modificações). É por este motivo que algumas podem conter erros 
de grafia e ou de sentido, da tradução original do próprio tradutor. 

27 de março às 07:29 · Editado 

o  

Marcelo Fetha FOCO INFECCIOSO. Se você tratou um canal voce pode ter um!  

 
MAIS UMA RAZÃO PARA VOCE CONHECER A AUTO-HEMOTERAPIA. (Eu 
tratei 3 canais, mas com certeza não tenho nenhum foco infeccioso pois EU 
FAÇO AUTO-HEMOTERAPIA HÁ MAIS DE 6 ANOS) 
 
AS INFECÇÕES DENTÁRIAS DESTROEM MITOCÔNDRIAS ATRAVÉS DE 
TIOÉTERES DIOTOXINAS E MERCÚRIO.  
 
No vídeo Dr Lair Ribeiro Por que Adoecemos (Completo), o Dr Lair fala sobre o 
problema de infecção cronica proveniente de tratamentos de canais. Conforme 
ele tem acompanhado, o próprio pai da endodontia no mundo, George E. Menig, 
fundador da Associação de Especialistas de Tratamentos de Canal, no seu livro: 
Root Canal Cover-Up (Escandalo do tratamento de Canal), mostra que muitos 
dos pacientes que tiveram canal tratado, continuam tendo foco infeccioso cronico. 
E agora no final de sua vida, ele mesmo está combatendo o tratamento de canal. 
Dr Lair diz que isso é um problema muito sério, pois se viesse de qualquer outro, 
não teria o mesmo crédito, mas aqui é o "próprio pai da criança, que agora está 
rejeitando a criança", conforme os estudos que ele realizou na Alemanha.  
 
Dr. Lair no video. link nos comentarios sugere a leitura deste livro: 
 
http://www.amazon.com/Root-Canal-Cover.../dp/0916764095 

1 · 7 de março às 16:27 · Editado 

o  

  

Marcelo Fetha http://articles.mercola.com/.../dangers-of-root-canaled... 

7 de março às 06:31 

  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=eQW1WBqHkn4 

7 de março às 16:27 · Editado 

  

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1587096484865751&offset=150&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
http://www.amazon.com/Root-Canal-Cover-George-Meinig/dp/0916764095
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1578248142417252
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1578248142417252&offset=150&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/02/18/dangers-of-root-canaled-teeth.aspx
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1578248142417252&reply_comment_id=1578248339083899&total_comments=3&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=eQW1WBqHkn4
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1578248142417252&reply_comment_id=1578432845732115&total_comments=3&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1


Marcelo Fetha Neste vídeo, (me desculpe, pois esqueci de comentar antes) que 

o Dr Lair apesar de tanto conhecimento, é uma pessoa humilde. No vídeo ele diz: 
"Esta é uma discussão polemica, e que dentistas do mundo inteiro estão 
debatendo em Congressos.", "Quem sou eu para entrar nesta discussão, eu nao 
sou dentista, eu sou médico". E ele recomenda que voce leia o livro. Pois é Dr. 
seu paciente as vezes pode não estar reagindo aos seus tratamentos, pois ele 
pode estar com um outra infecção cronica, devido a um tratamento de canal. E a 
AHT é um recurso que podera ajudar com certeza. Veja também o artigo 
"Infecção Focal" do O Prof Dr Jose de Felipe Jr. 

27 de março às 07:12 

o  

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!!!!!!!!!! 

26 de março às 19:41 

o  

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? 

26 de março às 16:22 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1578248142417252&reply_comment_id=1587091548199578&total_comments=3&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1586937688214964&offset=150&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1586888624886537&offset=150&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


o  

Marcelo Fetha PROTESTO MERITISSIMO! 

O INTERROGADO DESCONHECE O TEMA. A AUTO-HEMOTERAPIA NÃO É 
NADA DISSO, E A RESPOSTA FOI INDUZIDA! 
(juiz): acatado, aceito. 
 
Pois é Srs. do CFM, se eu achasse que voces fossem vendidos de laboratorio, ou 
comprados, eu não iria perder meu tempo em postar mensagens aqui. 
 
Então, esta é a minha opinião, pois cheguei a conclusão que contrários a AHT 
não sao vendidos e nem comprados. 
 
Se fossem, seria bem mais facil, porém é por este motivo que se torna mais 
trabalhoso, e é necessário argumentar, além de mostrar fatos. 
 
- 
 
Como (de que maneira) a AHT vem sendo contestada? 
 
De formas variadas, com por exemplo, suposições, opiniões etc. 
 
Um professor chama a AHT de tapeação. 
 
- 
 
VEJA SÓ COMO O ASSUNTO AUTO-HEMOTERAPIA É ABORDADO. 
 
(e o que se confirma sempre o mesmo: é um desconhecimento TOTAL sobre a 
terapia) 
 
Uma observaçao mais acurada no vídeo, e nota-se que alguem diz (SUGERE): é 
moda... e o professor aproveitando a sugestao repete É MODA. 
(No Direito pode ser interpretado como indução a resposta. (e o juiz acataria com 
certeza)) 
 
E essa outra coloção então foi de doer: "TAVA TODO MUNDO TIRANDO 
SANGUE AÍ PARA DAR PRO OUTRO". 
 
Eu admiro muito o professor Waldo pelos seus estudos. Mas pena professor, pois 
os estudos sobre projeção ja estao bem mais avançados, e informo-lhe que na 
materia auto-hemoterapia o senhor tirou um ZERO bem grande, porque sobre ela 
não sabe NADA. 
 
E so para constar: em outro video: Remédios e Farmacologia - 
(Conscienciologia), ele diz que há muita tapeação nos medicamentos genericos.  
 
Walter Medeiros registrou a ocorrencia, e esta ai nos comentarios para voce 
conferir. 
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-waldo-vieira.htm 

http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-waldo-vieira.htm


26 de março às 07:24 

o  

  

Marcelo Fetha E no link AHT HEMOTERAPIA, voce pode conferir outros 
comentarios: 
 
http://www.hemoterapia.org/.../auto-hemoterapia-e... 

26 de março às 07:24 

  

Marcelo Fetha Gostei de varios comentarios porem a Ida foi precisa: 

 
Ida Zaslavsky 2 anos atrás  
Professor, "TAPEAÇÃO" foi o seu comentário sobre a Auto-Hemoterapia, sem 
reflexão nenhuma sobre o assunto. Sinto muito pelo seu uso inapropriado da 
palavra. 

26 de março às 07:25 

  

Marcelo Fetha Ah, a enfermeira Ida Zaslavsky (lindos olhos azuis) escreveu um 

livro, o qual recomendo muito a sua leitura. 
 
Está no meu album, e ja vai para a 2ª edição. 
 
Auto-Hemoterapia: Um bom passo maior que a perna 
 
https://www.facebook.com/autohemoterapiacaso.../media_set... 

26 de março às 07:46 

  

Marcelo Fetha Quando era apenas uma criança, meus pais me levavam ao 

médico Dr Pedro Augusto A.M, e ele dizia: 
- O QG(Quartel General) ds bichinhos (bactérias) é o nariz. Passe pomada no 
nariz dele. 
Pois é, e aí eu tinha que respirar pela boca. (Se fosse com vocês,eu acho que a 
frase "fatos narrados com dramaticidade, não lhes soaria muito bem). 
 
Dica: Leia o Parecer 12/07 do CFM sobre a AHT, (ultimo paragrafo, ... antes das 
referencias). 
 
_ 
 
Eu me identifiquei com um testemunho do livro acima citado, pois o rapaz tinha 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1586716524903747&offset=150&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/auto-hemoterapia-e-projecao-cega-waldo-vieira-http.asp?p=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1586716524903747&reply_comment_id=1586716688237064&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/ida.zaslavsky?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1586716524903747&reply_comment_id=1586716984903701&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/ida.zaslavsky?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/autohemoterapiacasosdesucesso/media_set?set=a.690818997642286.1073741834.100001425771236&type=3&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1586716524903747&reply_comment_id=1586722754903124&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


muitas espinhas que estouravam manchando a fronha de sangue (e que ele tinha 
que trocar todos os dias). 
 
Eu alem, das fronhas tinha que trocar também os lençois. E de dia usei 
camisetas vermelhas muito tempo, para não manchar minhas camisas de 
sangue. 
 
Então, ja postei em outros comentarios que a AHT cura furunculose e acnase. 

26 de março às 07:55 

  

Marcelo Fetha ENTENDA POR QUE EU FAÇO PDFs de relatos da AUTO-

hemoterapia. 
 
Por que mensagens como essa, sempre aparecem. 
 
Terça-feira, 27 de janeiro de 2015 - 23:38:37 BRST 
179.209.1.59 
Olá! Sempre sofri com furúnculos! Operei 2 vezes um na virilha, mas depois ele 
aparece em outro lugar! Lembro que há uns 25 anos atrás um médico 
dermatologista me fez um tratamento de 'auto-vacina' - q buscando agora 
informações seria hemoterapia? Alguém poderia me esclarecer? Eu deixava a 
'vacina' na geladeira e aplicava a cada 2 ou 3 dias -,não me lembro! O que não 
esqueci foi q fiquei livre durante 8 anos! Voltaram, mas o tratamento não e mais 
permitido! Agora ele apareçeu na pálpebra! E não há outra saída do que viver 
assim?????  
Ana  
São paulo 
 
http://www.hemoterapia.org/.../ola-sempre-sofri-com... 

26 de março às 08:01 

  

Marcelo Fetha MINHA RESPOSTA (e completo abaixo a resposta a ultima 

pergunta dela) 
 
Quarta-feira, 28 de janeiro de 2015 - 18:36:11  
179.92.20.34 
Olá  
Eu tive furunculose 51 anos, e há 6 anos estou curado, pois comecei fazer auto-
hemoterapia desde novembro de 2008.  
Para saber o que é auto-hemoterapia, veja os links:  
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-dvd.htm 
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/aht_portugues.htm 
E para ler relatos de auto-hemoterapia em casos de furunculose:  
http://www.geocities.ws/autohemot.../doencas/furunculose.htm 
Boa sorte  
Fetha  

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1586716524903747&reply_comment_id=1586724601569606&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/ola-sempre-sofri-com-furunculos-operei-2-vezes-um-na.asp
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1586716524903747&reply_comment_id=1586727114902688&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-dvd.htm
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/aht_portugues.htm
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/doencas/furunculose.htm


 
http://www.hemoterapia.org/.../ola-eu-tive-furunculose-51... 
 
- 
 
E COMPLETANDO, O QUE NÃO RESPONDI LÁ: 
 
- NÃO. NÃO DÁ PRA VIVER ASSIM, (eu sei o que é isso, pois já tive furunculo 
na palpebra)! 

26 de março às 08:02 

  

Marcelo Fetha E para finalizar por que faço pdfs de testemunhos da AHT, é por 

causa do meu amigo Henrique, que mora no Japão há 20 anos. Iniciamos o 
Serviço Militar na mesma época, mas por força do destino (será?) ele se 
apaixonou e foi morar bem longe. Ele é casado com a bela Saya (niponica).  
 
Brasileiros quando vão morar no Exterior sentem muita saudade do Brasil, e por 
esse motivo, lá sempre procuram por compatriotas, outros brasileiros. 
 
E Saya conversando com uma amiga compatriota, que lhe disse: 
- não sei o que é isso, mas cura furunculose. 
 
E assim, mesmo após 14 anos morando no Japão, meu amigo não se esqueceu 
do meu problema. E um pequeno pdf de testemunhos da AHT (que alguem fez, e 
pelo qual sempre agradecerei muito), viajou do email da amiga da Saya, para o 
email do Henrique e veio parar na minha cx postal. 
 
E por isso hoje estou curado ha mais de 6 anos! 

26 de março às 08:21 

o  

Marcelo Fetha VOCÊ CONHECE ESTE SER REPUGNANTE? 

- Staphylococcus aureus 
 
INFECÇÃO HOSPITALAR QUE EU CONTRAÍ AO NASCER. 
 
E voce acha que ele causa apenas espinhas (acnes) e furúnculos? 
 
Staphylococcus aureus é uma bactéria esférica, do grupo dos cocos gram-
positivos, frequentemente encontrada na pele e nas fossas nasais de pessoas 
saudáveis. Entretanto pode provocar doenças, que vão desde uma simples 
infecção (espinhas, furúnculos e celulites) até infecções graves (pneumonia, 
meningite, endocardite, síndrome do choque tóxico, septicemia e outras). 
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 
 
E PROCURE TAMBÉM NO GOOGLE POR: staphylococcus aureus infecção 

http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/comentarios/ver_opiniao/ola-eu-tive-furunculose-51-anos-e-ha-6-anos-estou-curado.asp
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1586716524903747&reply_comment_id=1586727304902669&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1586716524903747&reply_comment_id=1586732224902177&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


hospitalar 
 
Staphylococcus aureus 
 
HOJE: Aproximadamente 46.600 resultados (0,40 segundos)  
 
infecção hospitalar por staphylococcus aureus 
 
https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant... 

25 de março às 15:19 

o  

  

Marcelo Fetha https://www.facebook.com/notes/marcelo-fetha/relatos-auto-

hemoterapia-e-furunculose/946093808742234 

 

Marcelo Fetha 

14 de fevereiro ·  

Relatos - Auto-Hemoterapia e Furunculose 

Orientações Médicas: 
Quinta-feira, 4 de março de 2010 - 01:01:45 - 201.29.235.254 
Fiquei curado aos 19 anos de uma série incontàvel de furunculos que surgiam 
nos mais diversos lugares, graças ao tratamento de auto-hemoterapia aplicado 
pelo então, já falecido Coronel Médico Diretor do HCE, Dr Antonino Dutra Neves. 
  
... 

Continuar lendo 

25 de março às 15:21 

o  

Marcelo Fetha Agua Alcalina - continuando: criticam sem saber e sem conhecer! 

 
Já até li artigo de importante medico de uma importante instituição (só que nao 
fala quem! e nem qual?) dizendo que isso é pura poesia, que nem existe agua 
alcalina etc 
 
Bom confira então você mesmo. (e MUITO melhor do que conferir é: fazer uso de 
agua alcalina diariamente) 
 
-  

https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=infec%C3%A7%C3%A3o+hospitalar+causada+por+staphylococcus+aureus
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1586525258256207&offset=150&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/notes/marcelo-fetha/relatos-auto-hemoterapia-e-furunculose/946093808742234?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/notes/marcelo-fetha/relatos-auto-hemoterapia-e-furunculose/946093808742234?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/notes/marcelo-fetha/relatos-auto-hemoterapia-e-furunculose/946093808742234?fref=nf
https://www.facebook.com/notes/marcelo-fetha/relatos-auto-hemoterapia-e-furunculose/946093808742234
https://www.facebook.com/notes/marcelo-fetha/relatos-auto-hemoterapia-e-furunculose/946093808742234
https://www.facebook.com/notes/946093808742234/
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1586525258256207&reply_comment_id=1586525461589520&total_comments=1&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/notes/marcelo-fetha/relatos-auto-hemoterapia-e-furunculose/946093808742234


 
OBSERVAÇÃO: Eu não vendo e nem represento nenhuma empresa e ou produto 
que alcaliniza e ou ioniza água.  
Eu tomo e conheço mais 5 pessoas que tomam água alcalina. E as 
considerações em um mês de experiência são:  
- todos acham a água alcalina bem mais leve que outras águas,  
- 4 que tinham azia, as 4 relatam fim da azia em menos de 10 dias,  
- 2 que tinham acidez estomacal (tipo refluxo), as 2 relatam fim da acidez,  
- 4 observaram regularização do funcionamento do intestino.  
-  
* Esta observação eu fiz ha mais de 3 anos no AHT HEMOTERAPIA em Sábado, 
24 de setembro de 2011 - 09:56:26, pois bebo agua alcalina ja faz tempo. 
 
E SO PARA CONSTAR, EXISTEM MUITOS OUTROS PROFISSIONAIS EM 
"VARIOS IDIOMAS" no Youtube QUE ATESTAM OS BENEFICIOS DA AGUA 
ALCALINA. 
 
Basta voce procurar, e assim parar de repetir tudo o que escuta por aí sem 
refletir!  
 
- 
 
5 depoimentos medicos sobre agua alcalina 
https://www.youtube.com/watch?v=Du4FjzfCO4w 
 
Publicado em 14 de dez de 2013 
DEPOIMENTOS DE VÁRIOS E RECONHECIDOS MÉDICOS NUTRÓLOGOS E 
DENTISTA DO BRASIL  
 
E TBM NESTE VIDEO DR GEORGE RELATA QUE NA ALEMANHA EXISTE 
DOUTORADO EM MAGNESIO.  
(muito bom este video) 

 

 

 

SYLOCIMOL - 5 Depoimentos Médicos 

DEPOIMENTOS DE VÁRIOS E RECONHECIDOS MÉDICOS NUTRÓLOGOS E 
DENTISTA DO BRASIL… 

YOUTUBE.COM 

25 de março às 07:27 

o  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Du4FjzfCO4w
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDu4FjzfCO4w&h=2AQET2gMz&enc=AZOUcRFpOWCdTRzF4NWQMwByX0k9UgE7TCiOOnruSgju85tQbFH_awzxM0hjKCNF953F4R_bzkr838V2LPZ2095Cs4Sbv1t4KoHE8VtycDyD52ziLjxFRu5FPz3aByzg018vJqpw3mUebWRs6BLTLhGHpU4dIxQjDhV1suA4F1U4YQ&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDu4FjzfCO4w&h=2AQET2gMz&enc=AZOUcRFpOWCdTRzF4NWQMwByX0k9UgE7TCiOOnruSgju85tQbFH_awzxM0hjKCNF953F4R_bzkr838V2LPZ2095Cs4Sbv1t4KoHE8VtycDyD52ziLjxFRu5FPz3aByzg018vJqpw3mUebWRs6BLTLhGHpU4dIxQjDhV1suA4F1U4YQ&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDu4FjzfCO4w&h=2AQET2gMz&enc=AZOUcRFpOWCdTRzF4NWQMwByX0k9UgE7TCiOOnruSgju85tQbFH_awzxM0hjKCNF953F4R_bzkr838V2LPZ2095Cs4Sbv1t4KoHE8VtycDyD52ziLjxFRu5FPz3aByzg018vJqpw3mUebWRs6BLTLhGHpU4dIxQjDhV1suA4F1U4YQ&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDu4FjzfCO4w&h=RAQHoFoe8&enc=AZNDJTtoMYhrizY4stX51pJhOE-SXB8_5tvWmVDcAcBpGjZwl_pSKwXzACtn95PgnRZj-sdeuliHSehqC_MX6iukHgLMv3ZoM2lyqAm8UCe0sl4WGA0a2SgzcMKV7bmVckEP9vsH816NhnMYYfOcaz7SiIlWpxJkXJwOECFWhMs6rQ&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1586411741600892&offset=150&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=Du4FjzfCO4w&h=2AQET2gMz&enc=AZOUcRFpOWCdTRzF4NWQMwByX0k9UgE7TCiOOnruSgju85tQbFH_awzxM0hjKCNF953F4R_bzkr838V2LPZ2095Cs4Sbv1t4KoHE8VtycDyD52ziLjxFRu5FPz3aByzg018vJqpw3mUebWRs6BLTLhGHpU4dIxQjDhV1suA4F1U4YQ&s=1


Ocultar 18 respostas 

 

  

Marcelo Fetha Dr Lair agua alcalina 

https://www.youtube.com/watch?v=5iOTyKl8rno 

 

 

 

Água boa para uma vida saudável por Dr. Lair… 

YOUTUBE.COM 

25 de março às 07:28 

  

Marcelo Fetha Dr. Lair Ribeiro - O Poder Fisiologico da Agua.wmv 

http://www.youtube.com/watch?v=eiTiST1cAGM 
 
(*) Palestra com Dr. Lair Ribeiro falando sobre o Poder Fisiológico da Água, com 
enfoque nas principais características de uma água de boa qualidade:  
- pH alcalino - acima de 7,5  
- ORP Negativo  
- Alta condutibilidade elétrica  
- Baixa tensão superficial  
- Ionizada  
(veja Dr. Lair Ribeiro explicando como é o processo da água alcalina, e também 
que existe um hospital no Japão que usa a água alcalina como tratamento). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5iOTyKl8rno
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5iOTyKl8rno&h=aAQH-UerM&enc=AZOEY0BYycgxKPR48xEi2gR-I5nA8J-sRYERtHPB8uaU-CnvQQMk8mVdATRsCIkQD0wKdrXf2Xyf076o2dJyeASVOphcAevRFCTz4rNeIpf1mU6xQAn4xPCsgVz8LjqqQEfeNxJAISDHjYdu2mG6TLAUmFI4AU1NC2NZvNNwqSsopA&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5iOTyKl8rno&h=aAQH-UerM&enc=AZOEY0BYycgxKPR48xEi2gR-I5nA8J-sRYERtHPB8uaU-CnvQQMk8mVdATRsCIkQD0wKdrXf2Xyf076o2dJyeASVOphcAevRFCTz4rNeIpf1mU6xQAn4xPCsgVz8LjqqQEfeNxJAISDHjYdu2mG6TLAUmFI4AU1NC2NZvNNwqSsopA&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5iOTyKl8rno&h=aAQH-UerM&enc=AZOEY0BYycgxKPR48xEi2gR-I5nA8J-sRYERtHPB8uaU-CnvQQMk8mVdATRsCIkQD0wKdrXf2Xyf076o2dJyeASVOphcAevRFCTz4rNeIpf1mU6xQAn4xPCsgVz8LjqqQEfeNxJAISDHjYdu2mG6TLAUmFI4AU1NC2NZvNNwqSsopA&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5iOTyKl8rno&h=_AQHRScxU&enc=AZN3P2iBZ7cp4v6CQ4Ie64hg_9KpdY842yTu-GGg8svvkm2GTcKPpN4Tt3QPnUHa-ksYNTyuW9rSOH6E8Mo-cpSc6zhPXUla1KqTDpzpjVRLUubc2P0BCK7IKNX5QuUVa428Jdko0Kje_yjTzIUp3PMMrP6KQMEQylrOA5gfLBTMJg&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1586411741600892&reply_comment_id=1586411851600881&total_comments=19&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.youtube.com/watch?v=eiTiST1cAGM
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DeiTiST1cAGM&h=jAQGc1Yxv&enc=AZMlFx4Zm9xPQ4k2yXGY1J2QpRkjciAUMLhsE86WU6H24nwYNlynvwd8qGEmuvTWUkN7U2guzSwj-yO2RozAkv9VS84v9UfSyEs7ROIgrqkeKJU16nf6poBYAQsbrptShjpSkKOmZf_WamriheyTLr2o19rpR12tlbQ3wOATznYyCw&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DeiTiST1cAGM&h=jAQGc1Yxv&enc=AZMlFx4Zm9xPQ4k2yXGY1J2QpRkjciAUMLhsE86WU6H24nwYNlynvwd8qGEmuvTWUkN7U2guzSwj-yO2RozAkv9VS84v9UfSyEs7ROIgrqkeKJU16nf6poBYAQsbrptShjpSkKOmZf_WamriheyTLr2o19rpR12tlbQ3wOATznYyCw&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DeiTiST1cAGM&h=jAQGc1Yxv&enc=AZMlFx4Zm9xPQ4k2yXGY1J2QpRkjciAUMLhsE86WU6H24nwYNlynvwd8qGEmuvTWUkN7U2guzSwj-yO2RozAkv9VS84v9UfSyEs7ROIgrqkeKJU16nf6poBYAQsbrptShjpSkKOmZf_WamriheyTLr2o19rpR12tlbQ3wOATznYyCw&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=5iOTyKl8rno&h=aAQH-UerM&enc=AZOEY0BYycgxKPR48xEi2gR-I5nA8J-sRYERtHPB8uaU-CnvQQMk8mVdATRsCIkQD0wKdrXf2Xyf076o2dJyeASVOphcAevRFCTz4rNeIpf1mU6xQAn4xPCsgVz8LjqqQEfeNxJAISDHjYdu2mG6TLAUmFI4AU1NC2NZvNNwqSsopA&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http://www.youtube.com/watch?v=eiTiST1cAGM&h=jAQGc1Yxv&enc=AZMlFx4Zm9xPQ4k2yXGY1J2QpRkjciAUMLhsE86WU6H24nwYNlynvwd8qGEmuvTWUkN7U2guzSwj-yO2RozAkv9VS84v9UfSyEs7ROIgrqkeKJU16nf6poBYAQsbrptShjpSkKOmZf_WamriheyTLr2o19rpR12tlbQ3wOATznYyCw&s=1


Dr Lair Ribeiro - O Poder Fisiologico da Agua.wmv 

YOUTUBE.COM 

25 de março às 07:28 

  

Marcelo Fetha Dr. Hiromi Shinya em seu livro (A DIETA DO FUTURO) 

recomenda beber mais de 2 litros de agua alcalina por dia. 
https://www.youtube.com/watch?v=43a_o9a8tk4 
 
(PROCURE NO YOUTUBE POR Hiromi Shinya e encontrara diversos videos) 
 
Dr Shinya voce podera ler quem é no link abaixo: 

 

 

 

Vídeo do Intestino - Dr Hiromi Shinya 

YOUTUBE.COM 

25 de março às 07:29 

  

Marcelo Fetha Dr Shinya voce podera ler quem é no link abaixo: 

 
VOCE É O QUE COME E BEBE! 
 
Ele recomenda mastigar 45 a 70 vezes (cada garfada) 
Alimentação mais natural possível 
E se o seu intestino estiver como no video anterior, voce é um serio candidato a 
ter cancer. 
A leitura deste livro é altamente recomendada para quem quer ter saúde. 
 
https://hssuffer.wordpress.com/2010/12/11/a-dieta-do-futuro/ 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DeiTiST1cAGM&h=kAQEfglGL&enc=AZPjBwZiYce-rAUoXxHbWoDZHv6Zqzm5MFBFvWgFHWqgTUSCJb5eB1ohM2O6EAJGwo8AayX7xUt2B9DbpqOGDKxMckM5Yv1YqXObj3An-ZnWAoILVm3EHl8Y3gRnaWdKKDgtI5Eh5Z8DaovKHVVZKOyNQQCFGVVXPsp7ARvTZqfkxQ&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1586411741600892&reply_comment_id=1586411898267543&total_comments=19&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=43a_o9a8tk4
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D43a_o9a8tk4&h=rAQFYOeW4&enc=AZM343o-uKYSeX88ihtEbioaisMYkeGpOI4bmm0GOwpLXM-DTfgtEAQP8UING3P0bvQvW61FwG-GzeKbqijxRzvhA5VblfDDqTyRc41iDA2aLcy7_vASIvE6Z6Q1E4T0mtUPOePRhwnCCHjelx_-q7ewN0kIhhWjBF2T3M7v59oDHg&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D43a_o9a8tk4&h=rAQFYOeW4&enc=AZM343o-uKYSeX88ihtEbioaisMYkeGpOI4bmm0GOwpLXM-DTfgtEAQP8UING3P0bvQvW61FwG-GzeKbqijxRzvhA5VblfDDqTyRc41iDA2aLcy7_vASIvE6Z6Q1E4T0mtUPOePRhwnCCHjelx_-q7ewN0kIhhWjBF2T3M7v59oDHg&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D43a_o9a8tk4&h=rAQFYOeW4&enc=AZM343o-uKYSeX88ihtEbioaisMYkeGpOI4bmm0GOwpLXM-DTfgtEAQP8UING3P0bvQvW61FwG-GzeKbqijxRzvhA5VblfDDqTyRc41iDA2aLcy7_vASIvE6Z6Q1E4T0mtUPOePRhwnCCHjelx_-q7ewN0kIhhWjBF2T3M7v59oDHg&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D43a_o9a8tk4&h=-AQEq6ckd&enc=AZOcPGRdFXhFnu0GETKtiWtyGynKgPKqU_n2IyEaREorP_HSAy8-8JvZE-lmybh1_XgJy3MZgBSdXBHxh21huBPhpK7-Us8p-s0UiRqPbaXFBHZGuMwLPWukN_-_-S76FnER5DeZ6EMVMIYvmuVRCRZ2FFF6j4yKr5LRDbB6L9P3hA&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1586411741600892&reply_comment_id=1586412054934194&total_comments=19&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://hssuffer.wordpress.com/2010/12/11/a-dieta-do-futuro/
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhssuffer.wordpress.com%2F2010%2F12%2F11%2Fa-dieta-do-futuro%2F&h=DAQEyaMQA&enc=AZO2zei-O5CPnNfnOusvBq1mOEVHvpHQt0A5f47T0nrEJpFJpGASScgBxFaX74hU7cFJm_imHYE-l8t5B2qZ9MsZu8tqFRwlpzM1j-OSxnlNKzBZ0bbFwg336dGYVpEszcnteZ0W18PniieILcwKheyXupE8P6LFaNUzzOA4acaQdg&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=43a_o9a8tk4&h=rAQFYOeW4&enc=AZM343o-uKYSeX88ihtEbioaisMYkeGpOI4bmm0GOwpLXM-DTfgtEAQP8UING3P0bvQvW61FwG-GzeKbqijxRzvhA5VblfDDqTyRc41iDA2aLcy7_vASIvE6Z6Q1E4T0mtUPOePRhwnCCHjelx_-q7ewN0kIhhWjBF2T3M7v59oDHg&s=1


 

 

Dica de Leitura: A DIETA DO FUTURO 

HSSUFFER.WORDPRESS.COM 

25 de março às 07:29 

  

Marcelo Fetha Dr. José Humbelino (médico com especialização no Japão):  

(fala também sobre sua irmã que é diabetica e melhorou muito após usar agua 
alcalina):  
http://www.youtube.com/watch?v=CS8_KLWdIkg 

 

 

 

3-DEPOIMENTO MÉDICO-DIABETES 

YOUTUBE.COM 

25 de março às 07:29 

  

Marcelo Fetha Dr. Nagai (formado em Medicina Chinesa)  

http://www.youtube.com/watch?v=X9bz-uDvKn4 

 

 

 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhssuffer.wordpress.com%2F2010%2F12%2F11%2Fa-dieta-do-futuro%2F&h=QAQGrUdQX&enc=AZMznGxQF0lfcH6Aq4AUNughX3qO0y0Be-WPBT0nWORXQin0ULtbmlsIOisVtXP1s9PWFiQOwMFH8YXU7cdubRkTg8-8EmWwFbLPu275Wjth-LeRZHxiB2MX-n9kktOkd8W8hGxITNkXhZ8JL8LliU4vxH41KUasx_pWKsZ5w11FXA&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1586411741600892&reply_comment_id=1586412111600855&total_comments=19&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.youtube.com/watch?v=CS8_KLWdIkg
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCS8_KLWdIkg&h=-AQEq6ckd&enc=AZPSRJss_s0asoOISBvgnxAfqZqErcg8hcQezNSt8EA69hztPHAvhg3hjyUZ5BFZKUhZDdo5BQPDmOrl2HI8p4T-QlcmkYexYVB8dx22NofIEtbdtiiN9y-YMv0ftKzkNBVVOPcZyIN1_K4pV4lcbL_NrKNcyrAspPvJYeadqOhS9g&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCS8_KLWdIkg&h=-AQEq6ckd&enc=AZPSRJss_s0asoOISBvgnxAfqZqErcg8hcQezNSt8EA69hztPHAvhg3hjyUZ5BFZKUhZDdo5BQPDmOrl2HI8p4T-QlcmkYexYVB8dx22NofIEtbdtiiN9y-YMv0ftKzkNBVVOPcZyIN1_K4pV4lcbL_NrKNcyrAspPvJYeadqOhS9g&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCS8_KLWdIkg&h=-AQEq6ckd&enc=AZPSRJss_s0asoOISBvgnxAfqZqErcg8hcQezNSt8EA69hztPHAvhg3hjyUZ5BFZKUhZDdo5BQPDmOrl2HI8p4T-QlcmkYexYVB8dx22NofIEtbdtiiN9y-YMv0ftKzkNBVVOPcZyIN1_K4pV4lcbL_NrKNcyrAspPvJYeadqOhS9g&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCS8_KLWdIkg&h=EAQEYYY9i&enc=AZPqCyVRsAWPlk85paO8gJh-0Q2ODrwL7aQCgWF4HxfdSZ5t3yKC5w_E-JnhYjMZP5fMb1JcSNQ2q3SrxL-lwKaSbOCiy9cAFJYMjKvaxvA0ygiQ33CXyA_quZpZD0BL0umBBb9VCRL7eXTplx5FLnwTKKHjl2S8i2qfPRtLI60g2w&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1586411741600892&reply_comment_id=1586412148267518&total_comments=19&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.youtube.com/watch?v=X9bz-uDvKn4
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DX9bz-uDvKn4&h=vAQGe7zcq&enc=AZNYsclqD_m45P0ffq8OBOnK4RRBjvQajyKKhjDj8TkH8tWaskzRT0cDBmDKOEaAAI5L3uIBDMI6k4jMepxiX52o54rWLLKdEaZdN11ZNMGFnLPkabZXCM86WgWu7bq3DJrGc-_LzRUQEDt_7wvWHUe5YO5tjtNyvoE4_fAf2OdB6w&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DX9bz-uDvKn4&h=vAQGe7zcq&enc=AZNYsclqD_m45P0ffq8OBOnK4RRBjvQajyKKhjDj8TkH8tWaskzRT0cDBmDKOEaAAI5L3uIBDMI6k4jMepxiX52o54rWLLKdEaZdN11ZNMGFnLPkabZXCM86WgWu7bq3DJrGc-_LzRUQEDt_7wvWHUe5YO5tjtNyvoE4_fAf2OdB6w&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DX9bz-uDvKn4&h=vAQGe7zcq&enc=AZNYsclqD_m45P0ffq8OBOnK4RRBjvQajyKKhjDj8TkH8tWaskzRT0cDBmDKOEaAAI5L3uIBDMI6k4jMepxiX52o54rWLLKdEaZdN11ZNMGFnLPkabZXCM86WgWu7bq3DJrGc-_LzRUQEDt_7wvWHUe5YO5tjtNyvoE4_fAf2OdB6w&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https://hssuffer.wordpress.com/2010/12/11/a-dieta-do-futuro/&h=DAQEyaMQA&enc=AZO2zei-O5CPnNfnOusvBq1mOEVHvpHQt0A5f47T0nrEJpFJpGASScgBxFaX74hU7cFJm_imHYE-l8t5B2qZ9MsZu8tqFRwlpzM1j-OSxnlNKzBZ0bbFwg336dGYVpEszcnteZ0W18PniieILcwKheyXupE8P6LFaNUzzOA4acaQdg&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http://www.youtube.com/watch?v=CS8_KLWdIkg&h=-AQEq6ckd&enc=AZPSRJss_s0asoOISBvgnxAfqZqErcg8hcQezNSt8EA69hztPHAvhg3hjyUZ5BFZKUhZDdo5BQPDmOrl2HI8p4T-QlcmkYexYVB8dx22NofIEtbdtiiN9y-YMv0ftKzkNBVVOPcZyIN1_K4pV4lcbL_NrKNcyrAspPvJYeadqOhS9g&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http://www.youtube.com/watch?v=X9bz-uDvKn4&h=vAQGe7zcq&enc=AZNYsclqD_m45P0ffq8OBOnK4RRBjvQajyKKhjDj8TkH8tWaskzRT0cDBmDKOEaAAI5L3uIBDMI6k4jMepxiX52o54rWLLKdEaZdN11ZNMGFnLPkabZXCM86WgWu7bq3DJrGc-_LzRUQEDt_7wvWHUe5YO5tjtNyvoE4_fAf2OdB6w&s=1


Terapeuta Nagai formado em Medicina Chinesa 

YOUTUBE.COM 

25 de março às 07:29 

  

Marcelo Fetha Dr. Evilásio (médico de Imperatriz do Maranhão):  

http://www.youtube.com/watch?v=3Vn8iFCzde4 

 

 

 

Dr. Evilásio de Imperatriz do Maranhão 

YOUTUBE.COM 

25 de março às 07:30 

  

Marcelo Fetha Dr Marcio Bontempo 

https://www.youtube.com/watch?v=aPtCMo2gwk8 

 

 

 

Sylocimol - Dr Marcio resume beneficios Água… 

YOUTUBE.COM 

25 de março às 07:30 

  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DX9bz-uDvKn4&h=CAQH7PMMV&enc=AZNq-HA6UhNA-ORVpfVYyApYEwy4iZ3d6fK8Xt6ofku-rdXVN1KNkH2AZET6hRko0ffzBbjeepIUq_1JxZBg5ya3ogRfWJvsjN1XAOZi6YgLzftkOlivZZ_xf7xZPFWGSHhtsITKKUMG6IczeuE-kdioGIzRRVTQPDoFD_Ya3EUzGw&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1586411741600892&reply_comment_id=1586412218267511&total_comments=19&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.youtube.com/watch?v=3Vn8iFCzde4
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3Vn8iFCzde4&h=eAQGE9Rc8&enc=AZMlHgq6Sbg5DaWe4XMUImaXzPBR_y_JSMNJ4ntQkjJpPNj_mNn__kgoRrL--WwXW0iXzGoLlJkNDS9JRqUFAeYZ9rUkGktqFbbiS5hcg7W6ctFihcUGK26qMvCJGxT6FNKMrEjFlF-mgtJ59h9R66ogONW3i5Syp50SJOUKiTwSUQ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3Vn8iFCzde4&h=eAQGE9Rc8&enc=AZMlHgq6Sbg5DaWe4XMUImaXzPBR_y_JSMNJ4ntQkjJpPNj_mNn__kgoRrL--WwXW0iXzGoLlJkNDS9JRqUFAeYZ9rUkGktqFbbiS5hcg7W6ctFihcUGK26qMvCJGxT6FNKMrEjFlF-mgtJ59h9R66ogONW3i5Syp50SJOUKiTwSUQ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3Vn8iFCzde4&h=eAQGE9Rc8&enc=AZMlHgq6Sbg5DaWe4XMUImaXzPBR_y_JSMNJ4ntQkjJpPNj_mNn__kgoRrL--WwXW0iXzGoLlJkNDS9JRqUFAeYZ9rUkGktqFbbiS5hcg7W6ctFihcUGK26qMvCJGxT6FNKMrEjFlF-mgtJ59h9R66ogONW3i5Syp50SJOUKiTwSUQ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3Vn8iFCzde4&h=FAQG6pwgk&enc=AZPU5u76oE_jT8c8-zPSTkaw8EpNwawIC_rnUsDuJksPUTDR_5v4hsI2lCnhwF8FuqtAqnAFIUTHqeth-bpvKKr_wx80eq5WxoXnv-1jb0NoYE_6DsRVTpSCmOp11hV35Fpkz-IAKrOYhMr092ouDJFy9sxEXcnPZpV-lcZVFrDmMA&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1586411741600892&reply_comment_id=1586412411600825&total_comments=19&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=aPtCMo2gwk8
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaPtCMo2gwk8&h=GAQHYe07y&enc=AZPfhR0-gQW5WHgfSEdHQzQ_2KONXABPeqElVafmJnXGWeG41Krq9V5yGhH4n_FCwft6zQBm4GCNXkez9-Tro8sbnFzf2fJ2WOlRFnGmmcskO8dBmt7ZNj0f3B-kHr6Zf1IJeLUrG1GGPEg4ZvXlHltbi8FMmUun8CvsxEYCgnaj9A&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaPtCMo2gwk8&h=GAQHYe07y&enc=AZPfhR0-gQW5WHgfSEdHQzQ_2KONXABPeqElVafmJnXGWeG41Krq9V5yGhH4n_FCwft6zQBm4GCNXkez9-Tro8sbnFzf2fJ2WOlRFnGmmcskO8dBmt7ZNj0f3B-kHr6Zf1IJeLUrG1GGPEg4ZvXlHltbi8FMmUun8CvsxEYCgnaj9A&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaPtCMo2gwk8&h=GAQHYe07y&enc=AZPfhR0-gQW5WHgfSEdHQzQ_2KONXABPeqElVafmJnXGWeG41Krq9V5yGhH4n_FCwft6zQBm4GCNXkez9-Tro8sbnFzf2fJ2WOlRFnGmmcskO8dBmt7ZNj0f3B-kHr6Zf1IJeLUrG1GGPEg4ZvXlHltbi8FMmUun8CvsxEYCgnaj9A&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaPtCMo2gwk8&h=YAQFcZrGL&enc=AZPX6UNW9oz4cs1eie1h55Fvp4bw9foNc5EfjwhzYjat_8Hk8CMqMhIROWs1cTbFqi0VBQ9EMQyQZWrK5ELLNs_OAh_OQqfvTBRRE0GisFNNtIsC5-NRirHu0U2C_2Eypu1ol9BqUPTbyw6BWka3IfzcOUSVVXn00pWvIzkCMxhD5Q&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1586411741600892&reply_comment_id=1586412461600820&total_comments=19&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://l.facebook.com/l.php?u=http://www.youtube.com/watch?v=3Vn8iFCzde4&h=eAQGE9Rc8&enc=AZMlHgq6Sbg5DaWe4XMUImaXzPBR_y_JSMNJ4ntQkjJpPNj_mNn__kgoRrL--WwXW0iXzGoLlJkNDS9JRqUFAeYZ9rUkGktqFbbiS5hcg7W6ctFihcUGK26qMvCJGxT6FNKMrEjFlF-mgtJ59h9R66ogONW3i5Syp50SJOUKiTwSUQ&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=aPtCMo2gwk8&h=GAQHYe07y&enc=AZPfhR0-gQW5WHgfSEdHQzQ_2KONXABPeqElVafmJnXGWeG41Krq9V5yGhH4n_FCwft6zQBm4GCNXkez9-Tro8sbnFzf2fJ2WOlRFnGmmcskO8dBmt7ZNj0f3B-kHr6Zf1IJeLUrG1GGPEg4ZvXlHltbi8FMmUun8CvsxEYCgnaj9A&s=1


Marcelo Fetha DEPOIMENTOS vou postar apenas 3, mas existem centenas: 

 
Depoimento BULHOSE:  
http://www.youtube.com/watch?v=69y2VbadlhE 

 

 

 

2-DEPOIMENTO-BULHOSE.VOB 

YOUTUBE.COM 

25 de março às 07:30 

  

Marcelo Fetha Depoimento PSORIASE:  

http://www.youtube.com/watch?v=7Xwm176CSoE 

 

 

 

6-DEPOIMENTO - PSORIASE 

YOUTUBE.COM 

25 de março às 07:31 

  

Marcelo Fetha Depoimento VITILIGO:  

http://www.youtube.com/watch?v=_BDQzE2fZzM 

 

http://www.youtube.com/watch?v=69y2VbadlhE
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D69y2VbadlhE&h=aAQH-UerM&enc=AZMFF66AjFKK9fYN6CCsLnpk18vrxiemloMCr6dKYb8-M7E8FsMDP5XV3Z4XJwZMLhrX1YD-aC_Qsq6MRSl8x-pg8XypAQVodR07ULlrvoSbnHG26KY_R60eMZVg1XnHDPR5e-C9CxSgHLDzAPwv0WaKkxB11LJNKltpKDvLkNQq9w&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D69y2VbadlhE&h=aAQH-UerM&enc=AZMFF66AjFKK9fYN6CCsLnpk18vrxiemloMCr6dKYb8-M7E8FsMDP5XV3Z4XJwZMLhrX1YD-aC_Qsq6MRSl8x-pg8XypAQVodR07ULlrvoSbnHG26KY_R60eMZVg1XnHDPR5e-C9CxSgHLDzAPwv0WaKkxB11LJNKltpKDvLkNQq9w&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D69y2VbadlhE&h=aAQH-UerM&enc=AZMFF66AjFKK9fYN6CCsLnpk18vrxiemloMCr6dKYb8-M7E8FsMDP5XV3Z4XJwZMLhrX1YD-aC_Qsq6MRSl8x-pg8XypAQVodR07ULlrvoSbnHG26KY_R60eMZVg1XnHDPR5e-C9CxSgHLDzAPwv0WaKkxB11LJNKltpKDvLkNQq9w&s=1
http://www.youtube.com/watch?v=69y2VbadlhE
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1586411741600892&reply_comment_id=1586412478267485&total_comments=19&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.youtube.com/watch?v=7Xwm176CSoE
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7Xwm176CSoE&h=6AQG_2xol&enc=AZOddhfgp-k_sNBi8CSrJnUYJak7Vam3lQ3lGpvzMnAGEuZyEVBbarooAo1e5hTZdvHlvD0N-Bl-4yI3YK4hKfCuJ6ufnZcNuzmyzRqiStFatFRLZXBfksY3VyQV-dGQAyJ2_bq9ahn-rdj4uXptVdmTk0ylXjFimGAzVXkJktWgFA&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7Xwm176CSoE&h=6AQG_2xol&enc=AZOddhfgp-k_sNBi8CSrJnUYJak7Vam3lQ3lGpvzMnAGEuZyEVBbarooAo1e5hTZdvHlvD0N-Bl-4yI3YK4hKfCuJ6ufnZcNuzmyzRqiStFatFRLZXBfksY3VyQV-dGQAyJ2_bq9ahn-rdj4uXptVdmTk0ylXjFimGAzVXkJktWgFA&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7Xwm176CSoE&h=6AQG_2xol&enc=AZOddhfgp-k_sNBi8CSrJnUYJak7Vam3lQ3lGpvzMnAGEuZyEVBbarooAo1e5hTZdvHlvD0N-Bl-4yI3YK4hKfCuJ6ufnZcNuzmyzRqiStFatFRLZXBfksY3VyQV-dGQAyJ2_bq9ahn-rdj4uXptVdmTk0ylXjFimGAzVXkJktWgFA&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7Xwm176CSoE&h=QAQGrUdQX&enc=AZN1SvKBzaAD3ydNx-4tBRbYKAQ00d2YCodBC7FwZwH4SGE9CMXTzn2B-wlq2hL6UOpDH8-YrAA1hAuHfxOfCuIx9EbZuhCf-y8RMxXwf-kxFeNtVLzMxAJ5EygxfPEz97d7PRksBoME7OAKGT0X6oQ8QQqxzvt0LL0vsbOBbkbQ3Q&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1586411741600892&reply_comment_id=1586412521600814&total_comments=19&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.youtube.com/watch?v=_BDQzE2fZzM
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_BDQzE2fZzM&h=HAQH01LhV&enc=AZNucNYWvhA_dEpDBGx3l-FpcFvKl2zFfKCNQDcf6vi1CKqBBvjqS8Gr7ZR8x2mclLbmUClY3QLwx9uu1g4EbODl6AH5EX4MUBrfb-AaShNqvasFkreL7R2G6Y4bStwZ6DbGgwQ5_Js1F51m7g8alVoAyAoaUlt1xsoB0xB0pucuRw&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http://www.youtube.com/watch?v=69y2VbadlhE&h=aAQH-UerM&enc=AZMFF66AjFKK9fYN6CCsLnpk18vrxiemloMCr6dKYb8-M7E8FsMDP5XV3Z4XJwZMLhrX1YD-aC_Qsq6MRSl8x-pg8XypAQVodR07ULlrvoSbnHG26KY_R60eMZVg1XnHDPR5e-C9CxSgHLDzAPwv0WaKkxB11LJNKltpKDvLkNQq9w&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http://www.youtube.com/watch?v=7Xwm176CSoE&h=6AQG_2xol&enc=AZOddhfgp-k_sNBi8CSrJnUYJak7Vam3lQ3lGpvzMnAGEuZyEVBbarooAo1e5hTZdvHlvD0N-Bl-4yI3YK4hKfCuJ6ufnZcNuzmyzRqiStFatFRLZXBfksY3VyQV-dGQAyJ2_bq9ahn-rdj4uXptVdmTk0ylXjFimGAzVXkJktWgFA&s=1


 

 

Sylocimol - 7 Sonhos - Depoimento de cura… 

YOUTUBE.COM 

25 de março às 07:32 

  

Marcelo Fetha Reportagem do SBT mostra o uso da agua alcalina na agricultura 

e como houve o aumento da produção com o seu uso.  
http://www.youtube.com/watch?v=DDKAeffStI8 

 

 

 

Sylocimol na agricultura 

Reportagem do SBT mostra o uso do Sylocimol na agricultura e… 

YOUTUBE.COM 

25 de março às 07:33 

  

Marcelo Fetha Outras dicas que eu faço e voce tambem podera testar. 

 
Watercure 1 of 3 - Cura pela Água 
 
SE VOCÊ NÃO ASSISTIU AINDA, ENTÃO ASSISTA. E FAÇA POR 30 DIAS. 
VOCÊ NOTARÁ A DIFERENÇA JÁ NOS PRIMEIROS DIAS!  
 
Watercure 1 of 3 - Cura pela Água - legendado (Português)  
 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_BDQzE2fZzM&h=KAQFIDVOz&enc=AZODZb_5WAfdXMnfZFdKy3EKETtbCHBFWcY-TGyQWVF8zbohTrKNZUlP_FPE-HWWwz5EaO03maB7Sc3hKADVkKA-ZbzkDlM9F3sAZrBpNOl3Pe__2kSzigKE0YyQpBJCj7_5YzfeWVMKxqFIAja-HWb2ZK_i97PKgIVg9GJis-WiSA&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1586411741600892&reply_comment_id=1586412988267434&total_comments=19&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.youtube.com/watch?v=DDKAeffStI8
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDDKAeffStI8&h=qAQFqdYeP&enc=AZPrlIx7DfElLaMmcwWPSf70P5Luv4AasH_nNSnA-aJkYN_WOXfw0nS0KX-49yu8QqK1thIzXyPjAcxLuJKQCsIJO4KcAT4EneWuauAegAtxOhIr0QWv4LQqVadlOGh3AvRZ-vHRJ6vpDv0X63Wb1SM6rR3_eNSsTg7kfEq4iuM__A&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDDKAeffStI8&h=qAQFqdYeP&enc=AZPrlIx7DfElLaMmcwWPSf70P5Luv4AasH_nNSnA-aJkYN_WOXfw0nS0KX-49yu8QqK1thIzXyPjAcxLuJKQCsIJO4KcAT4EneWuauAegAtxOhIr0QWv4LQqVadlOGh3AvRZ-vHRJ6vpDv0X63Wb1SM6rR3_eNSsTg7kfEq4iuM__A&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDDKAeffStI8&h=qAQFqdYeP&enc=AZPrlIx7DfElLaMmcwWPSf70P5Luv4AasH_nNSnA-aJkYN_WOXfw0nS0KX-49yu8QqK1thIzXyPjAcxLuJKQCsIJO4KcAT4EneWuauAegAtxOhIr0QWv4LQqVadlOGh3AvRZ-vHRJ6vpDv0X63Wb1SM6rR3_eNSsTg7kfEq4iuM__A&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDDKAeffStI8&h=pAQEzGanB&enc=AZOrFs2PV0r_ShJnWN6PRz47ZwHEUce8ex1JFftMrNXddye-Pp5lZghExsAuHvkLf6PyOInWWAD-S0GlsIG9ZG9I5Uqx1jGKhlZs77wDi9lPjIKfFdF1Hz0s0LGyJxhsoo_JMBZuusl6zhoipixjmmROO51n6ce1h2TSDgloccRPSg&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1586411741600892&reply_comment_id=1586413071600759&total_comments=19&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://l.facebook.com/l.php?u=http://www.youtube.com/watch?v=_BDQzE2fZzM&h=HAQH01LhV&enc=AZNucNYWvhA_dEpDBGx3l-FpcFvKl2zFfKCNQDcf6vi1CKqBBvjqS8Gr7ZR8x2mclLbmUClY3QLwx9uu1g4EbODl6AH5EX4MUBrfb-AaShNqvasFkreL7R2G6Y4bStwZ6DbGgwQ5_Js1F51m7g8alVoAyAoaUlt1xsoB0xB0pucuRw&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http://www.youtube.com/watch?v=DDKAeffStI8&h=qAQFqdYeP&enc=AZPrlIx7DfElLaMmcwWPSf70P5Luv4AasH_nNSnA-aJkYN_WOXfw0nS0KX-49yu8QqK1thIzXyPjAcxLuJKQCsIJO4KcAT4EneWuauAegAtxOhIr0QWv4LQqVadlOGh3AvRZ-vHRJ6vpDv0X63Wb1SM6rR3_eNSsTg7kfEq4iuM__A&s=1


Clique em CC para ativar as legendas que estão em Português  
 
http://www.youtube.com/watch?v=nIvax5uKOtQ 
 
Parte 2:  
http://www.youtube.com/watch?v=1I0YckWeGgk 
 
Parte 3:  
http://www.youtube.com/watch?v=tYrtOXijbCc 

 

 

 

Watercure 1 of 3 - Cura pela Água - legendado 

YOUTUBE.COM 

25 de março às 07:33 

  

Marcelo Fetha FAÇA E OBSERVE OS RESULTADOS 

 
Nunca fique mais de uma hora sem beber agua  
 
http://www.youtube.com/watch?v=FrmtZQfaaMI 
 
Publicado em 03/09/2013  
Em 17 anos a Campanha Brasil Saudável já beneficiou milhares de pessoas que 
hoje apresentam até menos 80% dos seus sintomas, sem remédios. Saiba mais 
no Portal Mundo de Luz. Acesse:http://www.mundodeluz.com.br 

 

 

 

Campanha Brasil Saudável -- Elimine até… 

http://www.youtube.com/watch?v=nIvax5uKOtQ
http://www.youtube.com/watch?v=1I0YckWeGgk
http://www.youtube.com/watch?v=tYrtOXijbCc
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnIvax5uKOtQ&h=uAQHM0rJO&enc=AZNZETAH8Mx_V28JQE1WhPnayrpt-mTnYV-6_Z8tlBjCTEFeSPfQM9M23dSvipPUkxDstGov5mU4w92iii5LuLKhigh6eKkGZKwlQld2FcUQqFGdk83gP8wEX0mhhSlKiSLUfvyXN03v9Dh_jPNDvUn4ryEg_6ygXG4z2d6uXADtFA&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnIvax5uKOtQ&h=uAQHM0rJO&enc=AZNZETAH8Mx_V28JQE1WhPnayrpt-mTnYV-6_Z8tlBjCTEFeSPfQM9M23dSvipPUkxDstGov5mU4w92iii5LuLKhigh6eKkGZKwlQld2FcUQqFGdk83gP8wEX0mhhSlKiSLUfvyXN03v9Dh_jPNDvUn4ryEg_6ygXG4z2d6uXADtFA&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnIvax5uKOtQ&h=uAQHM0rJO&enc=AZNZETAH8Mx_V28JQE1WhPnayrpt-mTnYV-6_Z8tlBjCTEFeSPfQM9M23dSvipPUkxDstGov5mU4w92iii5LuLKhigh6eKkGZKwlQld2FcUQqFGdk83gP8wEX0mhhSlKiSLUfvyXN03v9Dh_jPNDvUn4ryEg_6ygXG4z2d6uXADtFA&s=1
http://www.youtube.com/watch?v=nIvax5uKOtQ
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1586411741600892&reply_comment_id=1586413211600745&total_comments=19&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.youtube.com/watch?v=FrmtZQfaaMI
http://www.mundodeluz.com.br/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFrmtZQfaaMI&h=kAQEfglGL&enc=AZMPsX0bDy5BPiEB0NZdrb6AG5IQx4PZar7TyWSXVn5y1Ul1bOUIdJgzzz2qwHySZJT-QVoFcXpMrFT-aBsZnCovPLkfko0WPv-dukcvxVx1v9ydRn1YOCE8qnV3iR8n0O4xpPAzxko7onsO-gavUIWYVRA6ofNPbSz5q5PA9Qa0rg&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFrmtZQfaaMI&h=kAQEfglGL&enc=AZMPsX0bDy5BPiEB0NZdrb6AG5IQx4PZar7TyWSXVn5y1Ul1bOUIdJgzzz2qwHySZJT-QVoFcXpMrFT-aBsZnCovPLkfko0WPv-dukcvxVx1v9ydRn1YOCE8qnV3iR8n0O4xpPAzxko7onsO-gavUIWYVRA6ofNPbSz5q5PA9Qa0rg&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFrmtZQfaaMI&h=kAQEfglGL&enc=AZMPsX0bDy5BPiEB0NZdrb6AG5IQx4PZar7TyWSXVn5y1Ul1bOUIdJgzzz2qwHySZJT-QVoFcXpMrFT-aBsZnCovPLkfko0WPv-dukcvxVx1v9ydRn1YOCE8qnV3iR8n0O4xpPAzxko7onsO-gavUIWYVRA6ofNPbSz5q5PA9Qa0rg&s=1
http://www.youtube.com/watch?v=FrmtZQfaaMI
http://l.facebook.com/l.php?u=http://www.youtube.com/watch?v=nIvax5uKOtQ&h=uAQHM0rJO&enc=AZNZETAH8Mx_V28JQE1WhPnayrpt-mTnYV-6_Z8tlBjCTEFeSPfQM9M23dSvipPUkxDstGov5mU4w92iii5LuLKhigh6eKkGZKwlQld2FcUQqFGdk83gP8wEX0mhhSlKiSLUfvyXN03v9Dh_jPNDvUn4ryEg_6ygXG4z2d6uXADtFA&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http://www.youtube.com/watch?v=FrmtZQfaaMI&h=kAQEfglGL&enc=AZMPsX0bDy5BPiEB0NZdrb6AG5IQx4PZar7TyWSXVn5y1Ul1bOUIdJgzzz2qwHySZJT-QVoFcXpMrFT-aBsZnCovPLkfko0WPv-dukcvxVx1v9ydRn1YOCE8qnV3iR8n0O4xpPAzxko7onsO-gavUIWYVRA6ofNPbSz5q5PA9Qa0rg&s=1


YOUTUBE.COM 

25 de março às 07:34 

  

Marcelo Fetha * Prof. Jaime Bruning: Leite é um bom alimento? : 07:52  

http://www.youtube.com/watch?v=O3gFpejrOD8 

 

 

 

Leite é um bom alimento? Prof. Jaime Bruning 

YOUTUBE.COM 

25 de março às 15:11 

  

Marcelo Fetha * Leite é alimento ofensivo à saúde humana, Dr. Ítalo Rachid 

(médico): 02:38  
http://www.youtube.com/watch?v=bGWkf7JBwxY 

 

 

 

Leite é alimento ofensivo à saúde humana, Dr.… 

YOUTUBE.COM 

25 de março às 15:11 

  

Marcelo Fetha * Dr Lair Ribeiro: O Mito do Leite e derivados Por que estamos 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1586411741600892&reply_comment_id=1586413324934067&total_comments=19&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.youtube.com/watch?v=O3gFpejrOD8
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DO3gFpejrOD8&h=PAQGKR1RT&enc=AZPQe5crCa4GdGe1n9jOAnyY7HUBHodgSs1pbngFKGUm5Go_derx8HBy7yVtgxH4gnk-W9iKCQh-_Vi-7wjlRnnppmTWgVu_w51pq-TfpWJw_EMoq7iaIQE_ERmOIZFss6P15yef-DmugX5qWbqNqwu9DpLiTzJpLGEnzlzDS4SIuQ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DO3gFpejrOD8&h=PAQGKR1RT&enc=AZPQe5crCa4GdGe1n9jOAnyY7HUBHodgSs1pbngFKGUm5Go_derx8HBy7yVtgxH4gnk-W9iKCQh-_Vi-7wjlRnnppmTWgVu_w51pq-TfpWJw_EMoq7iaIQE_ERmOIZFss6P15yef-DmugX5qWbqNqwu9DpLiTzJpLGEnzlzDS4SIuQ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DO3gFpejrOD8&h=PAQGKR1RT&enc=AZPQe5crCa4GdGe1n9jOAnyY7HUBHodgSs1pbngFKGUm5Go_derx8HBy7yVtgxH4gnk-W9iKCQh-_Vi-7wjlRnnppmTWgVu_w51pq-TfpWJw_EMoq7iaIQE_ERmOIZFss6P15yef-DmugX5qWbqNqwu9DpLiTzJpLGEnzlzDS4SIuQ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DO3gFpejrOD8&h=cAQHsZXIX&enc=AZNvOrAm10306ABUVK4V0z4aYzPZp53O10ylGDeQGhzachD_eezLQBf1zAyvS4v8OBP6fUmcbOw7qdbGjJoaplXvmD75Zdu80wt3JDaq5G5yV4M3b3CIOjDtWto981NESGI6lze_xgGUZ1TBCfrQIwnF7ofX6rENsL7byb8Z8FZk8w&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1586411741600892&reply_comment_id=1586523998256333&total_comments=19&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.youtube.com/watch?v=bGWkf7JBwxY
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbGWkf7JBwxY&h=TAQEzf3QV&enc=AZN65dxWhEXnZfmFLSDmstMv9ig7pjgZmnoVlvkC2kyUZFIZC2IAJokQY8LHH61haN516spcoVT-197uuG3YeR8xKodZGVs-oQfiyelfztnv359CIKYLJUx289ihJyWWath27_GhVi_Ame9hqjPHqzQ8ZN6gQxU7gd5unQROfUeM2w&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbGWkf7JBwxY&h=TAQEzf3QV&enc=AZN65dxWhEXnZfmFLSDmstMv9ig7pjgZmnoVlvkC2kyUZFIZC2IAJokQY8LHH61haN516spcoVT-197uuG3YeR8xKodZGVs-oQfiyelfztnv359CIKYLJUx289ihJyWWath27_GhVi_Ame9hqjPHqzQ8ZN6gQxU7gd5unQROfUeM2w&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbGWkf7JBwxY&h=TAQEzf3QV&enc=AZN65dxWhEXnZfmFLSDmstMv9ig7pjgZmnoVlvkC2kyUZFIZC2IAJokQY8LHH61haN516spcoVT-197uuG3YeR8xKodZGVs-oQfiyelfztnv359CIKYLJUx289ihJyWWath27_GhVi_Ame9hqjPHqzQ8ZN6gQxU7gd5unQROfUeM2w&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbGWkf7JBwxY&h=NAQFLhg1o&enc=AZN_9S8JEZ6k53DCpgqg5fVBfPkh_3xPK7VWJxi2qBPB8g8gTa8lwz_LnxNENcC0XRmM06Bsc2ntqLKyFHLaaIdYPdYVDIvwVEFCImnt9B_HkB_RONiCtvaSJo5a5d40wNgc6l9tOE1VL5XCZxi4euwHOseMjGAdoCV1LSO6ZhCctQ&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1586411741600892&reply_comment_id=1586524031589663&total_comments=19&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://l.facebook.com/l.php?u=http://www.youtube.com/watch?v=O3gFpejrOD8&h=PAQGKR1RT&enc=AZPQe5crCa4GdGe1n9jOAnyY7HUBHodgSs1pbngFKGUm5Go_derx8HBy7yVtgxH4gnk-W9iKCQh-_Vi-7wjlRnnppmTWgVu_w51pq-TfpWJw_EMoq7iaIQE_ERmOIZFss6P15yef-DmugX5qWbqNqwu9DpLiTzJpLGEnzlzDS4SIuQ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http://www.youtube.com/watch?v=bGWkf7JBwxY&h=TAQEzf3QV&enc=AZN65dxWhEXnZfmFLSDmstMv9ig7pjgZmnoVlvkC2kyUZFIZC2IAJokQY8LHH61haN516spcoVT-197uuG3YeR8xKodZGVs-oQfiyelfztnv359CIKYLJUx289ihJyWWath27_GhVi_Ame9hqjPHqzQ8ZN6gQxU7gd5unQROfUeM2w&s=1


sendo enganados: 57:48  
http://www.youtube.com/watch?v=8dEOeWVgEjA 

 

 

 

O Mito do Leite e derivados Por que… 

YOUTUBE.COM 

25 de março às 15:11 

  

Marcelo Fetha * LEITE DE VACA,SAUDÁVEL MANEIRA DE MORRER!! por 

Ivandélio Sanctus: 23:16 
https://www.youtube.com/watch?v=bYxgonHzgn4 

 

 

 

LEITE DE VACA,SAUDÁVEL… 

YOUTUBE.COM 

25 de março às 15:11 

o  

Gilvandro de Oliveira EITA! BLZ... 

25 de março às 05:14 

o  

http://www.youtube.com/watch?v=8dEOeWVgEjA
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8dEOeWVgEjA&h=dAQGV9Q7C&enc=AZO3bKsG-eHpER-yT_Xv7qOEAK-RGLxd0M9DGAMGDx45zA82TY2uOZU3I26EwL7AFJYDnYJoO32U4QkkXUU_FqfXzipimPZprNOCm2sHCPt5g_Om34UOho8vUG21kE-xsOYb7-l-9sKsSfQXLbSAYLWFLjEEmFGaSqzsIhvHC3znVA&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8dEOeWVgEjA&h=dAQGV9Q7C&enc=AZO3bKsG-eHpER-yT_Xv7qOEAK-RGLxd0M9DGAMGDx45zA82TY2uOZU3I26EwL7AFJYDnYJoO32U4QkkXUU_FqfXzipimPZprNOCm2sHCPt5g_Om34UOho8vUG21kE-xsOYb7-l-9sKsSfQXLbSAYLWFLjEEmFGaSqzsIhvHC3znVA&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8dEOeWVgEjA&h=dAQGV9Q7C&enc=AZO3bKsG-eHpER-yT_Xv7qOEAK-RGLxd0M9DGAMGDx45zA82TY2uOZU3I26EwL7AFJYDnYJoO32U4QkkXUU_FqfXzipimPZprNOCm2sHCPt5g_Om34UOho8vUG21kE-xsOYb7-l-9sKsSfQXLbSAYLWFLjEEmFGaSqzsIhvHC3znVA&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8dEOeWVgEjA&h=QAQGrUdQX&enc=AZMMbV28gEKRDgxS3c1AaYw8DRE0tYFJAHV9ZIlQg9RWMpuY_bIf928rxMtMxmim19HVCpKa0OubKfEE3LaNOBnK9USrdviUvH0DyfOoM38c07AKWhtAYcY5ZXGYcs6GD8_5tu0I5HBpI4A_NpOwUOF_7Vuid1Mlcgmaxwxv32SPEA&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1586411741600892&reply_comment_id=1586524058256327&total_comments=19&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=bYxgonHzgn4
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbYxgonHzgn4&h=eAQGE9Rc8&enc=AZOU7xzXdHOUZVhSLIo8hct0OHuzsD8aOrOXNV0LTHZywhroO_BBpTFWc0GqyMlPqxuHilJNGRvfXFfxPtIyLWVLuxtVtJyKGtVlW5Zhc3C89hq6WIi6MhO6rnLfxTqCzOs3BanbotjgRLyX0Legd7decDaG0-c8JQFqpeEXVGPFPA&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbYxgonHzgn4&h=eAQGE9Rc8&enc=AZOU7xzXdHOUZVhSLIo8hct0OHuzsD8aOrOXNV0LTHZywhroO_BBpTFWc0GqyMlPqxuHilJNGRvfXFfxPtIyLWVLuxtVtJyKGtVlW5Zhc3C89hq6WIi6MhO6rnLfxTqCzOs3BanbotjgRLyX0Legd7decDaG0-c8JQFqpeEXVGPFPA&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbYxgonHzgn4&h=eAQGE9Rc8&enc=AZOU7xzXdHOUZVhSLIo8hct0OHuzsD8aOrOXNV0LTHZywhroO_BBpTFWc0GqyMlPqxuHilJNGRvfXFfxPtIyLWVLuxtVtJyKGtVlW5Zhc3C89hq6WIi6MhO6rnLfxTqCzOs3BanbotjgRLyX0Legd7decDaG0-c8JQFqpeEXVGPFPA&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbYxgonHzgn4&h=1AQHac5p3&enc=AZM1EenvnRwMRGs3VTmV62tEm0VOFc0Vju43Uv4mS8-ciiJfhcz2ALA_2XxTB8noVfWMqNlCU548BpzI1k5KHQfWVIqafRVfRvA4WnbxCmWJg-6s8evgPEm54UphW14-b6eS2vLI51_WyjQ0rvL960p5FJC_YcAT2Nx7JlySV-z5Ng&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1586411741600892&reply_comment_id=1586524088256324&total_comments=19&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1586375644937835&offset=150&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://l.facebook.com/l.php?u=http://www.youtube.com/watch?v=8dEOeWVgEjA&h=dAQGV9Q7C&enc=AZO3bKsG-eHpER-yT_Xv7qOEAK-RGLxd0M9DGAMGDx45zA82TY2uOZU3I26EwL7AFJYDnYJoO32U4QkkXUU_FqfXzipimPZprNOCm2sHCPt5g_Om34UOho8vUG21kE-xsOYb7-l-9sKsSfQXLbSAYLWFLjEEmFGaSqzsIhvHC3znVA&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=bYxgonHzgn4&h=eAQGE9Rc8&enc=AZOU7xzXdHOUZVhSLIo8hct0OHuzsD8aOrOXNV0LTHZywhroO_BBpTFWc0GqyMlPqxuHilJNGRvfXFfxPtIyLWVLuxtVtJyKGtVlW5Zhc3C89hq6WIi6MhO6rnLfxTqCzOs3BanbotjgRLyX0Legd7decDaG0-c8JQFqpeEXVGPFPA&s=1


Marcelo Fetha Existe uma outra técnica como essa, que tenha resultados tão 

bons e tao rápidos? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2Xvz5LTrAJI 

23 de março às 06:58 

o  

  

11 Respostas · 24 de março às 07:52 

 

o  

Marcelo Fetha E mais uma NOVA PUBLICAÇÃO (2015) encontrada agora no 

Google Academico, em procura por autohemotherapy: 
 
Observations on the Therapeutic Effect of Acupuncture plus Autohemotherapy on 
Allergic Rhinitis 
 
Conclusão: Acupuntura mais autohemoterapia é uma forma eficaz para (tratar) 
rinite alergica. 
 

Abstract： 

Objective To investigate the clinical efficacy of acupuncture plus autohemotherapy 
in treating allergic rhinitis. Methods Eighty-nine patients with allergic rhinitis were 
randomized into a treatment group of 45 cases and a control group of 44 cases. 
The treatment group was intervened by acupuncture plus autohemotherapy, and 
the control group was by regular acupuncture treatment. The clinical therapeutic 
effects were compared between the two groups after three courses of treatment. 
Results The cure rate and the total efficacy rate were 66.7%and 95.6%, 
respectively, in the treatment group and 45.4%and 88.6%, respectively, in the 
control group. There was a statistically significant difference in the cure rate 
between the two groups (P<0.05). Conclusion Acupuncture plus autohemotherapy 
is an effective way to allergic rhinitis. 

作者 ： 荆红存 

Author： JING Hong-cun 

作者单位 ： 新沂市人民医院,新沂,221400 

刊 名： 上海针灸杂志 ISTIC 

Journal： Shanghai Journal of Acupuncture and Moxibustion 

年，卷(期) ： 2015, (1) 

 
http://d.wanfangdata.com.cn/periodical_shzjzz201501017.aspx 

24 de março às 07:36 

https://www.youtube.com/watch?v=2Xvz5LTrAJI
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1585711838337549&offset=150&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
http://d.wanfangdata.com.cn/periodical_shzjzz201501017.aspx
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1586085404966859&offset=150&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


o  

Maria De Fátima Carona sou Enfermeira e na minha clinica vejo curas 

23 de março às 07:53 

o  

Marcela Oaharba Gebrim Já que tal prática senhores médicos fazem tanto mal 

para saúde porque o senhores não estudam sobre o caso? A hemoterapia nunca 
matou ninguém, mas o câncer já matou muitas pessoas, as complicações dos 
diabetes também já matou muitas, e os efeitos de certos remédios também, fora 
milhares de pessoas que já morreram por ser cobaia de várias medicações! Eu 
estou fazendo ha 1 mês e minha glicemia está normalizada, quase não preciso 
injetar insulina no meu organismo, minha filha de 5 anos está com seu fígado 
normalizado e não precisa tomar grandes doses do cordicóide, nós queremos a 
cura de certas doenças e não amenizar os sintomas. A AHT faz muito bem para 
saúde, e mesmo que não precise deveria fazer! 

23 de março às 07:44 

o  

Marcelo Fetha E continuando, "criticam sem saber e sem conhecer": 

 
Você acredita em tudo que vê na internet? 
 
Essa pergunta me foi feita por um conhecido psiquiatra, em um jantar familiar, 
cerca de umas 20 pessoas. 
 
(E esta história "merece ser contada"): 
 
Ele ja tinha confessado no inicio da reunião que estava com dor de cabeça, e 
também mencionou que tinha uma tendinite muito incômoda, há meses. 
 
- Pois é Dr. vamos curar esta dor de cabeça agora mesmo. Topa? 
 
Para a dor de cabeça, fiz o que se ensina abaixo, e que "aprendi na internet"! 
 
* Dentista ensina técnica (sem remédios) para curar dor de cabeça tensional em 
30 segundos  
(90% das dores de cabeça são tensionais)  
 
Dores de cabeça nova técnica 
Dr. Lincoln zucato  
http://www.youtube.com/watch?v=phD89c-RrxI 
 
descrição do video:  
IMPORTANTE- AO FAZER O EXERCÍCIO, MANTENHA A RESPIRAÇÃO 
CONSTANTE,POIS, ASSIM COMO QUALQUER OUTRO EXERCÍCIO 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1585728531669213&offset=150&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1585726411669425&offset=150&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.youtube.com/watch?v=phD89c-RrxI


TENSIONAL ,AO PRENDER A RESPIRAÇÃO , PODE CAUSAR TONTURAS E 
ATÉ DESMAIOS. 
 
E milagrosamente, sem tomar aquele remedinho (muito conhecido), a dor de 
cabeça dele sumiu! 
 
E para tendinite? O que podemos fazer? 
- EFT, ja ouviu falar? 
(Em outra postagem, mencionarei o que é EFT e como aprendê-la. Mas já vou 
postar um primeiro vídeo acima, com a pergunta: Existe uma outra técnica como 
essa, que tenha resultados tão bons e tao rápidos?) 
 
Em menos de 15 minutos, após um acesso de risos, crise de angustia, e outros 
sentimentos, que a EFT é capaz de promover em questão de poucos minutos, 
todos ouviram o Dr. dizer: 
- Essa técnica é incrível, nunca tinha ouvido falar! 
 
E para encerrar logo o final da história, após um mes este psiquiatra, cuja 
pergunta inicial teve a clara intenção de zombaria, aprendeu a curar dores de 
cabeça tensionais, e não tinha mais tendinite. Com técnicas que se aprende na 
internet. 
 
- 

23 de março às 06:55 

o  

  

Marcelo Fetha http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-abhh.htm 

 

 

 

Auto-hemoterapia 

Espaço dedicado à divulgação da técnica que combate e cura doenças com a 
retirada de… 

RNSITES.COM.BR|POR WALTER MEDEIROS 

23 de março às 06:57 

o  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=pInlVhNNm_g 

 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1585711015004298&offset=150&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-abhh.htm
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rnsites.com.br%2Fauto-hemoterapia-abhh.htm&h=BAQHwGqy8&enc=AZPlBkFC1Bo6KRDKfDglbSXTCE-qPmc_2y3bP7G04w9Ms5tDWsrpiv8Gk4sX8pvmf8kZg0TcoFG-qFFTxo55fQfG5jFhBbup_-f6kX_unlzqclC6glUW1PsQPrtEEEy8ClX0CxAslcapTL6iyFc03gUTuONgD5stVhrPGqUNdkcTsA&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rnsites.com.br%2Fauto-hemoterapia-abhh.htm&h=BAQHwGqy8&enc=AZPlBkFC1Bo6KRDKfDglbSXTCE-qPmc_2y3bP7G04w9Ms5tDWsrpiv8Gk4sX8pvmf8kZg0TcoFG-qFFTxo55fQfG5jFhBbup_-f6kX_unlzqclC6glUW1PsQPrtEEEy8ClX0CxAslcapTL6iyFc03gUTuONgD5stVhrPGqUNdkcTsA&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rnsites.com.br%2Fauto-hemoterapia-abhh.htm&h=BAQHwGqy8&enc=AZPlBkFC1Bo6KRDKfDglbSXTCE-qPmc_2y3bP7G04w9Ms5tDWsrpiv8Gk4sX8pvmf8kZg0TcoFG-qFFTxo55fQfG5jFhBbup_-f6kX_unlzqclC6glUW1PsQPrtEEEy8ClX0CxAslcapTL6iyFc03gUTuONgD5stVhrPGqUNdkcTsA&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rnsites.com.br%2Fauto-hemoterapia-abhh.htm&h=aAQH-UerM&enc=AZPfmDd-_WjmA__lNVm1Xbon9EwWXy0u3kmuPFuDDYvYSnM-Dl_vozCKJcAyBjWzv7uTaEaEiOK7_FAmGJaMlMcads30BZp8pD_XUppyR2Y80Ole2j9JgG5CWM7MRRcmTWxTi4MFcMTqmEP2N1pppoI6ItBIT3_mZ5-mkwX7CVil4A&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1585711015004298&reply_comment_id=1585711681670898&total_comments=2&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=pInlVhNNm_g
http://l.facebook.com/l.php?u=http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-abhh.htm&h=BAQHwGqy8&enc=AZPlBkFC1Bo6KRDKfDglbSXTCE-qPmc_2y3bP7G04w9Ms5tDWsrpiv8Gk4sX8pvmf8kZg0TcoFG-qFFTxo55fQfG5jFhBbup_-f6kX_unlzqclC6glUW1PsQPrtEEEy8ClX0CxAslcapTL6iyFc03gUTuONgD5stVhrPGqUNdkcTsA&s=1


Publicado em 7 de jul de 2014 
 
Agradecemos a Deus pela recuperação do nosso Carlinhos. Realmente a Auto 
Hemoterapia funciona 

23 de março às 06:49 

o  

Marcelo Fetha MEDICO VETERINARIO fazendo aplicação de AHT: 

 
DR. Carlos Federico Rodriguez Garantón.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=tMv9ZOZAwKk 

19 de março às 06:53 

o  

  

Marcelo Fetha CANAL YOUTUBE:  

https://www.youtube.com/channel/UC54Hn-Ba16dCYJP2xh-xE9g 

19 de março às 06:54 

  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=6Gsi_DDtIYs 

19 de março às 06:56 

  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=bz6w4lcNIOM 

19 de março às 06:56 

  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=yt-tH5e2dZ0 

19 de março às 06:58 

  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=ShQrX9WIS3g 

19 de março às 06:58 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1585708815004518&offset=150&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=tMv9ZOZAwKk
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1584240858484647&offset=150&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/channel/UC54Hn-Ba16dCYJP2xh-xE9g
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1584240858484647&reply_comment_id=1584247611817305&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=6Gsi_DDtIYs
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1584240858484647&reply_comment_id=1584252188483514&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=bz6w4lcNIOM
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1584240858484647&reply_comment_id=1584252375150162&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=yt-tH5e2dZ0
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1584240858484647&reply_comment_id=1584252941816772&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=ShQrX9WIS3g
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1584240858484647&reply_comment_id=1584253055150094&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=6ipqKUPllHc 

23 de março às 06:44 

  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=AFSmbYw0iWk 

23 de março às 06:44 

  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=DI6Rwj2Ah6E 

23 de março às 06:44 

o  

Luiz Fernando 
Sarmento https://www.youtube.com/watch?v=c2Vf1MbO2BU&t=89 

 

 

 

COLATERAL 

Para cada mal existe uma droga. Da ansiedade à zoonose, passando pela… 

YOUTUBE.COM 

22 de março às 19:04 

o  

Luiz Fernando Sarmento Como confiar em médicos que não se propõem 

conversar sobre o que condenam? Desconfio, não confio. 

22 de março às 18:10 

https://www.youtube.com/watch?v=6ipqKUPllHc
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1584240858484647&reply_comment_id=1585706941671372&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=AFSmbYw0iWk
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1584240858484647&reply_comment_id=1585707165004683&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=DI6Rwj2Ah6E
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1584240858484647&reply_comment_id=1585707241671342&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=c2Vf1MbO2BU&t=89
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dc2Vf1MbO2BU%26t%3D89&h=BAQHwGqy8&enc=AZNcKWCmI5Q8BH3S_U3R-Sq2RQ8ePdOkMkm9qEA__OcIoCLV_fdDy41EJuabcl4IVKQ5Msif3JTM_QggoEEZPyec78m7FhMpgWjwM5FRMPPD77Z7gAfCgSB9v7cNox-irDvuks_IiqYmSE7tnSNWiXRgiImMrAPe2l6LYHEADm3lDg&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dc2Vf1MbO2BU%26t%3D89&h=BAQHwGqy8&enc=AZNcKWCmI5Q8BH3S_U3R-Sq2RQ8ePdOkMkm9qEA__OcIoCLV_fdDy41EJuabcl4IVKQ5Msif3JTM_QggoEEZPyec78m7FhMpgWjwM5FRMPPD77Z7gAfCgSB9v7cNox-irDvuks_IiqYmSE7tnSNWiXRgiImMrAPe2l6LYHEADm3lDg&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dc2Vf1MbO2BU%26t%3D89&h=BAQHwGqy8&enc=AZNcKWCmI5Q8BH3S_U3R-Sq2RQ8ePdOkMkm9qEA__OcIoCLV_fdDy41EJuabcl4IVKQ5Msif3JTM_QggoEEZPyec78m7FhMpgWjwM5FRMPPD77Z7gAfCgSB9v7cNox-irDvuks_IiqYmSE7tnSNWiXRgiImMrAPe2l6LYHEADm3lDg&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dc2Vf1MbO2BU%26t%3D89&h=-AQEq6ckd&enc=AZMje30QiWiy3JNaUpP-0dPrjtXeqNqSkw4HI8z68yr3_hDqPF4B_h9FDvkhtfrIxz6yR089vowdEm-YrnIyi5ptiF51DknaZENxGlmBj71-8uQUC0n9GdmYKgQtAyoSaLdiIAF_yapG7vj_pANXdNl2V3TarCfUTb9XS65WuAE49A&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1585550415020358&offset=150&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1585538368354896&offset=150&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=c2Vf1MbO2BU&t=89&h=BAQHwGqy8&enc=AZNcKWCmI5Q8BH3S_U3R-Sq2RQ8ePdOkMkm9qEA__OcIoCLV_fdDy41EJuabcl4IVKQ5Msif3JTM_QggoEEZPyec78m7FhMpgWjwM5FRMPPD77Z7gAfCgSB9v7cNox-irDvuks_IiqYmSE7tnSNWiXRgiImMrAPe2l6LYHEADm3lDg&s=1


o  

Marcelo Fetha Os que não conhecem a auto-hemoterapia, criticam sem 

nenhuma base, a própria AHT, também o Dr Luiz Moura, Dr. Jorge Gonzalez 
Ramirez, e tantas outras terapias das quais nem sabem ao certo o que se trata. 
Apenas ficam repetindo o que escutam. 
 
Esta parte é importante, pois vou relacionar todas elas a mesma situação que se 
criou no Brasil em torno da AHT. 
 
Já citei anteriormente o método Self-healing criado pelo Dr. Meir Schneider, por 
que ele queria enxergar. 
 
E ainda vamos citar varias outras terapias. 

22 de março às 05:24 · Editado 

o  

  

Ocultar 20 respostas 

 

  

Marcelo Fetha ALEMANHA 7 x BRASIL 1 

 
Wer ist der Arzt, der vor 72 Jahren selbst Hämotherapie praktiziert? 
 
Who is the doctor who practiced autohemotherapy 72 years ago? 
 
¿Quién es el médico que practica la autohemoterapia hace 72 años? 
 
Quem é o médico que pratica a auto-hemoterapia há 72 anos? 
 
- 
 
Vocë tem bronca da Alemanha, por que deu um surra no Brasil no futebol ou por 
causa do Hitler? 
 
Primeiro que Hitler era austríaco (nasceu em Braunau am Inn um pequeno 
município no norte da Áustria), 
 
e segundo: 
 
- além de levar uma surra no futebol, é 0 (ZERO) para o Brasil na matéria auto-
hemoterapia também. 
 
- 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1585325608376172&offset=200&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1


 
O Dr. Moura é fluente em Alemão pois estudou na Alemanha. 
 
(País muito atrasado né? A qual deles estou me referindo?)  
 
Já te contei que tenho um amigo que mora na Alemanha? Os alemães são 
bilingues, falam alemão e ingles. 
 
Dr Luiz Moura alem da AHT utiliza outros recursos, como por exemplo Óligo 
elementos, assunto que "ele domina" como poucos. 
(elementos químicos essenciais para os seres vivos. Pesquise o que é, pois nao 
vou mais ficar mastigando tudo pra voce) 
 
Quando conheci Dr Moura pessoalmente, ele estava em pleno sabado, 
estudando na sua biblioteca em Mauá, e vi livros la em Alemao, Ingles e 
Espanhol. 
 
Pois é, um médico que vai completar 90 anos em maio, estuda e trabalha todos 
os dias. E ainda domina e é fluente em Alemão, se comunica em Inglês e 
Espanol, e chegou a estudar Russo, porem não se aprofundou. 
 
Criticam o DOUTOR LUIZ MOURA sem ter a menor nocão de quem ele é. 
 
- 
 
* Leituras recomendadas: 
 
Eugenio Mareer 
 
Tanya Bernard 
 
Testemunho do advogado Dr Ronaldo Brandao 
 
e mais ja citado em comentario anterior Dr Manoel Chavez Licona (medico 
mexicano que escreveu para as autoridades brasileiras em apoio ao Dr. Luiz 
Moura). 
 
- 
 
E por um acaso voce sabe por que ele divulgou a auto-hemoterapia? 
 
(vou escrever para voce, por que voce nao assiste nenhum video que eu indico) 
 
PARA ALIVIAR O SOFRIMENTO EM TODO O TERRITORIO NACIONAL. É 
ESSA QUE É A GRANDE VANTAGEM DA AUTO-HEMOTERAPIA. 
 
(o video tem 14 segundos, ouça ele mesmo falando) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TVs1qV0wAOc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TVs1qV0wAOc
https://www.youtube.com/watch?v=TVs1qV0wAOc


 

 

Porque o Doutor Luiz Moura divulgou a… 

YOUTUBE.COM 

22 de março às 05:28 · Editado 

  

Marcelo Fetha Tanya carta em apoio do Dr. Luiz Moura 

 
Para quem isto diz respeito, 
A saudação acima comumente usados deve realmente ler "Por favor, acorde 
agora, esta diz respeito a todos!". Como praticante profissional de saúde 
autorizado nos Estados 
Unidos, fiquei horrorizado quando foi trazido a minha atenção 
que o CFM pretende revogar a licença médica do Dr. Luiz 
Moura, simplesmente porque ele tem, fora da compaixão e pura 
bondade de seu coração, compartilhou seu conhecimento e 
grande riqueza de experiências sobre o tratamento que a 
auto-hemoterapia é incrível! 
Auto-hemoterapia tem sido usada em muitos países, há décadas, porque ele tem 
uma excelente segurança e eficácia. Hoje, ele está sendo usado em muitas 
formas 
diferentes, aqui nos Estados Unidos --- novamente, sem nada, mas os 
resultados estelares! Brasil e o mundo em geral, é 
extremamente feliz por ter alguém como o Dr. Moura, que tem 
vasta experiência com esta terapia, tais --- e para isso, ele 
pode ser "recompensado" por ser destituído de sua 
licença para praticar medicina? ! 
Eu fui introduzido primeiramente à auto-hemoterapia, há vinte anos por um casal 
de médicos alemães que estavam apresentando as informações em um 
seminário 
médico me atendeu. Embora eles descreveram a sua altamente 
eficaz qualidades de reforço imunológico, não 
foi até me deparei com muitos vídeos incrivelmente 
informativo produzido pelo Dr. Moura, que tomou conhecimento de todo 
o seu alcance e as capacidades --- trata uma multiplicidade de 
situações graves! Por acaso me deparei com um vídeo 
com uma imagem de um cavalheiro amável, procurando no You Tube 
com o título de "Auto-hemoterapia". Eu assisti a 
primeira partida em cerca de 11:00 e, com grande interesse, eu 
continuei assistindo um após o outro e eu ainda não 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTVs1qV0wAOc&h=JAQFyxSuo&enc=AZNJSYiXZZjNTx14MwfwNnGhWE6m3_jGk4Vb4bKlP6lA0dqbiDpHzPdaaMFTRuz60Dw1-ehNwuUJCkXP_9xtONWlNnnRnVsg5e-yPvmnNui3cs_bHq2uIpY4qmgcT2yvbGQoD2atxGFKk6ZYpdoZ7p7ZUcdCa88q2n1pLMYov458lw&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1585325608376172&reply_comment_id=1585327668375966&total_comments=23&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.youtube.com/watch?v=TVs1qV0wAOc


havia terminado até muito tempo depois do nascer do sol --- Eu 
tinha visto cada um na série de mais de 50 e era muito tomado 
com a informação ea "coração" 
que foi colocado em produção este incrível! 
Eu respeitosamente sugiro que você faça o mesmo (ver anexo vídeos) como o 
tempo está se esgotando e que deve haver um grande esforço para inverter a 
dinâmica que 
existe actualmente para não estragar só a vida 
profissional de um homem que tem a capacidade de ajudar a muitos mais 
pessoas, mas também para destruir a reputação 
desta terapia e evitar a sua utilização por cada pessoa 
que opta por utilizá-lo. Por favor, pergunte-se por exemplo 
está sendo feito isso? Quanto mais se pode pedir de um ser 
humano? --- Dr. Moura tem compartilhado seu conhecimento de um 
tratamento praticamente sem custo que tem a capacidade para ajudar 
cada homem, mulher e criança no planeta. 
Nesta vida, é fácil sentir-se e exercer o poder de alguém por ser destrutivo, é 
muito mais surpreendente para exercer o poder de alguém por ser construtivo! 
Por favor, 
use seu poder para criar a realidade que garante status merecido o 
Dr. de Moura como uma prática profissional médica e 
ainda apoia os direitos de todas as pessoas de forma livre e justa 
auto-hemoterapia acesso. 
Obrigado! 
Tanya Bernard, consultora de nutrição Licenciado, 
Consultora de Pesquisa Médica, E.U.A. 
 
ORIGINAL EM INGLES EM 
 
Sunday, August 1, 2010 11:34 PM 
From: "Tanya Bernard" 
To: autohemoterapiabr@yahoo.com 
Subject: Tanya's letter in support of Dr. Luiz Moura 
 
http://amigosdacura.ning.com/.../carta-de-tanya-bernard... 

 

 

 

Carta de Tanya Bernard (USA) em apoio ao Dr. Luiz Moura 
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22 de março às 05:09 

  

Marcelo Fetha Ronaldo Brandão curado de febre reumática com a Auto-

hemoterapia 
 
Ronaldo Brandão  
Nasci em Petrópolis  

http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/carta-de-tanya-bernard-usa-em
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Famigosdacura.ning.com%2Fprofiles%2Fblogs%2Fcarta-de-tanya-bernard-usa-em&h=2AQET2gMz&enc=AZNyZER5KRaHeY9-WblqCbtz_WwXtH_i65VCj6sMKaZjAoR4gZWqgB94XuhWquJzu64sCYz5LcsGhK3KTZLfPzVbNloOmbWsrnYErBecX6U88ZTHUTxT7uAaeCRzttFs98Ax0xekOHzb4Ks0f21QLKvS4DfvBMeKrdnzYtwfWy_mdQ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Famigosdacura.ning.com%2Fprofiles%2Fblogs%2Fcarta-de-tanya-bernard-usa-em&h=2AQET2gMz&enc=AZNyZER5KRaHeY9-WblqCbtz_WwXtH_i65VCj6sMKaZjAoR4gZWqgB94XuhWquJzu64sCYz5LcsGhK3KTZLfPzVbNloOmbWsrnYErBecX6U88ZTHUTxT7uAaeCRzttFs98Ax0xekOHzb4Ks0f21QLKvS4DfvBMeKrdnzYtwfWy_mdQ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Famigosdacura.ning.com%2Fprofiles%2Fblogs%2Fcarta-de-tanya-bernard-usa-em&h=2AQET2gMz&enc=AZNyZER5KRaHeY9-WblqCbtz_WwXtH_i65VCj6sMKaZjAoR4gZWqgB94XuhWquJzu64sCYz5LcsGhK3KTZLfPzVbNloOmbWsrnYErBecX6U88ZTHUTxT7uAaeCRzttFs98Ax0xekOHzb4Ks0f21QLKvS4DfvBMeKrdnzYtwfWy_mdQ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Famigosdacura.ning.com%2Fprofiles%2Fblogs%2Fcarta-de-tanya-bernard-usa-em&h=wAQEf3COa&enc=AZOZGgwpjptRBdkO9tmwwZQ5PBib1WBO9OYHyBNkJZqqkW9c_zMINqfajX_2rDpKEOXzd6TPVoDigwM9R9extzptmBaKn00vP7Q8wVmz7rC-PMmKN0460WRP2HdF52ZbvnIb_0kyIew0tRNGei9Xq9EbjgDHRByn5lT2TA51lrwSrA&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1585325608376172&reply_comment_id=1585327878375945&total_comments=23&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


Estado do Rio de Janeiro.  
Vivi muitos anos no Rio de Janeiro,  
E aos 8 para 9 anos tive reumatismo poliarticular agudo,  
que hoje é conhecido como febre reumática.  
Meu médico na época, e por durante muito tempo  
foi Doutor Luiz Moura.  
Conheci quando ele era cirurgião do antigo IAPTEC  
hoje pertencente ao INSS.  
Bom, voltando ao reumatismo poliarticular agudo,  
consegui o tratamento com Quetacil que é do laboratório Andromaco,  
com Benzetacil que é do Laboratório Fontoura White  
até os 12 anos.  
A doença não regrediu mais,  
e à partir dos 12 anos,  
eu comecei a fazer a Auto-hemoterapia  
até aos 15 anos.  
E hoje estou com 63 anos e nada mais sinto.  
Sem mais  
 
https://www.youtube.com/watch?v=64MSu62JK9Y... 

 

 

 

Ronaldo Brandao cured from rheumatic fever… 

YOUTUBE.COM 

22 de março às 05:10 

  

Marcelo Fetha Jaqueline Cherulli - JUÍZA DE DIREITO tuita comentario sobre a 

auto-hemoterapia:  
 
http://twitter.com/Jcherulli 
 
AHTbrasil Ronaldo foi curado de febre reumática com a Auto-
hemoterapia http://t.co/TB5YJP1 via @youtube about 10 hours ago via Tweet 
Button **** Retweeted by Jcherulli 

 

https://www.youtube.com/watch?v=64MSu62JK9Y&list=PLE2320E2D019B23FE&index=9
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D64MSu62JK9Y%26list%3DPLE2320E2D019B23FE%26index%3D9&h=aAQH-UerM&enc=AZOz7tvJiGQVkdPaUjlSHKcZjdhGWzWMY1lbGxM0YCMdUso8uX4hLFO4ds6m2WDxyOvoYa5_2-urGBkRwvpwi3lTyZllhTLTUx0UTcyTxUcavr6ZIlcUPobhOOeI0TqV852gkV3n8QaJXz4I_5AVowszSYl_N5nczET0HGsNxVVJLQ&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D64MSu62JK9Y%26list%3DPLE2320E2D019B23FE%26index%3D9&h=aAQH-UerM&enc=AZOz7tvJiGQVkdPaUjlSHKcZjdhGWzWMY1lbGxM0YCMdUso8uX4hLFO4ds6m2WDxyOvoYa5_2-urGBkRwvpwi3lTyZllhTLTUx0UTcyTxUcavr6ZIlcUPobhOOeI0TqV852gkV3n8QaJXz4I_5AVowszSYl_N5nczET0HGsNxVVJLQ&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D64MSu62JK9Y%26list%3DPLE2320E2D019B23FE%26index%3D9&h=aAQH-UerM&enc=AZOz7tvJiGQVkdPaUjlSHKcZjdhGWzWMY1lbGxM0YCMdUso8uX4hLFO4ds6m2WDxyOvoYa5_2-urGBkRwvpwi3lTyZllhTLTUx0UTcyTxUcavr6ZIlcUPobhOOeI0TqV852gkV3n8QaJXz4I_5AVowszSYl_N5nczET0HGsNxVVJLQ&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D64MSu62JK9Y%26list%3DPLE2320E2D019B23FE%26index%3D9&h=pAQEzGanB&enc=AZNLI3L0plk6JEN_Vv-0Y7CUGAFZ5TF1lo40hnKzFAaimD1G26-M_YBrZ_YNxv4l_DdvdY7rKkUxNYbgUPYmM50ooduaMmn6K-YfGdaL8c6RE8H_TfCAqn8b5Zt2tCRFKMEwkjlw95zirHdCLxTymTBP-6Auc_qVBxz3P7oD0D3_UQ&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1585325608376172&reply_comment_id=1585328018375931&total_comments=23&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://twitter.com/Jcherulli
http://t.co/TB5YJP1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJcherulli&h=5AQHDMiM0&enc=AZM_Ec3exf5Tb5BtAE5q-x6sgwugQhmyKn3gRfq6Y2Q6y3sKRp7vZiGE01h95ZZqxB5kjzeTzlUumpreOlvs6vFPFM5GWrEtSouUFYP22uBYuIBIrpFWRZ_rayZoP5Fejf2MSt4EJUP0NOxJxgwwm9hpk_wE8d-W5DBFSSe7VYdYxg&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=64MSu62JK9Y&list=PLE2320E2D019B23FE&index=9&h=aAQH-UerM&enc=AZOz7tvJiGQVkdPaUjlSHKcZjdhGWzWMY1lbGxM0YCMdUso8uX4hLFO4ds6m2WDxyOvoYa5_2-urGBkRwvpwi3lTyZllhTLTUx0UTcyTxUcavr6ZIlcUPobhOOeI0TqV852gkV3n8QaJXz4I_5AVowszSYl_N5nczET0HGsNxVVJLQ&s=1


 

 

Jaqueline Cherulli (@Jcherulli) | Twitter 

TWITTER.COM 

22 de março às 05:10 

  

Marcelo Fetha @Ivan_Lira_RN Ivan Lira  

Espero razão sobre desinformação.RT @AHTbrasil: @waltermedeiros, 
@Jcherulli, Juíza..julgar..auto-hemoterapia 
há 1 hora via Echofon  
 
https://twitter.com/Ivan_Lira_RN/status/79612227132465152 

 

 

 

Ivan Lira on Twitter 

“Espero razão sobre desinformação.RT @AHTbrasil: @waltermedeiros, 
@Jcherulli,… 

TWITTER.COM|POR IVAN LIRA 

22 de março às 05:12 · Editado 

  

Marcelo Fetha Ivan Lira 

?@Ivan_Lira_RN 
Obrigado. RT @mariglesias: @Ivan_Lira_RN . Adorei sua materia sobre 
Autohemoterapia. Sou adepta de hemo a alguns meses. Faz milagre!!! 
 
https://twitter.com/Ivan_Lira_RN/statuses/48450731023409153 
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https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1585325608376172&reply_comment_id=1585328101709256&total_comments=23&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://twitter.com/Ivan_Lira_RN/status/79612227132465152
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https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FIvan_Lira_RN%2Fstatus%2F79612227132465152&h=nAQFp5PvR&enc=AZO2VUmiwabg6oaWbIt1wxDEiNqw3DJ5FCt6_uRt94Ue2QQ1GD4jB_s-pZpA2dsyg9WP99qCRvp60Gi9ZUziNIf3bU_lYq2Li-RAaSmaNWOnUqN16lqDCHlK87HyoJIzz-ITPnD2Y3-inPKeUX3WPS6dCSJ5ojeAXdcmgkZo1tCnJA&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FIvan_Lira_RN%2Fstatus%2F79612227132465152&h=nAQFp5PvR&enc=AZO2VUmiwabg6oaWbIt1wxDEiNqw3DJ5FCt6_uRt94Ue2QQ1GD4jB_s-pZpA2dsyg9WP99qCRvp60Gi9ZUziNIf3bU_lYq2Li-RAaSmaNWOnUqN16lqDCHlK87HyoJIzz-ITPnD2Y3-inPKeUX3WPS6dCSJ5ojeAXdcmgkZo1tCnJA&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FIvan_Lira_RN%2Fstatus%2F79612227132465152&h=tAQEELRZr&enc=AZNat0PZgR0IXtupcLJpjMqe1HE6KMDLON2U_rjPbZmWwzFud1sdu5DiMRzh_QaZYxvc_aBSYpjbt8G2nNi3i1KTMfQlUhmeXAWhg2l-yjVwNuxYU7zSBTG7S_NW8kVjitfpHc8dZqw-LzWiv0fO9emJhDJkzH-3a9r2p02fUwVfMQ&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1585325608376172&reply_comment_id=1585328161709250&total_comments=23&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://twitter.com/Ivan_Lira_RN/statuses/48450731023409153
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https://twitter.com/Ivan_Lira_RN/statuses/48450731023409153
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Ivan Lira on Twitter 

“Obrigado. RT @mariglesias: @Ivan_Lira_RN . Adorei sua materia sobre 
Autohemoterapia.… 

TWITTER.COM|POR IVAN LIRA 

22 de março às 05:12 

  

Marcelo Fetha Jaqueline Cherulli - JUÍZA DE DIREITO tuita comentario sobre a 

auto-hemoterapia:  
 
http://twitter.com/Jcherulli 
 
AHTbrasil Ronaldo foi curado de febre reumática com a Auto-
hemoterapia http://t.co/TB5YJP1 via @youtube about 10 hours ago via Tweet 
Button **** Retweeted by Jcherulli 

 

 

 

Jaqueline Cherulli (@Jcherulli) | Twitter 

TWITTER.COM 

22 de março às 05:12 

  

Marcelo Fetha A Juíza Jcherull agora também segue a AHTBrasil no twitter:  

 
Jcherulli follows 455 people:  
 
AHTbrasil  
 
Auto-hemoterapia Following  
 
RT @AUTOHEMOTERAPIA: Justiça Federal nega pedido de direito de resposta 
feito pelo CRM http://t.co/Cq7l0iK vía @AUTOHEMOTERAPIA 24 minutes ago 
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http://twitter.com/Jcherulli
http://t.co/TB5YJP1
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https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1585325608376172&reply_comment_id=1585328658375867&total_comments=23&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://t.co/Cq7l0iK
http://t.co/Cq7l0iK
http://l.facebook.com/l.php?u=http://twitter.com/Jcherulli&h=XAQFNlJUi&enc=AZMyQimVNIX1CWRKDRvkN6b7xC71C-R6g74vRqoi1c7AQ3Og7qrp-kpTC2jeG_IijoZrud-MFDD_c2w8QZXITy5WXAvYOawWRs2RWBoDFaVtZyCDayUqWe6NgmWc2Tm9M4fy5DH5EM5JR7MAvfBKrLX2z-h67oEILPMnYVS_XvQ6CQ&s=1


 

 

Auto-Hemoterapia: Informações, Debates, Depoimentos,… 

HEMOTERAPIA.ORG|POR FERNANDO AUGUSTO ORQUIZE E JOÃO 
CARLOS ORQUIZA 

22 de março às 05:13 

  

Marcelo Fetha Walter Medeiros ?@waltermedeiros 30 de mai de 2011 

"Como se fosse crime lutar para ter saúde" - Sindicalista pede na justiça o direito 
de usar a auto-hemoterapia - http://bit.ly/m6bXad 
0 respostas 3 retweets 0 curtiram 
Responder Retweetar3 Curtir 
Mais 
 
Seguir 
 
Auto-hemoterapia 
?@AHTbrasil 
@waltermedeiros, @Jcherulli, @Ivan_Lira_RN - Sindicalista pede na justiça o 
direito de usar a auto-hemoterapia - http://bit.ly/m6bXad 
 
https://twitter.com/AHTbrasil/status/75409609690587138 

 

 

 

Auto-hemoterapia 

Espaço dedicado à divulgação da técnica que combate e cura doenças com a 
retirada de… 

RNSITES.COM.BR|POR WALTER MEDEIROS 

22 de março às 05:13 

  

Marcelo Fetha Juíza Jcherulli também retuita mensagem do Juiz Ivan Lira sobre 

auto-hemoterapia:  
 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ft.co%2FCq7l0iK&h=QAQGrUdQX&enc=AZNKGxU-meK9BucbewWQTT3jJjsqHNLSzfbpGSLF0rnPefTji4dY7CUGYoe6m1MC1HuYR6I3CjDgOUeEF3GHA5HN7dYTZlyzVhnUUsVE2VPkr20JGw8eCxqBsnXQf3bCzqtfe3FjYttgMBtufSBPA9O9cD39SjLC_25OXGZE6loBqw&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1585325608376172&reply_comment_id=1585328788375854&total_comments=23&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
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@Ivan_Lira_RN Ivan Lira  
Espero razão sobre desinformação.RT @AHTbrasil: @waltermedeiros, 
@Jcherulli, Juíza..julgar..auto-hemoterapia:  
há 7 horas via Echofon  
 
Retweetado por Jcherulli e 5 outros  
 
http://twitter.com/#!/Ivan_Lira_RN/status/79612227132465152 
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Marcelo Fetha Justiça Federal nega pedido de Direito de  

Resposta feito pelo CRM-RN  
Extraído de: Justiça Federal do Estado do Rio Grande do Norte - 1 hora atrás  
 
A Justiça Federal do Rio Grande do Norte negou o pedido de Direito de Resposta 
feito pelo Conselho Regional de Medicina, que pleiteava espaço na Revista Foco. 
O CRM contestava a matéria intitulada autohemoterapia a cura pelo sangue, 
veiculara na edição da revista do mês de janeiro.  
 
Na sentença, o Juiz Federal Ivan Lira de Carvalho, titular da 5ª Vara Federal, 
ressaltou que a matéria não teve caráter ofensivo. No caso dos autos, entendo 
que a veiculação da reportagem autohemoterapia a cura pelo sangue na revista 
acima mencionada não possui um caráter ofensivo à personalidade da parte 
autora nem contém informações inverídicas ou inexatas, tendo inclusive, 
ressaltado a polêmica que envolve o referido tratamento médico, escreveu o 
magistrado na decisão.  
 
Ele frisou ainda: é patente que a reportagem impugnada foi publicada nos limites 
do exercício do direito de expressão, assegurado pelo art. 5º, inciso IV, da 
Constituição Federal, não havendo que se falar em direito de resposta.  
 
http://jf-rn.jusbrasil.com.br/.../justica-federal-nega... 
 
http://www.hemoterapia.org/.../http-wwwjusbrasilcombr... 
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Marcelo Fetha VOCE CONHECE ESTAS HISTORIAS? 

 
CRM PERDE AÇÃO CONTRA A REVISTA FOCO 
 
E É CONDENADO A PAGAR OS HONORÁRIOS 
 
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-jfrn.htm 

 

 

 

Auto-hemoterapia 

Espaço dedicado à divulgação da técnica que combate e cura doenças com a 
retirada de… 

RNSITES.COM.BR|POR WALTER MEDEIROS 

22 de março às 05:15 

  

Marcelo Fetha * Entrevista na Rádio98 FM - Natal/RN; 

O jornalista Felinto Rodrigues entrevistou Walter Medeiros, que fez uma 
exposição de maneira muito clara, de fatos importantes sobre a situação da AHT 
no Brasil. Como, a opiniões de vários médicos que defendem a terapia, e outras. 
E também, a narração do Sr. Célio Capistrano, que se curou de um câncer no 
intestino, com a AHT. 
* Publicações na Revista FOCO; 
* Derrota do CRM na Justiça Federal; 
* Comentário de Olivares Rocha; 
* Comentário do Dr. André Pita. 
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Marcelo Fetha A Auto-hemoterapia Na Revista Foco (Janeiro de 2010) 
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Marcelo Fetha Concidencia ou nao, pouco tempo após os ministros do STF 

(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) receberem dvds da AHT, uma noticia 
informou que o Exmo. ministro Joaquim Barbosa estava fazendo ao PRP: 
 
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-joaquim... 
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http://l.facebook.com/l.php?u=http://pt.scribd.com/doc/32075420/A-Auto-hemoterapia-Na-Revista-Foco-Janeiro-de-2010&h=_AQHRScxU&enc=AZMQpJljDnc2NEP8QO_noQAXcEbNsi-ecYmF8syBmkRcr597W5U_JDLmugofvb9fEYj_boQVBxtCuvUwrL5YycxhhLCBaZXDddHP96JSZylJ1s1qum_Dxu-CDuzoAlBQKev8HyuId0VweeOar59MtCTNcDwYs2OljI6B1bflGyVrug&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-joaquim-barbosa.htm&h=NAQFLhg1o&enc=AZNQCtPQHC912GFI23URSbasiyggcpfJrsBFHZPJqP94gKaDEFAoD4RF7KVB8VuGtheiZqFJQkHaajTFKKB2kAWCuTfhFPIcJNBybBJhKUIuNKAGE9fnKjxFx-jmIh7CsjODNy_Rf9UdtPKuryx_xRR49G0l8ai91HXRyyBAISgHEw&s=1


retirada de… 

RNSITES.COM.BR|POR WALTER MEDEIROS 

22 de março às 05:17 

  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=LDk6-Hc4Z38 

 

 

 

Autohemoterapia reconhecida no México 

YOUTUBE.COM 

22 de março às 05:49 

  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=e6cy0tKD_eQ 

 

 

 

Outra reportagem da TV Mexicana… 

YOUTUBE.COM 

22 de março às 05:49 

  

Marcelo Fetha Continuando no assunto dos que criticam sem conhecer, quando 

cito Dr Lair Ribeiro, alguem sempre pergunta por que cita-lo. 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1585325608376172&reply_comment_id=1585329981709068&total_comments=23&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=LDk6-Hc4Z38
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLDk6-Hc4Z38&h=3AQH1a-Hl&enc=AZODycUJggdbLoLLYxx7SxS0jqbOjAm1QOMP4rUE638hMCgye1iBNF9bPFjHOmQWyvhiJqGxYdXmKw1Xcsbwq2skKqsIV1qEMlJg2KhM3w8Fl_EnvFXpmqPt6WFKgVVZffbACYwEi-F33ODacJRzPM0MD7prRQL0usmsdbbPWEyIew&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLDk6-Hc4Z38&h=3AQH1a-Hl&enc=AZODycUJggdbLoLLYxx7SxS0jqbOjAm1QOMP4rUE638hMCgye1iBNF9bPFjHOmQWyvhiJqGxYdXmKw1Xcsbwq2skKqsIV1qEMlJg2KhM3w8Fl_EnvFXpmqPt6WFKgVVZffbACYwEi-F33ODacJRzPM0MD7prRQL0usmsdbbPWEyIew&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLDk6-Hc4Z38&h=3AQH1a-Hl&enc=AZODycUJggdbLoLLYxx7SxS0jqbOjAm1QOMP4rUE638hMCgye1iBNF9bPFjHOmQWyvhiJqGxYdXmKw1Xcsbwq2skKqsIV1qEMlJg2KhM3w8Fl_EnvFXpmqPt6WFKgVVZffbACYwEi-F33ODacJRzPM0MD7prRQL0usmsdbbPWEyIew&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLDk6-Hc4Z38&h=AAQF1aCPB&enc=AZO8okKeE5heofNW5bn0w0QlD7mOtzjWfiG1NZgAC21YBmHS2NhRUkLpscNR-yBche9FXZC0_Ws0cFaIHkSWyQb1XHURYRaCnAmEWKJhSLvd7b-8HZb8BrBGRGWT5EMcseTAirEKie35ISGEkniHJPK_xnFN2rutnyiEEBp2HxiAQg&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1585325608376172&reply_comment_id=1585338698374863&total_comments=23&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=e6cy0tKD_eQ
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3De6cy0tKD_eQ&h=tAQEELRZr&enc=AZPDNbdltj7p64nUaiH7vovo6yRfh14n1QCTE7G3BP58rBeRzqyntUV4VMeu1utC2FuO2U3Kz8Cfniwz5Q-6VVjVrAfUKmPf8fqbKq9GsAnMmwRsP9qm9ckHAVkngdtQ2KpkCeFejU0rAaTlF7GwhWQQJW7-l_6l1R8lzcDfHhBI4A&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3De6cy0tKD_eQ&h=tAQEELRZr&enc=AZPDNbdltj7p64nUaiH7vovo6yRfh14n1QCTE7G3BP58rBeRzqyntUV4VMeu1utC2FuO2U3Kz8Cfniwz5Q-6VVjVrAfUKmPf8fqbKq9GsAnMmwRsP9qm9ckHAVkngdtQ2KpkCeFejU0rAaTlF7GwhWQQJW7-l_6l1R8lzcDfHhBI4A&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3De6cy0tKD_eQ&h=tAQEELRZr&enc=AZPDNbdltj7p64nUaiH7vovo6yRfh14n1QCTE7G3BP58rBeRzqyntUV4VMeu1utC2FuO2U3Kz8Cfniwz5Q-6VVjVrAfUKmPf8fqbKq9GsAnMmwRsP9qm9ckHAVkngdtQ2KpkCeFejU0rAaTlF7GwhWQQJW7-l_6l1R8lzcDfHhBI4A&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3De6cy0tKD_eQ&h=rAQFYOeW4&enc=AZMptz3MYzoZZa9aeAGvEVoJrw3xr5YiGuD9TQk4unrH42MLJxAC6kYc9gwwb-Z2Tch2csgag4rdjwDN9F7ymiaO-opDvRmcZET7iShqeWiOgsBbuahdhpTfcwyfSAoQqjyY6vw2a4rGYhLG_LKvymcAO5EQviy0tBsIjKC8IqJa-A&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1585325608376172&reply_comment_id=1585338761708190&total_comments=23&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=LDk6-Hc4Z38&h=3AQH1a-Hl&enc=AZODycUJggdbLoLLYxx7SxS0jqbOjAm1QOMP4rUE638hMCgye1iBNF9bPFjHOmQWyvhiJqGxYdXmKw1Xcsbwq2skKqsIV1qEMlJg2KhM3w8Fl_EnvFXpmqPt6WFKgVVZffbACYwEi-F33ODacJRzPM0MD7prRQL0usmsdbbPWEyIew&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=e6cy0tKD_eQ&h=tAQEELRZr&enc=AZPDNbdltj7p64nUaiH7vovo6yRfh14n1QCTE7G3BP58rBeRzqyntUV4VMeu1utC2FuO2U3Kz8Cfniwz5Q-6VVjVrAfUKmPf8fqbKq9GsAnMmwRsP9qm9ckHAVkngdtQ2KpkCeFejU0rAaTlF7GwhWQQJW7-l_6l1R8lzcDfHhBI4A&s=1


 
Por que Dr Lair não é uma pessoa comum. Ele tem MUITO a ensinar. 
 
Lembra daquela entrevista na TV Cultura na decada de 90, já citada abaixo em 
comentario anterior. Os entrevistadores que se achavam muito inteligentes, na 
verdade estavam prestando um desservico de informação, e ate achavam iriam 
derrubar o Dr. Lair com suas perguntas ridiculas, e mal sabiam diante de quem 
estavam. Pois então aí esta o que le fez para desenvolver a inteligencia. Metodo 
alias que ele aplicou em si mesmo, nos filhos e agora nos netos. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aJGvf547_yE 

 

 

 

Lair ribeiro : super cérebro parte 01 

(( Inteligência Brasileira ))http://inteligenciabrasileira.blogspot.com o… 

YOUTUBE.COM 

22 de março às 07:09 

  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=k92rFErXUsI 

 

 

 

Lair ribeiro : super cérebro parte 2 

(( Inteligência Brasileira ))http://inteligenciabrasileira.blogspot.com o… 

YOUTUBE.COM 

22 de março às 07:09 

  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=QQwOdb0EEs8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aJGvf547_yE
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaJGvf547_yE&h=iAQGNATOL&enc=AZOANgx3lwjhato7GuZXntWx7kBJ3YNOSOo1iJ_1X7rHr_5Rc33uixb-4lzVWd3y0lW5XHaBB9X_qpGia0lSNeH5_Qh7iDCd8UzSj8cWz_9Y5rJx2g0_mrALB-vgJi9XSgFdZYXhg3sDIWp9K-O-TfF0yTQ-FsljkfSawYobuXF6Lw&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaJGvf547_yE&h=iAQGNATOL&enc=AZOANgx3lwjhato7GuZXntWx7kBJ3YNOSOo1iJ_1X7rHr_5Rc33uixb-4lzVWd3y0lW5XHaBB9X_qpGia0lSNeH5_Qh7iDCd8UzSj8cWz_9Y5rJx2g0_mrALB-vgJi9XSgFdZYXhg3sDIWp9K-O-TfF0yTQ-FsljkfSawYobuXF6Lw&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaJGvf547_yE&h=iAQGNATOL&enc=AZOANgx3lwjhato7GuZXntWx7kBJ3YNOSOo1iJ_1X7rHr_5Rc33uixb-4lzVWd3y0lW5XHaBB9X_qpGia0lSNeH5_Qh7iDCd8UzSj8cWz_9Y5rJx2g0_mrALB-vgJi9XSgFdZYXhg3sDIWp9K-O-TfF0yTQ-FsljkfSawYobuXF6Lw&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaJGvf547_yE&h=MAQFz-_is&enc=AZPKkQEwG-OokBlmZUXu89V-D49nLWTXDkYymIU4yPSPF-mSDg7VatKykaxgexVez50wwoazvpTnDs24c3nZKjo7MusPyGaGGUnCaBj1amJYeO4a8k-aeA8DTDOUogFzrPeYpNdRKcC0PBnoMIqj7yuGtv0s9jp-Ro_b5-qcpgE-zg&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Finteligenciabrasileira.blogspot.com%2F&h=FAQG6pwgk&enc=AZN6uUICdlCu1TD_wzrYEGBvWAYuD7x_Sm6CBcm3-mbJbr1OrTu6BQz0qyU5sql2fs3wMMJ6Vv44pAgEO1MolzNtP-EPCAzBeHoRmycqsjqe5o3KluBO5nPW4hFpMGwL2Vpav6qsYltkP0AUFrAIqe-Lv585w8SZy2kun_Bqf-Fqag&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1585325608376172&reply_comment_id=1585364901705576&total_comments=23&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=k92rFErXUsI
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk92rFErXUsI&h=2AQET2gMz&enc=AZPI8dD7GPc-aSbV5ZYZOK9ZW4ToXWYVA3POJR8W9ToHJTaM7S5pqUlD-u07aQX-djq12K1r9wQKf-yzhaQy62VfqnCuN7X39cCwvRo7CJGuWuITP37DzWLiJqT7oiiXbsxNI7xOWs2X8GeiF76an9p8CrA7NI_cu-qzcgV3FzXE_Q&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk92rFErXUsI&h=2AQET2gMz&enc=AZPI8dD7GPc-aSbV5ZYZOK9ZW4ToXWYVA3POJR8W9ToHJTaM7S5pqUlD-u07aQX-djq12K1r9wQKf-yzhaQy62VfqnCuN7X39cCwvRo7CJGuWuITP37DzWLiJqT7oiiXbsxNI7xOWs2X8GeiF76an9p8CrA7NI_cu-qzcgV3FzXE_Q&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk92rFErXUsI&h=2AQET2gMz&enc=AZPI8dD7GPc-aSbV5ZYZOK9ZW4ToXWYVA3POJR8W9ToHJTaM7S5pqUlD-u07aQX-djq12K1r9wQKf-yzhaQy62VfqnCuN7X39cCwvRo7CJGuWuITP37DzWLiJqT7oiiXbsxNI7xOWs2X8GeiF76an9p8CrA7NI_cu-qzcgV3FzXE_Q&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk92rFErXUsI&h=MAQFz-_is&enc=AZMjNB9oxH7V0hDaEjWRX85t0CytCLvFn3osSoOGAnkQe95s8X_HVdlkA1JAIcIzcI48dRnUHnvtggprraBY8Tg2-Sl2IUOawqT5l78cwtbskacxL7Pb4F8_XLMvu4cTFdKikP3pTusRWO3B7x-7CNBJyWsnAah0KMs9FqWrNRG4Kg&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Finteligenciabrasileira.blogspot.com%2F&h=eAQGE9Rc8&enc=AZP5z2qF_w5fhtdqDk2bcu5tDVkgG-J1s4341u5VBaxzQgErXx2StX2C2tUumUUkk5sgV7QsAbz8l7tHfQatihbp408-ztRjMxuv6-dOVh3hXTFwfOms3oWhmOY--m5no8hmcQGXtbg6aq7WvsGEOOhXM7FyfI1QnGXzsl-29otlcw&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1585325608376172&reply_comment_id=1585364985038901&total_comments=23&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=QQwOdb0EEs8
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQQwOdb0EEs8&h=EAQEYYY9i&enc=AZM2_1PXzXEu5ife_xaPRCTIwy3qK9txk_LeflacwJjknIHVdL9e_Idvd1DtrPvggBKtmUvMDTIIowOy7jxmfz-WrN4a3d5b-BVDay7DL0O_AXCQe0zfQrLc43qWRcOesRzYV_5uLMerr0YT6cPdsJdIXFZHT9CTe7A7AlZWtamYgw&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=aJGvf547_yE&h=iAQGNATOL&enc=AZOANgx3lwjhato7GuZXntWx7kBJ3YNOSOo1iJ_1X7rHr_5Rc33uixb-4lzVWd3y0lW5XHaBB9X_qpGia0lSNeH5_Qh7iDCd8UzSj8cWz_9Y5rJx2g0_mrALB-vgJi9XSgFdZYXhg3sDIWp9K-O-TfF0yTQ-FsljkfSawYobuXF6Lw&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=k92rFErXUsI&h=2AQET2gMz&enc=AZPI8dD7GPc-aSbV5ZYZOK9ZW4ToXWYVA3POJR8W9ToHJTaM7S5pqUlD-u07aQX-djq12K1r9wQKf-yzhaQy62VfqnCuN7X39cCwvRo7CJGuWuITP37DzWLiJqT7oiiXbsxNI7xOWs2X8GeiF76an9p8CrA7NI_cu-qzcgV3FzXE_Q&s=1


 

 

Lair ribeiro : super cérebro parte 3 

YOUTUBE.COM 

22 de março às 07:09 

o  

Marcelo Fetha MENSAGEM AO CFM: 

 
AS PUBLICAÇOES DA AUTO-HEMOTERAPIA PODEM AUMENTAR MUITO! 
 
INFORMAÇÂO IMPORTANTISSIMA DO DR SHAKMAN. 
 
Ha algum tempo atras o Dr Shakman me escreveu dizendo: 
 
Existem muitas publicações que estão indexadas e não contém o termo 
autohemotherapy 
 
É so buscar por elas e relaciona-las a AHT. 
 
- 
 
E ele tem razão, pois observem: 
O estudo do Dr Veronesi não contem o termo auto-hemoterapia, e esta 
relacionado a AHT. 
Então se pesquisarmos pelos termos: autologous blood, autologous therapy, 
imunotherapy, hemotransfusion e outros, são resgatadas muitas publicações. (E 
é claro que estas pesquisas deverão mais ser refinadas para se poder fazer a 
relaçao com a terapia). 
 
- 
 
*** E em vez de ficar repetindo que não existem publicações, este trabalho 
deveria ser feito por pesquisadores e não por defensores da AHT que já 
mostraram atraves de muitos estudos e testemunhos documentados que a AHT é 
eficaz, segura.*** 

22 de março às 04:35 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQQwOdb0EEs8&h=WAQG33Cub&enc=AZNs_G2dTmzepR7nxuNd_pk31lnJToqmrwV3xxWADSOt16QdcjzbCatqla-wn1BIS3i24eOxtDEIo6I8kOIWrrYopUnujt5cWYpYf4ihOK2elOOdyUQJgUKxg3IfwXe0Ir_tHRODTLtGYtImc6BJRda3g4NXh9RQ9Ybxx-vbyfDIKQ&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1585325608376172&reply_comment_id=1585365121705554&total_comments=23&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1585320145043385&offset=200&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=QQwOdb0EEs8&h=EAQEYYY9i&enc=AZM2_1PXzXEu5ife_xaPRCTIwy3qK9txk_LeflacwJjknIHVdL9e_Idvd1DtrPvggBKtmUvMDTIIowOy7jxmfz-WrN4a3d5b-BVDay7DL0O_AXCQe0zfQrLc43qWRcOesRzYV_5uLMerr0YT6cPdsJdIXFZHT9CTe7A7AlZWtamYgw&s=1


o  

Marcelo Fetha 1- PARA QUEM NÃO CONHECE A AUTO-HEMOTERAPIA: 

 
1- Inicie pela entrevista do Dr. Luiz Moura 
 
AUTO-HEMOTERAPIA, CONTRIBUIÇÃO PARA A SAÚDE, CONVERSA COM 
DR. LUIZ MOURA: 
 
https://www.facebook.com/notes/marcelo-fetha/auto-hemoterapia-
contribui%C3%A7%C3%A3o-para-a-sa%C3%BAde-conversa-com-dr-luiz-
moura/949114991773449 

22 de março às 04:22 

o  

  

Marcelo Fetha 2- PARA QUEM NÃO CONHECE A AUTO-HEMOTERAPIA: 
 
DEPOIS LEIA: DR. JESSÉ TEIXEIRA - COMPLICAÇÕES PULMONARES PÓS-
OPERATÓRIAS 
 
https://www.facebook.com/notes/marcelo-fetha/dr-jess%C3%A9-teixeira-
complica%C3%A7%C3%B5es-pulmonares-p%C3%B3s-
operat%C3%B3rias/775920445759572 

22 de março às 04:22 

  

Marcelo Fetha 3- PARA QUEM NÃO CONHECE A AUTO-HEMOTERAPIA: 

 
DR. RICARDO VERONESE- IMUNOTERAPIA: O IMPACTO MÉDICO DO 
SÉCULO 
 
https://www.facebook.com/notes/marcelo-fetha/dr-ricardo-veronese-imunoterapia-
o-impacto-m%C3%A9dico-do-s%C3%A9culo/775929595758657 

22 de março às 04:23 

o  

Marcelo Fetha 10 MIL (DEZ) PESSOAS! 

 
Foi esse número de pessoas que ouviu o testemunho do Bispo Rogério 
Formigoni(*) na inaguração do Templo de Salomão. Ele contou como ficou 
curado do vício das drogas.  
(*) Autor do livro "A última pedra". Hoje já com mais de um milhão de cópias. 

https://www.facebook.com/notes/marcelo-fetha/auto-hemoterapia-contribui%C3%A7%C3%A3o-para-a-sa%C3%BAde-conversa-com-dr-luiz-moura/949114991773449?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/notes/marcelo-fetha/auto-hemoterapia-contribui%C3%A7%C3%A3o-para-a-sa%C3%BAde-conversa-com-dr-luiz-moura/949114991773449?hc_location=ufi
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Hoje o bispo Formigoni faz palestras até para profissionais de saúde, mostrando 
e provando que o que ele prega "cura viciados". 
 
Não pretendo falar sobre fé, mas a argumentação se faz necessária. 
 
Pois então, frente as cameras, o bispo faz um DESAFIO: 
- EU COMO A BÍBLIA se você vier e seguir este tratamento e não ficar curado!  
 
Como eu já ouvi que o meu relato de ter sido curado pela auto-hemoterapia, de 
uma furunculose cronica de 51 anos, não tem nenhum valor perante a ciência (e 
que pode ser considerado como um apelo dramático, eu faço um DESAFIO 
também: 
- Se alguém conseguir provar ao Dr. Schneider que "ciência não se interessa por 
curas", eu paro de escrever sobre a auto-hemoterapia! 
 
Entre no perfil dele, diga e prove isso a ele: 
http://www.facebook.com/meir.schneider 
 
- 
 
O Dr. Meir Schneider, criador do método Self-Healing, quando conscientizou-se 
que o conhecimento científico nada mais poderia fazer por ele, teve que descobrir 
por si mesmo, que quem enxerga é o cérebro. 
 
Dr. Schneider tem cristalinos danificados, e quando é examinado por 
especialistas, escuta: - você não é capaz de enxergar. Só que graças ao seu 
método, ele enxerga muito bem, o que lhe possibilitou tirar carteira de motorista 
nos EUA, país onde reside atualmente. E como ele mesmo declara: - se eu não 
tivesse transcendido a ciência e descoberto que quem enxerga é o cérebro, até 
hoje eu ainda estaria cego, e para poder me locomover, continuaria dependendo 
de uma bengala branca. 
 
(nos comentários estão os links da entrevista dele, e também da sra. Sylvia 
Lakeland. (Programa Mais Você: (esta sra. ficou cega por 3 anos. E hoje enxerga 
perfeitamente bem). 
 
FONTE: Auto-hemoterapia. Parecer analítico documentado. Um guia para 
pesquisas. 
 
http://pdfsr.com/.../auto-hemoterapia-parecer-anal-tico... 
http://www.geocities.ws/.../autohemoterapia_parecer... 
Parte1: https://www.youtube.com/watch?v=TqmgZ3hAlGs 
Parte2: https://www.youtube.com/watch?v=fmXnD-9sQdk 
Parte3: https://www.youtube.com/watch?v=8q1eIM7PMX4 
Parte4: https://www.youtube.com/watch?v=Ms6qWzQiCTE 

1 · 6 de março às 01:23 · Editado 

o  

  

https://www.facebook.com/meir.schneider?hc_location=ufi
http://pdfsr.com/pdf/auto-hemoterapia-parecer-anal-tico-documentado-um-guia-para-pesquisas-1
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/autohemoterapia_parecer_documentado.htm
https://www.youtube.com/watch?v=TqmgZ3hAlGs
https://www.youtube.com/watch?v=fmXnD-9sQdk
https://www.youtube.com/watch?v=8q1eIM7PMX4
https://www.youtube.com/watch?v=Ms6qWzQiCTE
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1577559909152742
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1577559909152742&offset=200&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1


Marcelo Fetha Uma entrevista IMPERDÍVEL - simplesmente FANTÁSTICA: Dr. 

Meir Schneider  
 
Entrevista com o Dr. Meir Schneider - Parte 1/4  
http://www.youtube.com/watch?v=KOjLQBeAFY8 
 
Entrevista com o Dr. Meir Schneider - Parte 2/4  
http://www.youtube.com/watch?v=iugTyd_FD-E 
 
Entrevista com o Dr. Meir Schneider - Parte 3/4  
http://www.youtube.com/watch?v=nOkl0reFVjA 
 
Entrevista com o Dr. Meir Schneider - Parte 4/4  
http://www.youtube.com/watch?v=c0MDUb9VqiY 

6 de março às 01:18 

  

Marcelo Fetha OUTRA ENTREVISTA MUITO BOA, COM EXERCICIOS 

PRATICOS BEM INTERESSANTES:  
 
- Programa Mais Você, com Sylvia Lakeland: (esta sra. ficou cega por 3 anos. E 
hoje enxerga perfeitamente bem).  
 
parte1: https://www.youtube.com/watch?v=7pNzlxpY8CM 
parte2: https://www.youtube.com/watch?v=3Y1_Z6KiRSI 
parte3: https://www.youtube.com/watch?v=4Mz4_G2_QVI 
 
Os vídeos estão no canal Melhora da Visão:  
http://www.youtube.com/channel/UCIiI333VvtB6JIHfnKstgNg 

6 de março às 01:18 

  

Marcelo Fetha FONTE: Auto-hemoterapia. Parecer analítico documentado. Um 

guia para pesquisas. 
 
http://pdfsr.com/.../auto-hemoterapia-parecer-anal-tico... 

6 de março às 01:21 

  

Marcelo Fethahttp://www.geocities.ws/.../autohemoterapia_parecer... 

6 de março às 01:21 

  

http://www.youtube.com/watch?v=KOjLQBeAFY8
http://www.youtube.com/watch?v=iugTyd_FD-E
http://www.youtube.com/watch?v=nOkl0reFVjA
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http://www.youtube.com/channel/UCIiI333VvtB6JIHfnKstgNg
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1577559909152742&reply_comment_id=1577560102486056&total_comments=10&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://pdfsr.com/pdf/auto-hemoterapia-parecer-anal-tico-documentado-um-guia-para-pesquisas-1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1577559909152742&reply_comment_id=1577561442485922&total_comments=10&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/autohemoterapia_parecer_documentado.htm
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1577559909152742&reply_comment_id=1577561539152579&total_comments=10&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


Marcelo Fetha Parte1: https://www.youtube.com/watch?v=TqmgZ3hAlGs 

6 de março às 01:22 

  

Marcelo Fetha Parte2: https://www.youtube.com/watch?v=fmXnD-9sQdk 

6 de março às 01:22 

  

Marcelo Fetha Parte3: https://www.youtube.com/watch?v=8q1eIM7PMX4 

6 de março às 01:22 

  

Marcelo Fetha Parte4: https://www.youtube.com/watch?v=Ms6qWzQiCTE 

6 de março às 01:22 

  

Marcelo Fetha O método Self-Healing do Dr. Schneider não é apenas para 

visão, mas também para outras areas. Na entrevista ACIMA (4 vídeos) ele conta 
que a interprete não é apenas uma interprete, mas é uma de suas melhores 
amigas. Ela chegou até ele sem forças para mastigar. A mae dela morreu da 
mesma doença. Ele também narra que levou uma especialista que o examinou, e 
após exame clinico, disse que ele nao era capaz de enxergar. Ela a levou para 
passear de carro nas montanhas. 
 
Neste outro video abaixo, Palestra em Brasilia, o Dr Schneider conta o caso de 
uma docente de odontologia que ficou apenas com 2% da visão, após bater a 
cabeça num acidente de carro. E ele percebeu que ela reagia a certos 
movimentos e cores. Com seu metodo ela recuperou totalmente a visão e voltou 
a dar aulas. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JGRolzqpuQs 

22 de março às 04:16 

  

Marcelo Fetha PARA VOCE CONHECER O METODO: 

http://www.envisionselfhealing.com/exercises 
Library of Self-Healing Exercises  
Como o site está em inglês, você poderá abrir pelo Google Chrome e conhecer (e 
praticar) os varios exercicios do metodo do Dr. Meir Schneider  
* Exercícios de visão.  

https://www.youtube.com/watch?v=TqmgZ3hAlGs
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1577559909152742&reply_comment_id=1577562489152484&total_comments=10&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=fmXnD-9sQdk
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1577559909152742&reply_comment_id=1577562512485815&total_comments=10&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=8q1eIM7PMX4
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1577559909152742&reply_comment_id=1577562545819145&total_comments=10&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=Ms6qWzQiCTE
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1577559909152742&reply_comment_id=1577562595819140&total_comments=10&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=JGRolzqpuQs
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1577559909152742&reply_comment_id=1585316301710436&total_comments=10&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.envisionselfhealing.com/exercises


* Exercícios corporais: (EXERCÍCIOS DE MOVIMENTO, TÉCNICAS DE AUTO-
MASSAGEM e ALONGAMENTOS) 

22 de março às 04:17 

o  

Cristina Brito Como vcs explicam uma pessoa com cisto no joelho prestes a 

fazer cirurgia e após 3 aplicações o cisto some???  
Uma pessoa com nódulos nos seios e após 5 aplicações eles simplesmente 
desaparecem???  
Danos? Estão equivocados! Não existem danos e sim cura saudável e barata. 

21 de março às 11:34 

o  

Marcia Leite É criminoso dizer que a AHT não tem eficácia!! Interesses escusos 

por trás dessa declaração. Faço e divulgo!!! 

21 de março às 07:54 

o  

Marcela Oaharba Gebrim Tenho 3 testemunhos, meu, minha filha e meu pai. 

Minha filha tem 5 anos devido a uma doença autoimune, estava tomando 
grandes doses de corticóide e azatioprina, em dezembro sua hemoglobina estava 
7,0 hoje está 5.4 seu fígado que antes estava inflamado, hoje não está mais, sua 
dose de corticóide esta mínima. Eu sou diabética tipo I há 22 anos, minha 
glicemia sempre muito alta, 300 400 e depois da AHT ela esta 100,150 e tive 
muitos picos de hipoglicemia. Meu pai vivia com dores no corpo, pré diabético 
tomando Glifage, depois de 2 meses não necessita mais de medicação. 

19 de março às 13:30 

o  

Marcelo Fetha EUROPE CENTRAL PUBMED: AUTO-HEMOTERAPIA TAMBÉM 

É INDICADA EM MÉTODO PARA O TRATAMENTO DE PSORÍASE 
EUROPE CENTRAL PUBMED: AUTO-HEMOTERAPIA TAMBÉM É INDICADA 
EM MÉTODO PARA O TRATAMENTO DE PSORÍASE  
http://europepmc.org/patents/PAT/UA21597U 
METHOD FOR TREATING PSORIASIS  
(PAT - UA21597U)  
BUIANOVA OLEKSANDRA VASYLIVNA, AL-RAMLAVI HISHAM JAMIL  
Application: UA20060011211U on 2006/10/24  
Publication: 2007/03/15  
Abstract:  
The method for treating psoriasis comprises the complex use of desensitizing 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1577559909152742&reply_comment_id=1585316388377094&total_comments=10&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1585066075068792&offset=200&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1584956621746404&offset=200&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1584367508471982&offset=200&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://europepmc.org/patents/PAT/UA21597U


drugs, the extract of aloe, vitamins A, B, C, E, 3 % salicylic ointment, and ((( *** 
autohemotherapy *** ))). In addition, Cardonat tablets are taken twice a day for 
three weeks and hepatoprotector Darsil in tablets is taken thrice a day for three 
weeks. The suberythemic doses of UV are also used.  
Priority number:  
UA20060011211U  
Classifier:  
A61K36/00 (IPC)  
TRADUÇÃO VIA GOOGLE:  
MÉTODO PARA O TRATAMENTO DE PSORÍASE  
( PAT - UA21597U )  
BUIANOVA Oleksandra VASYLIVNA , AL-RAMLAVI Hisham JAMIL  
Aplicação: UA20060011211U em 2006/10/24  
publicação: 2007/03/15  
Abstrato:  
O método para o tratamento de psoríase complexo compreende o uso de 
medicamentos de dessensibilização, do extracto de aloé , as vitaminas A, B, C, 
E, 3% pomada salicílico, e ((( *** auto-hemoterapia *** ))). Além disso, os 
comprimidos são tomados Cardonat duas vezes por dia, durante três semanas e 
Darsil hepatoprotector em comprimidos é tomada três vezes por dia, durante três 
semanas. As doses de UV suberythemic também são utilizados.  
Número de prioridade:  
UA20060011211U  
Classificador:  
A61K36/00 (IPC) 

19 de março às 06:48 

o  

Marcelo Fetha Clinical Research of Qigong Acupoint Pressure Autohemotherapy 

in Treating Acne (Pesquisa Clinica de Autohemoterapia Qigong Acpoint Pressure 
no tratamento de Acne) 
Acne qigong acupuntura pesquisa clínica da terapia de sangue  
Pesquisa Clínica de Qigong Acupoint Auto-hemoterapia Pressão no tratamento 
da acne  
Resumo:  
Objetivo: Avaliar a eficácia clínica de qigong terapia com acupuntura para tratar a 
acne a partir do sangue. Métodos: 86 pacientes foram aleatoriamente divididos 
em grupo de tratamento (AHT qigong acupuntura grupo de tratamento) e grupo 
controle (grupo tratamento de acupuntura convencional), foram observados 43 
casos em cada grupo após a eficácia do tratamento, após um curso de 
tratamento. Resultados: A taxa de resposta foi de 95,3% no grupo controle foi de 
86,0%. A diferença foi estatisticamente significativa (P <0,05). Conclusão: a 
terapia com acupuntura Qigong para tratar acne do sangue pode melhorar 
significativamente os sintomas, um efeito significativo. Citations: Wanghua Lan, 
Chen Fengxiang qigong acupuntura Auto-hemoterapia acne pesquisa clínica [J] 
tratamento da University TCM, 2014,29 (7): 1079-1080.  
Resumo:  
Para investigar o efeito clínico de tratamento de auto-hemoterapia qigong 
pressão acupoint no tratamento de acne Métodos :. 86 pacientes foram 
aleatoriamente divididos em grupo de tratamento (qigong pressão acupoint grupo 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1584218908486842&offset=200&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


auto-hemoterapia) e grupo controle (grupo tratamento de acupuntura 
convencional), 43 casos em cada grupo Observado o. poder efetivo após o 
tratamento, respectivamente Resultados :. A taxa efetiva foi de 95. 3% no grupo 
de tratamento e 86 0% no grupo de controle Comparados os dois grupos, a 
diferença foi estatisticamente significativa (P <0 05). Conclusão: .. Qigong 
acupoint auto-hemoterapia pressão no tratamento da acne, obviamente, pode 
melhorar os sintomas do paciente com notável efeito curativo.  
Autor : Wang Hualan Chen Fengxiang  
Autor: Wang Hualan Chen Fengxiang  
Autor : Henan College, Zhengzhou, 450046  
Título: TCM University ISTIC  
Jornal: China Journal of Medicina Chinesa  
Ano, o volume (s) : 2014 (7)  
CLC : R245.958.73  
Palavras-chave: Acne Contexto Conhecimento Auto-hemoterapia qigong 
acupuntura Contexto Conhecimento acupuntura Contexto Conhecimento  
Palavras-chave: Acne acupoint auto-hemoterapia pressão qigong terapia com 
acupuntura  
Máquina Classificação Uniforme : R2 R72  
Data de publicação on-line : 07 de agosto de 2014  
http://d.wanfangdata.com.cn/periodical_henzyxyxb201407061... 

19 de março às 06:47 

o  

Marcelo Fetha A observação da eficácia da terapia de combinação de auto-

hemoterapia, viaminati, e azitromicina no tratamento da acne grave 
Auto-hemoterapia joint Viaminati e azitromicina para o tratamento da acne severa 
Eficácia  
 
A observação da eficácia da terapia de combinação de auto-hemoterapia, 
viaminati, e azitromicina no tratamento da acne grave  
http://d.wanfangdata.com.cn/periodical_zgmryxzz201418018... 
 
Resumo:  
Objetivo: Analisar Auto-hemoterapia joint Viaminati e tratamento azitromicina de 
grave acne eficácia do método: os 102 pacientes com acne grave em pacientes 
com ordem de tratamento para o grupo de tratamento eo grupo controle foram 
tratados durante oito semanas de tratamento grupo foi tratado e Viaminati. 
azitromicina, enquanto AHT uma semana; grupo controle foi tratado Viaminati e 
azitromicina Resultados: O grupo de tratamento foi de 92,30% no grupo controle 
foi de 74,00% dois diferença eficiente foi significativa (x2 = 6,18, P .. <0,05) 
Conclusão: AHT joint Viaminati e azitromicina para o tratamento de acne grave 
efeito significativo.  
Autor : Huang Jianqing [1] Liaowei Jian [2] Jiang Aiping [1]  
Autor: HUANG Jian-Qing [1] LIAO Wei-jian [2] JIANG Ai-ping [1]  
Autor :  
Dermatologia Dermatologia Tratamento Centros de Fuzhou, Fujian Fuzhou 
350025, China  
Fujian College of Pharmacy, Fuzhou, Fujian 350101 Saúde  
Título: Chinese Aesthetic Medicine ISTIC  

http://d.wanfangdata.com.cn/periodical_henzyxyxb201407061.aspx
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1584218591820207&offset=200&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://d.wanfangdata.com.cn/periodical_zgmryxzz201418018.aspx


Jornal: Jornal chinês de Medicina Estética  
Ano, o volume (s) : 2014, 23 (18)  
CLC : R758.73 + 3  
Palavras-chave: Auto-hemoterapia Contexto Conhecimento acne severa 
Contexto Conhecimento Viaminati Contexto Conhecimento azitromicina Contexto 
Conhecimento  
Palavras-chave: auto-hemoterapia acne grave viaminati azitromicina  
Data de publicação on-line : 18 de novembro de 2014  
Documentos similares(1Artigo)  
Papers do sangue e dexametasona combinada com a terapia de injeção acupoint 
Xiaocuo beber 76 casos de acne grave - Henan Medicina Chinesa - 2014 34 (1)  
http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_hnzy201401062.aspx 
Já que o sangue mais dexametasona combinada com a terapia de injeção 
acupoint Xiaocuo beber 76 casos de acne grave 
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Marcelo Fetha Estudo chines odontologia: Eficácia da auto-hemoterapia 

Estudo chines odontologia: Eficácia da auto-hemoterapia  
TRADUÇÃO original VIA GOOGLE:  
Auto-hemoterapia depois de dente Eficácia tomada extração seca  
http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_wszyjy200406076.aspx 
Eficácia da tomada seco após a extracção de dentes terapia sangue  
Resumo:  
Objetivo comparar a eficácia clínica para o tratamento de alveolite após extração 
de dente. Auto-hemoterapia e iodofórmio método gaze selecionou 20 a 50 anos, 
em 32 pacientes, randomizados, linha de terapia de auto-sangue (22 casos) e 
iodofórmio tratamento de gaze (10 casos ), foram acompanhados por 1 a 2 
semanas, eficácia clínica para avaliação de resultados de taxa de sucesso auto-
hemoterapia 90,9 por cento, o tratamento gaze iodofórmio foi de 80,0%, ambas 
diferença estatisticamente significativa, mas dois tipos de sucesso do tratamento 
auto-hemoterapia casos mais propício para aliviar a dor e acelerar a cicatrização 
de feridas. auto-hemoterapia Conclusão é tratada com gaze iodofórmio têm 
eficácia clínica foi boa, mas a primeira é mais propício para aliviar a dor e 
acelerar a cicatrização de feridas  
Autor: Chang Ching  
De: Oral doença centro de prevenção e controle de Yiyang City, Hunan, Yiyang, 
413000  
Jornal: Educação Profissional de Saúde  
Jornal: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SAÚDE  
Ano, volume (período): 2004, 22 (6)  
CLC: R716  
Palavras-chave: Auto-sangue terapia gaze iodofórmio tomada de seca  
DOI: R47 R78  
Referências(2Artigo)  
Highmore W negligenciado soure hemorragia pós-parto de bloodsupply para 
transfusão em periódicos estrangeiros 1874 doi: 10.1016/S0140-6736 (02) 
44651-X  
Zhongda Wen tratamento de alveolite 1982 (03)  
Citações(1Artigo)  
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Tsang Yue, Wang Wei Ji Zhu Huai Xiuwen Luo médio. aplicação clínica de auto-
terapia de sangue [Documentos] - a medicina popular chinesa 2005 (7)  
Electronic Press plataforma Conhecimento - Nacional de Ciência e Tecnologia 
Programa de Apoio projeto financiado (No.: 2006BAH03B01). © Pequim Inc 
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Marcelo Fetha Using Autohemotherapy to Treat 30 Patients with Pubertal Acne 

of Face (Auto-hemoterapia tratamento de adolescentes com acne facial, 30 
casos) 
Using Autohemotherapy to Treat 30 Patients with Pubertal Acne of Face  
Auto-hemoterapia tratamento de adolescentes acne facial 30 casos  
30 casos de auto-sangue terapia para acne facial adolescente  
Usando Auto-hemoterapia para tratar 30 pacientes com acne puberal da cara  
http://d.wanfangdata.com.cn/periodical_zgmjlf200310020.aspx 
Resumo:  
Adolescente acne é uma doença comum, mais por boa comida picante, Erzhi 
úmido, pode afetar seriamente a juventude olha eu apliquei a auto-sangue terapia 
no tratamento desta doença um efeito significativo, são apresentados abaixo  
Autor: Wang Zhanrong  
De: Hospital de Medicina Tradicional Chinesa de Yuncheng, província de 
Shandong, 274700  
Jornal: Medicina popular chinesa  
Jornal: Naturopatia CHINA  
Ano, volume (período): 2003, 11 (10)  
CLC: R275  
DOI: R24 R87  
Citações(2 Artigos)  
Yao Min tratamento de acupuntura o progresso da pesquisa clínico de acne [J] - 
Yichun Universidade 2007 (6)  
Tsang Yue, Wang Wei Ji Zhu Huai Xiuwen Luo médio. aplicação clínica de auto-
terapia de sangue [Documentos] - a medicina popular chinesa 2005 (7) 
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Marcelo Fetha Efeito do Composto Xiaofeng pó mais Auto-hemoterapia para 

Urticária crônica: Uma observação de 38 casos 
Efeito do Composto Xiaofeng pó mais Auto-hemoterapia para Urticária crônica: 
Uma observação de 38 casos  
TRADUÇÃO VIA GOOGLE  
Jornal de Medicina de Novo Chinês" 2008-04  
Efeito do Composto Xiaofeng pó mais Auto-hemoterapia para Urticária crônica: 
Uma obser-vação de 38 casos  
SUI Daoshun HE Min Li Yong  
Objetivo: Avaliar o efeito terapêutico do composto Xiaofeng Pó (CXP), mais au-
tohemotherapy de urticária crônica e observar seu efeito sobre a taxa de 
transformação dos linfócitos T (T-LP). Métodos: Sevenly e oito pacientes foram 
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randomizados em dois grupos receberam dois groups.The uso oral do CXP 
(principalmente comnposed da Radix Cadonopsis, Poriao, Radix 
Rehmanniae.Radix Paeoniae Alba, Fructus Tribulus Terrestris, Radix 
Saposhnikoviae, Herha Sehizonepetae, perióstraco Cicadae, Rhizoma 
Chuanxiong.Radix Sinensis Angelicae, Radix Clycyrrhizae). O grupo de 
tratamento (n = 38) recebeu au-tohemotberapy sobre os pontos de acupuntura do 
Quehi, Hegu, Zusanli e Sanyinjiao.and do grupo controle (n = 40) receberam 
Clarityne e Resultados vitamina C. :. A taxa de cura e wae taxa markesly eficaz 
47,37% e 81,55% no grupo de tratamento respoetively, e 22,50% e 62,50% no 
controlo groupr re-apeetively (P0. 05) Nos doentes curados, as recidivas após um 
mês foi encontrada em 4 casos, e re-rência, após dois meses em 10 facilita a do 
grupo de tratamento, e em 4 e 8 facilita a diferença grupo controle 
respectivamente.Os de recorrência foi significativa entre os dois grupos (P0. 05). 
T-LP foi inereased nos dois grupos, e o nível de T-LP aumentou para o nível 
normal de 32 facilita a do grupo de tratamento, e em 21 casos de diferença 
group.The controle sendo significativa entre os dois grupos (P @ 0,05). 
Conclusão: Composto Xiaofeng pó mais auto-hemoterapia exerce um certo ef-
pés para urticária crônica, aumentando a função imune celular e diminuir a taxa 
de recorrência.  
http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-REND200804023.htm 
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Marcelo Fetha EUROPE CENTRAL PUBMED: MÉTODO PARA TRATAMENTO 

CONSERVADOR DE mastopatia CÍSTICA fibroso por mesoterapia e auto-
hemoterapia 
EUROPE CENTRAL PUBMED: MÉTODO PARA TRATAMENTO 
CONSERVADOR DE mastopatia CÍSTICA fibroso por mesoterapia e auto-
hemoterapia  
http://europepmc.org/patents/PAT/UA9460U 
TRADUÇÃO VIA GOOGLE:  
( PAT - UA9460U )  
POPADYNETS Mariia VASYLIVNA  
Aplicação: UA20050005075U em 2005/05/30  
publicação: 2005/09/15  
Abstrato:  
O método para o tratamento conservador do cística fibrosa mastopatia por 
mesoterapia e auto-hemoterapia compreende a terapia de base, nomeadamente 
vitaminas, adaptogens, sedativos , fármacos de desidratação, a solução de 
0,25% de iodeto de potássio , anti-estrogénios , hepatotrópicos de drogas, e 
cholagogues. Antes da terapia de base, a terapia de desintoxicação é realizada 
utilizando Bilosorb enterosorbent, 3 comprimidos duas vezes por dia após as 
refeições, e o tubagem sonda livre durante 10 dias. A terapia de base 
compreende complexos de drogas prescritas antihomotóxicos passo-a-passo. A 
mistura seguinte de medicamentos é utilizado antihomotóxicos : Ovarium 
compositum, Hepar compositum, Coenzyme compositum, tireóidea compositum, 
Echinacea compositum. As drogas são injetadas no sangue autógeno 
intracutânea nos pontos de acupuntura? 36, RP6 periumbilical, e as áreas de 
ovário, injeções de 10 no total. Phytocompositions são prescritos numa base 
individual mudando as composições à base de plantas de cada mês. A duração 
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total do tratamento é de até 3 meses.  
Número de prioridade:  
UA20050005075U  
Classificador:  
A61K35/78 (IPC)  
-  
ORIGINAL TEXT:  
METHOD FOR CONSERVATIVE TREATMENT OF FIBROUS CYSTIC 
MASTOPATHY BY MESOTHERAPY AND AUTOHEMOTHERAPY  
(PAT - UA9460U)  
POPADYNETS MARIIA VASYLIVNA  
Application: UA20050005075U on 2005/05/30  
Publication: 2005/09/15  
Abstract:  
The method for the conservative treatment of fibrous cystic mastopathy by 
mesotherapy and autohemotherapy comprises the basic therapy, namely 
vitamins, adaptogens, sedatives, dehydration drugs, 0.25% solution of potassium 
iodide, antiestrogens, hepatotropic drugs, and cholagogues. Prior to the basic 
therapy, detoxifying therapy is performed using enterosorbent Bilosorb, 3 tablets 
twice a day after meals, and the probe-free tubage for 10 days. The basic therapy 
comprises complex antihomotoxic drugs prescribed step-by-step. The following 
mixture of antihomotoxic drugs is used: Ovarium compositum, Hepar compositum, 
Coenzyme compositum, Thyreoidea compositum, Echinacea compositum. The 
drugs are injected in the autogenous blood intracutaneously in the acupuncture 
points ??36, RP6, periumbilical and ovarian areas, 10 injections in total. 
Phytocompositions are prescribed on an individual basis changing the herbal 
compositions every month. The overall duration of the treatment is up to 3 
months.  
Priority number:  
UA20050005075U  
Classifier:  
A61K35/78 (IPC) 
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Marcelo Fetha O Efeito da Auto-hemoterapia subconjuntival na Lesão química 

Ocular - Associação Médica de Oftalmologia da República da China  
Injeção de sangue próprio subconjuntival de ocular efeito do tratamento 
queimaduras químicas  
O Efeito da Auto-hemoterapia subconjuntival na Lesão química Ocular  
AUTOR: PREVENÇÃO E TRATAMENTO ( Yen-Fei Yang, ); Wenglin Liang ( Ling-
Ling Wung ); Zhangrong Você ( Jung Chang-Mao ); Ke Liang quando ( Liang-Shi 
Ko )  
A Associação Médica de Oftalmologia da República da China  
6 volumes (1967/05/01)  
Paginas: 56-61  
Tradicional Chinesa  
Oito casos de queimadura química ocular, tratados com a auto-hemoterapia 
subconjuntival são reportados com um resultado satisfa tório sim n simbléfaro 
ocorreu no decurso do tratamento  
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As vantagens da auto-hemoterapia subconjuntival são:  
1. Diluição da concentração do corrosivo  
antimicrobiana e 2. efeito antitoxina  
. Formação de uma almofada de sangue para proteção dos tecidos mais 
profundos.  
4. Nutrição da conjuntiva e da córnea.  
5. Prevenção de simbléfaro  
Este é um método simples, seguro e eficaz de tratamento, o que está de acordo 
com o princípio geral de tratamento de queimadura ocular. Ele é realmente digno 
de ser amplamente utilizado.  
TADUZIDO VIA GOOGLE  
http://www.airitilibrary.com/searchdetail.aspx... 
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Marcelo Fetha Progress of Clinical Application of Autohemotherapy - Guangzhou 

Universidade de Medicina Tradicional Chinesa  
Progress of Clinical Application of Autohemotherapy  
O progresso na aplicação clínica de auto-tratamento do sangue  
Progresso da aplicação clínica da Auto-hemoterapia  
http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_zgmjlf200507090.aspx 
Resumo:  
Auto-terapia sangue é sangue venoso do paciente próprio desenhada e, em 
seguida, injectada pontos de acupuntura autólogos ou tecido muscular a um 
método de tratamento de doenças da terapia teve início em 1950, tornou-se 
agora uma prática única e experiência acumulada através de contínua terapia. 
muitos anos de uso clínico demonstrou que a terapia com acupontos ser 
concisos, vantagens de eficácia de confiança, mais e mais pacientes recebido o 
papel em 1995 a partir da terapia com sangue nas aplicações clínicas resumidas 
como se segue.  
Autor: Tsang Yue macro [1] associação Wei grávida [1] Zhu Xiuwen [1] o Luo em 
meados [2]  
De:  
Faculdade de Medicina da Clínica primeiro Guangzhou Universidade de Medicina 
Tradicional Chinesa, 510405  
Hospital Filiado Primeiro de Guangzhou Universidade de Medicina Tradicional 
Chinesa  
Jornal: Medicina popular chinesa  
Jornal: Naturopatia CHINA  
Ano, volume (período): 2005, 13 (7)  
CLC: R4  
DOI: R31 R45  
Data de publicação on-line: 01 de setembro de 2005  
Referências(24Artigo)  
Dexametasona o acuponto injeção de tratamento de urticária Xingju Fen vez que 
o sangue mais terra 62 casos [J] - Medicina Tradicional Chinesa Nanjing 
University (Ciências Naturais) 1997 (03)  
Zhang Yuqiu; Deng Kaifu; Lin Huiqing planalto sobre o uso observados 60 casos 
de auto-sangue terapia para urticária crônica 2003  
Wang Kunrun a magnetização tratamento a injeção de sangue do herpes 
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crônicas aftosa de 1995 (06)  
Chen Hui auto-hemoterapia no tratamento da úlcera aftosa recorrente [J] - 
Reabilitação Moderna 1998  
Chang Ching- dente após o tratamento Auto-hemoterapia eficácia extração, 
tomada de seca [J] - A educação profissional de Saúde em 2004 (06)  
O Hongkang Lai de meridianos de tratamento auto-hemoterapia 32 casos de 
rinite alérgica 1997 (01)  
Qi fang tratamento Auto-hemoterapia o olho relatar cinco casos de 1997 (03)  
Xie Rongxing; Liangshi Xian Jin tratamento de três agulhas terapia baseada em 
hérnia de disco lombar em 35 casos de 1998 (04)  
Ele Mingyuan tratamento da Auto-hemoterapia dismenorréia 18 casos [J] - 
Binzhou Medical College de 2000 (02)  
Shi Junping; combinado com terapia moxabustão dia para pacientes com hepatite 
crônica B função imunológica raiz Zhang Auto-hemoterapia pontos de 
acupuntura. 1997 (01)  
Citações(12Artigo)  
De Zheng Muxiong Lijin Xian Xumin Kong.. Auto-hemoterapia com cloro 
loratadina, Tratamento de doenças de pele de observação clínica prurigo nodular 
[J] - Mundial de Medicina Tradicional Chinesa 2011 (3)  
Reparação Meng Wang Gang Dafen do sangue tratamento de dessensibilização 
acupoint injeção de urticária crônica [J] - A acupuntura chinesa 2011 (7)  
Ele Chengbiao O Ping Luo Nanying.. pontos meridianos intervir em auto-sangue 
terapia para estudo clínico eczema crônico [Documentos] - Jornal Prático de 
Medicina 2011 (6)  
Guo Xiaomin alta virão verdadeiro O Jianru Zhou. explorar auto-sangue terapia 
patulous trompa de Eustáquio síndrome [J] - Jornal Chinês de Otologia 2010 (3)  
.. Ouyang Ling Estrela Panchao Xia Usina copa fora com acupuntura e 
tratamento de 50 casos de rinite alérgica [J] Auto-hemoterapia - A medicina 
moderna 2010 (6)  
Estudantes Ren Lei julgamento do Fan Yu.. auto-hemoterapia em dermatologia 
[J] - Yunnan Medicina Tradicional Chinesa (1)  
Cai Xiaowen Liu Xin Auto-hemoterapia injecção ponto com a dor Yaofang o 
tratamento da síndrome do intestino irritável em 30 casos [Documentos] - 
Medicina Tradicional Chinesa 2009 (5)  
Os Wu Jian pontos meridianos de intervenção auto-hemoterapia tratamento 
adjuvante de rinite alérgica [J] - Mongólia Interior em 2009 (2)  
Li Yan-ling de medicina chinesa tratamento auto-hemoterapia acupuntura pontos 
a eficácia verruga plana [Documentos] - Revista Chinesa de Medicina Estética 
2009 (8)  
.. Lei Xirong de centavos Ms Chow Mound de vermelho meridiano aponta o 
tratamento auto-hemoterapia intervenção de pesquisa urticária crônica aplicada 
[Documentos] - Medicina Chinesa Contemporânea 2009 (11) 
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Marcelo Fetha BASE DE DADOS CHINESA COM VÁRIOS ESTUDOS SOBRE 

AUTO-HEMOTERAPIA 
Electronic Press plataforma Conhecimento - Nacional de Ciência e Tecnologia 
Programa de Apoio projeto financiado (No.: 2006BAH03B01). © Pequim Inc.  
ESTA BASE DE DADOS CHINESA CONTÉM VÁRIOS ESTUDOS SOBRE 
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AUTO-HEMOTERAPIA (porém os resumos não estão disponíveis).  
* 18 casos de tratamento de dismenorreia Auto-hemoterapia  
Autor: Ele Mingyuan  
Fonte: Binzhou Medical College  
Anos Vol.: 2000 (02)  
http://d.wanfangdata.com.cn/ExternalResource... 
-  
* Tratamento de doenças dos olhos relatório de Auto-hemoterapia 5 casos  
Autor: QI Canino  
Fonte: Medical Journal of Industrial Empresa  
Anos Vol.: 1997 (03)  
http://d.wanfangdata.com.cn/ExternalResource... 
-  
* A magnetização tratamento a injeção de sangue de aftosa crônicas herpes  
Autor: Wang Kunrun  
Fonte: Estrangeira Ciências Médicas (Volume Imunologia)  
Anos Vol.: 1995 (06)  
http://d.wanfangdata.com.cn/ExternalResource... 
-  
* Tratamento da Auto-hemoterapia aftosas recorrentes  
Autor: Chen Hui  
Fonte: Reabilitação moderna  
Anos Vol.: 1998  
http://d.wanfangdata.com.cn/ExternalResource... 
-  
* Meridian auto-hemoterapia no tratamento de 32 casos de rinite alérgica  
Meridian tratamento de 32 casos de rinite alérgica Auto-hemoterapia  
Autor: Lai Hongkang  
Fonte: Sichuan Medicina Tradicional Chinesa  
Anos Vol.: 1997 (01)  
http://d.wanfangdata.com.cn/ExternalResource... 
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Marcelo Fetha Thieme E-Journals. Auto-hemoterapia Estudo na Universidade de 

Mainz 
Thieme E-Journals. Auto-hemoterapia Estudo na Universidade de Mainz  
https://www.thieme-connect.com/.../10.1055/s-0030-1257680 
EHK 2011; 60 (5): 253-260  
DOI: 10.1055/s-0030-1257680  
Übersichten / Avaliações  
© Karl F. Haug Verlag MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co. KG  
Eigenbluttherapie bei Hauterkrankungen  
TRADUZIDO VIA GOOGLE:  
Zusammenfassung  
Die Eigenbluttherapie ist ein traditionelles Verfahren, das bei Hauterkrankungen 
verschiedenen, z. B. neurodermite und Urtikaria, Erfolgreich eingesetzt wird. In 
der Übersicht werden die Formen und Wirkungen Methode der insbesondere in 
der Dermatologie und beschrieben Anwendungshinweise gegeben.  
Eine sou Universitätsklinikum Mainz mit vielversprechenden Ergebnissen 
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durchgeführte Studie mit Patienten mit chronischer spontaner Urtikaria wird 
vorgestellt.  
Abstrato  
Auto-hemoterapia é um processo tradicional, que é usado com sucesso no caso 
de doenças de pele diferentes, como neurodermite e urticária. As formas e os 
efeitos do método, especialmente em dermatologia, são descritas na descrição, e 
as instruções para o uso são dadas.  
Um estudo que foi realizado na Universidade de Mainz com pacientes que sofrem 
de urticária crónica espontânea e que mostraram resultados promissores, é 
apresentada.  
Schlüsselwörter  
Eigenbluttherapie - Dermatologie - Urtikaria - neurodermite  
Palavras-chave  
Auto-hemoterapia - dermatologia - urticária - neurodermatite 
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Marcelo Fetha PUBMED: Dezembro 2012: A auto-hemoterapia acupoint alivia 

significativamente os sintomas clínicos da rinite alérgica [Acupoint 
autohemotherapy for allergic rhinitis and its effect on serum IL-12 and IFN-
gamma] 
PUBMED: Dezembro 2012: A auto-hemoterapia acupoint alivia significativamente 
os sintomas clínicos da rinite alérgica  
. Zhongguo Zhen Jiu dezembro 2012; 32 (12) :1077-80.  
[Auto-hemoterapia Acupoint da rinite alérgica e seu efeito no soro de IL-12 e IFN-
gama].  
[Artigo em chinês]  
Liang C , T Jiang .  
Fonte  
Faculdade de Acupuntura-Moxabustão e Ortopedia, Universidade de Hubei CM, 
Wuhan 430065, China. ivy_star@sina.com  
Abstrato  
OBJETIVO:  
Para explorar a eficácia clínica e o mecanismo de auto-hemoterapia acupoint no 
tratamento da rinite alérgica.  
MÉTODOS:  
Quarenta e cinco casos foram randomizados em um grupo de auto-hemoterapia 
(24 casos) e um grupo de medicação ocidental (21 casos). No grupo de auto-
hemoterapia, a auto-hemoterapia acupoint foi aplicado à Dingchuan bilateral (EX-
B 1), Fengmen (BL 12), Feishu (BL 13), Quchi (LI 11), Zusanli (ST 36) e os 
outros. No grupo de medicação ocidental, os comprimidos de loratadina foram 
prescritos. Os pacientes foram tratados continuamente durante 3 meses em 
ambos os grupos. A pontuação do sintoma clínico foi levado para a avaliação da 
eficácia clínica. O ensaio de enzima ligada immunoadsordent (ELISA), foi 
adoptado para determinar o conteúdo de soro de interferon-gama (IFN-gama) e 
interleucina-12 (IL-12).  
RESULTADOS:  
A taxa efectiva total foi de 83,3% (20/24) no grupo de auto-hemoterapia, que foi 
obviamente superior a 66,7% (14/21) no grupo de medicação ocidental (P <0,05). 
Depois do tratamento, as pontuações dos sintomas clínicos de doentes nos dois 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1584215681820498&offset=200&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


grupos foram todos reduzidos. As melhorias nas pontuações de espirros e 
corrimento nasal claro no grupo auto-hemoterapia foram muito mais significativa 
do que aqueles no grupo de medicação ocidental (ambos P <0,05). Após o 
tratamento, a IL-12 no soro de pacientes com o conteúdo dos dois grupos foi 
aumentada para todos os graus diferentes, em comparação com o que, antes do 
tratamento (ambos P <0,05). No grupo de auto-hemoterapia, o soro de IFN-gama 
foi aumentada após o tratamento (P <0,05). No grupo de medicação ocidental, o 
soro de IFN-gama não foi aumentada, obviamente, após o tratamento (P> 0,05). 
O aumento do conteúdo de índice acima do grupo de auto-hemoterapia foram 
mais aparente do que aqueles no grupo de medicação ocidental (ambos P 
<0,05).  
CONCLUSÃO:  
A auto-hemoterapia acupoint alivia significativamente os sintomas clínicos da 
rinite alérgica e o efeito terapêutico é melhor do que com a administração oral de 
comprimidos de loratadina, que é provavelmente relevante com o aumento do 
teor de IL-12 no soro e para a promoção da síntese de IFN-gama.  
PMID: 23301470 [PubMed - indexado para o MEDLINE]  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23301470 
Zhongguo Zhen Jiu. 2012 Dec;32(12):1077-80.  
[Acupoint autohemotherapy for allergic rhinitis and its effect on serum IL-12 and 
IFN-gamma].  
[Article in Chinese]  
Liang C, Jiang T.  
Source  
College of Acupuncture-Moxibustion and Orthopaedics, Hubei University of CM, 
Wuhan 430065, China. ivy_star@sina.com  
Abstract  
OBJECTIVE:  
To explore the clinical efficacy and the mechanism of acupoint autohemotherapy 
in the treatment of allergic rhinitis.  
METHODS:  
Forty-five cases were randomized into an autohemotherapy group (24 cases) and 
a western medication group (21 cases). In the autohemotherapy group, the 
acupoint autohemotherapy was applied to the bilateral Dingchuan (EX-B 1), 
Fengmen (BL 12), Feishu (BL 13), Quchi (LI 11), Zusanli (ST 36) and the others. 
In the western medication group, loratadine tablets were prescribed. The patients 
were treated continuously for 3 months in both groups. The clinical symptom 
score was taken for the assessment of clinical efficacy. The enzyme-linked 
immunoadsordent assay (ELISA) was adopted to determine the contents of serum 
interferon-gamma (IFN-gamma) and interleukin-12 (IL-12).  
RESULTS:  
The total effective rate was 83.3% (20/24) in the autohemotherapy group, which 
was obviously superior to 66.7% (14/21) in the western medication group (P < 
0.05). After treatment, the clinical symptom scores of patients in the two groups 
were all reduced. The improvements in the scores of sneezing and clear nasal 
discharge in the autohemotherapy group were much more significant than those 
in the western medication group (both P < 0.05). After treatment, the serum IL-12 
content of patients in the two groups was all increased to different extents as 
compared with that before treatment (both P < 0.05). In the autohemotherapy 
group, the serum IFN-gamma was increased after treatment (P < 0.05). In the 
western medication group, the serum IFN-gamma was not increased obviously 
after treatment (P > 0.05). The increase of the above index contents in the 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23301470


autohemotherapy group were more apparent than those in the western 
medication group (both P < 0.05).  
CONCLUSION:  
The acupoint autohemotherapy relieves significantly the clinical symptoms of 
allergic rhinitis and the therapeutic effect is better than that with oral 
administration of loratadine tablets, which is probably relevant with the increase of 
serum IL-12 content and the promotion of IFN-gamma synthesis. 
PMID: 23301470 [PubMed - indexed for MEDLINE] 

19 de março às 06:38 

o  

Marcelo Fetha Therapeutic Observation on Autohemotherapy plus Auricular 

Point Sticking for Acne) 
 
Xangai Jornal da Acupuntura > 2012 10 - Auto-hemoterapia com tratamento 
auricular pressão colar de Eficácia acne Observação terapêutico sobre Auto-
hemoterapia mais Sticking ponto auricular para Acne  
http://amigosdacura.ning.com/.../xangai-jornal-da... 
 
TRADUÇÃO VIA GOOGLE: 
 
Auto-hemoterapia com tratamento auricular pressão colar de Eficácia acne 
 
Observação terapêutico sobre Auto-hemoterapia mais Sticking ponto auricular 
para Acne 
 
http://d.wanfangdata.com.cn/periodical_shzjzz201210021.aspx 
 
RESUMO: 
 
Finalidade de explorar um método eficaz para o tratamento da acne. Métodos 
auto-hemoterapia com auricular de pressão (grupo de tratamento) de 30 casos de 
tratamento do acne com nu oral para passar de Callicarpa chip (grupo de 
controlo), no tratamento de 30 casos no controle. Resultados A taxa total efectiva 
93,3% do grupo de controlo, a taxa efectiva total de 70,0%, a taxa efectiva total 
no grupo de tratamento do que no grupo de controlo (P <0,05). conclusão auto-
hemoterapia tie acupressão auricular para tratar a acne melhor do que a peça nu 
oral de Callicarpa. 
 
Autor: Inter-relação [1] Ge Yan [1] Oi Ming Shen [2] 
Autor: XU Jin-hua [1] GE Yan [1] SHEN Ai-ming [2] 
De:  
Hospital de Saúde Materno-Infantil da cidade de Nantong, Nantong, 226006 
Nantong corpo Collinson Saúde Escolar, Nantong, 226007 
Jornal: Revistas Xangai Acupuntura humanístico, 
Jornal: Xangai Jornal de Acupuntura e Moxabustão 
Ano, volume (período): 2012, 31 (10) 
CLC: R246.7 
Palavras-chave: Acne Contexto de conhecimento acupuntura auricular Contexto 
de conhecimento acupoint terapia Contexto de conhecimento auto-hemoterapia 
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Contexto de conhecimento  
DOI: R25 R24 
Data de publicação on-line: 21 de janeiro de 2013 

19 de março às 06:37 

o  

Marcelo Fetha Auto-hemoterapia como tratamento auxiliar do complexo 

estomatite-gengivite linfoplasmocitária felina: relato de caso 
Auto-hemoterapia como tratamento auxiliar do complexo estomatite-gengivite 
linfoplasmocitária felina: relato de caso  
Marcela Sitta Deserti, Josiane Conceição Albertini Habermann  
n.3 (2012) 
Resumo  
O Complexo Estomatite Gengivite Linfoplasmocitária Felina é uma doença que 
acomete os felinos com certa frequência, essa é mais uma das afecções orais em 
felinos em que não se conhece a causa. É caracterizada pela reação inflamatória 
agressiva na gengiva, mucosa oral, língua e ângulo da mandíbula. Os gatos 
afetados apresentam diminuição na ingestão de alimentos, dor ao toque, 
salivação intensa, halitose, perda de peso e resistência ao exame oral. O 
Tratamento dessa doença é basicamente controlado com limpeza de tártaro, em 
alguns casos extração de alguns ou todos os dentes, anti - inflamatórios 
esteroidais, e Auto - hemoterapia que é um recurso terapêutico de baixo custo, 
simples que se resume em retirar sangue de uma veia e aplicar no músculo, 
estimulando o Sistema Reticulo Endotelial quadruplicando os macrófagos em 
todo o organismo.  
Palavras-chave  
Auto-hemoterapia; Anti-inflamatório esteroidais; Halitose; Salivação intensa.  
http://www.sare.anhanguera.com/.../ansem/article/view/6260 

19 de março às 06:36 

o  

Marcelo Fetha MAIS UMA PUBLICAÇÃO RECENTE COMPROVA A EFICÁCIA 

DA AUTO-HEMOTERAPIA, do Curso de Medicina Veterinária da Faculdade de 
Ciências Agrárias de Andradina/SP.  
 
AUTO-HEMOTERAPIA NA PAPILOMATOSE BOVINA–RELATO DE CASO  
ER Leite, FP Spada¹, AAL da Silva Rial - fea.br  
... RELATO DE CASO AUTO-HEMOTERAPIA NA PAPILOMATOSE BOVINA – 
RELATO DE CASO  
SELF – HEMOTHERAPY IN PAPILLOMATOSIS BOVINE – CASE REPORT ... O 
tratamento do animal  
foi realizado através de um protocolo usando auto-hemoterapia. ...  
-  
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
O resultado obtido neste caso foi  
condizente com a literatura pesquisada. O uso  
da auto-hemoterapia levou a cura clínica do  
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animal, em um curto período de tempo e com  
baixo custo.  
-  
* ESTUDO DOCUMENTADO COM REGISTRO FOTOGRAFICO.  
Baixar PDF:  
. 
http://www.fea.br/.../AUTO%20HEMOTERAPIA%20NA... 
. 
http://pdfcast.org/.../auto-hemoterapia-na-papilomatose... 
. 
http://www.hemoterapia.org/.../auto-hemoterapia-na... 

19 de março às 06:35 

o  

Marcelo Fetha Three cases of pruritic urticarial papules and plaques of 

pregnancy (PUPPP) treated with intramuscular injection of autologous whole 
blood  
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology  
Article first published online: 5 MAR 2014  
DOI: 10.1111/jdv.12414  
© 2014 European Academy of Dermatology and Venereology  
Abstract  
Pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy (PUPPP), also known as 
polymorphic eruption of pregnancy, is a common and benign but exceedingly 
uncomfortable dermatosis of pregnancy. Investigation of new treatment options 
has been limited by patient concerns about the negative fetal effects of 
medication.  
Objective  
To assess the efficacy of intramuscular injection of autologous whole blood (AWB) 
for treatment of PUPPP.  
Methods  
This is a retrospective descriptive case series of three patients with PUPPP, all of 
whom were treated with intramuscular injection of AWB.  
Results  
All patients showed good responses to intramuscular injection of AWB, tolerated 
the treatment, and there were no adverse effects to the patients or their babies.  
Conclusion  
AWB may be an alternative treatment option for patients with PUPPP who are 
worried about the risk of medication use during pregnancy or breastfeeding. 
Whole blood collected from the patient's own body may be preferable to foreign 
medications. Future investigation into the exact mechanism with controlled clinical 
studies using a large number of patients will be necessary to provide supporting 
evidence for this potential treatment.  
 
Tradução Via Google  
Três casos de pápulas urticariformes pruriginosas e placas de gravidez (PUPPP) 
tratados com injeção intramuscular de sangue autólogo  
Jornal da Academia Europeia de Dermatologia e Venereologia  
Artigo publicado on-line: 5 MAR 2014  
DOI: 10.1111/jdv.12414  
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© 2014 Academia Europeia de Dermatologia e Venereologia  
abstrato  
Pápulas urticariformes pruriginosas e placas de gravidez ( PUPPP ) , também 
conhecido como erupção polimorfa da gravidez, é uma dermatose comum e 
benigna , mas extremamente desconfortável de gravidez. Investigação de novas 
opções de tratamento tem sido limitado pela paciente preocupações acerca dos 
efeitos negativos fetais de medicação .  
objetivo  
Para avaliar a eficácia da administração intramuscular de todo sangue autólogo 
(AWB ) para o tratamento de PUPPP .  
Métodos  
Esta é uma série de casos retrospectivo e descritivo dos três pacientes com 
PUPPP , os quais foram tratados com injeção intramuscular de AWB .  
resultados  
Todos os pacientes apresentaram boa resposta à injeção intramuscular de AWB , 
toleraram o tratamento , e não houve efeitos adversos para os pacientes ou seus 
bebês.  
conclusão  
AWB pode ser uma opção alternativa de tratamento para pacientes com PUPPP 
que estão preocupados com o risco do uso de medicamentos durante a gravidez 
ou amamentação. O sangue total coletado do próprio corpo do paciente pode ser 
preferível a medicamentos estrangeiros. Investigação futura sobre o mecanismo 
exato com estudos clínicos controlados , utilizando um grande número de 
pacientes serão necessários para fornecer evidência de apoio para este 
tratamento potencial.  
http://onlinelibrary.wiley.com/.../abstract;jsessionid... ... 

19 de março às 06:31 

o  

Marcelo Fetha Journal ListAnn Dermatolv.26(4); 2014 AugPMC4135115 

Logo of annalderma 
Ann Dermatol. 2014 Aug; 26(4): 526–527. 
Published online 2014 Jul 31. doi: 10.5021/ad.2014.26.4.526 
PMCID: PMC4135115 
Autohemotherapy in Chronic Urticaria: What Could Be the Autoreactive Factors 
and Curative Mechanisms? 
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4135115/ 

19 de março às 06:29 

o  

Cassiano da Silva a máfia das industrias!! 

17 de março às 22:35 
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o  

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!!! 

1 · 17 de março às 16:01 

o  

Chico Bento eu faço Auto-Hemoterapia 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. 

17 de março às 09:29 

o  

Marcelo Fetha Comentario da foto hoje (8 aplicações de AHT)  

 
CARO AMIGO MAURECIR E AMIGOS DA CURA,  
Esta sou eu hoje, podendo sorrir novamente!  
Se a auto-hemoterapia é um milagre, eu e Apolo Pantera, somos este milagre!  
Como podem ver, recuperei meus cabelos, minha pele, minha visão, prejudicada 
pelo líquen plano, mas antes de tudo, recuperei minha vontade de viver!  
Peço a vc amigo Maurecir, a divulgação destas fotos, em prol da divulgação do 
que a AH pode fazer contra esta terrível doença. Peço também que se possível, 
elas possam chegar as mãos do Dr. Luiz moura, pois foi através de seus vídeos e 
do Amigos da Cura, que começei minha auto-hemoterapia.  
Aguardo ansiosa seu e-mail.  
Abraços,  
Izaura.  
http://amigosdacura.ning.com/.../photo/listForContributor... 

17 de março às 06:18 

o  

  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=2tmPQROo-nA 

17 de março às 06:18 
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Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=d6gjbPHihi8 

17 de março às 06:18 

  

Marcelo Fetha COMENTARIOS APROVADOS NO CANAL 

WORLDAUTOHEMOTHERAPY EM 10-5-2014  
 
https://www.youtube.com/user/worldautohemotherapy 
 
Izaura Marcia Lima Canella 1 dia atrás • Auto-hemoterapia melhora LÍQUEN 
PLANO GENERALIZADO - veja as fotos  
 
Olá a todos os amigos! Dia 4 de maio passado, completei 3 anos de tratamento e 
continuo bem, graças a Deus e a AHT. Se alguém precisar de minha ajuda, basta 
acessar minha página no site e enviar uma mensagem ou e mail, q c prazer 
responderei Ok!  
Fiquem c Deus desde já, grande abraço!  
Izaura Marcia L.Canella. 

17 de março às 06:19 

  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=XmDlkqg-XgA 

17 de março às 06:19 

  

Marcelo Fetha MARÇO 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=AiJoimC0qMY 

17 de março às 06:19 

  

Marcelo Fetha CANAL DE Izaura Marcia Lima Canella: 

https://www.youtube.com/channel/UC0ECCDegRXVOm9DBSSGHd0A 

17 de março às 06:19 

o  

Marilene Do Carmo ahh com certeza traz danos para laboratorios e farmacias, 

pois minha maezinha gastava muito em farmacia e eu com 60 reais mensais 

https://www.youtube.com/watch?v=d6gjbPHihi8
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estou viva e nao tomo nada de remedio.....auto hemoterapia libere ja........ 

16 de março às 17:43 

o  

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....... 

16 de março às 17:41 

o  

Moacir Antônio de Carvalho Olá! Sou de Campo Grande MS e procuro alguém 

que faça aplicação de AHT. Se alguém souber, agradeço a indicação. 

15 de março às 17:54 

o  

Aline Borges Ellen Borges 

15 de março às 16:34 

o  

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! 

15 de março às 12:45 

o  

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 PERIIGOSOC 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1583243911917675&offset=200&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
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1 · 15 de março às 11:09 · Editado 

o  

Marcelo Fetha 1- AUTO-HEMOTERAPIA NÃO É PLACEBO. E NEM A 

ACUPUNTURA!  
 
AUTO-HEMOTERAPIA EM PONTOS DE ACUPUNTURA - EQUINOS - RELATO 
DE OITO CASOS 
 
Auto-hemoterapia: 16 OUTUBRO 2012 I ENCONTRO INTEGRADOR DO 
GRUPEQUI-UFAL INTERAGE O ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DE 
EQUÍDEOS EM MACEIÓ 
 
FOTO 1: 
 
Aline Saraiva de Oliveira ( bolsista BDI-PROEST-UFAL) apresentou o trabalho de 
pesquisa extensionista denominado Auto hemoterapia em pontos de acupuntura 
nos pós operatórios de cavalos carroceiros: Relato de oito casos 
 
AUTO-HEMOTERAPIA EM PONTOS DE ACUPUNTURA NOS PÓS-
OPERATÓRIOS DE ORQUIECTOMIAS DE EQUINOS CARROCEIROS- 
RELATO DE OITO CASOS - Revista Veterinária e Zootecnia, da Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia - UNESP 
 
FOTOS 2, 3 e 4: 
 
RESUMO 
 
Na região Nordeste do Brasil, devido às dificuldades financeiras e culturais, as 
orquiectomias em cavalos de tração carroceiros são realizadas por leigos, com 
altos índices de mortalidade e sofrimento dos animais. O objetivo deste artigo foi 
avaliar a utilização da auto-hemoterapia em pontos de acupuntura nos pós-
cirúrgicos de orquiectomias de equinos utilizados em carroça, na substituição da 
terapia convencional com analgésicos e antibióticos, em locais onde a utilização 
dos fármacos não é possível. Durante a avaliação dos casos, nenhum dos 
animais apresentou febre, mudança de apetite ou alterações significativas nos 
parâmetros fisiológicos. A auto-hemoterapia em pontos de acupuntura mostrou-
se satisfatória em pós-operatórios de orquiectomias em equinos. 
 
https://www.facebook.com/autohemoterapiacaso.../media_set... 

15 de março às 14:34 · Editado 

o  

  

Marcelo Fetha http://amigosdacura.ning.com/.../auto-hemoterapia-16... 

15 de março às 07:42 
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Marcelo Fetha http://amigosdacura.ning.com/.../auto-hemoterapia-relato... 

15 de março às 07:43 

  

Marcelo Fetha AUTO-HEMOTERAPIA EM PONTOS DE ACUPUNTURA EM 

EQUINOS. RELATO DE OITO CASOS. MULT-IDIOMAS CC 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cJ6ErlMZq1k 

15 de março às 07:43 

  

Marcelo Fetha Este trabalho esta citado no GOOGLE ACADEMICO: 

 
https://scholar.google.com.br/scholar... 

15 de março às 08:46 

o  

Aline Borges Leila Piffer 

14 de março às 22:58 

o  

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. 

17 · 2 de março às 06:36 

o  

  

Marcelo Fetha http://pt.scribd.com/.../Acta-Original-Clinical... 

1 · 2 de março às 06:48 

  

http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/auto-hemoterapia-relato-de-oito-casos-revista-veterin-ria-e
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https://www.youtube.com/watch?v=cJ6ErlMZq1k
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1582660798642653&reply_comment_id=1582661631975903&total_comments=4&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
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Marcelo Fetha ://drmedvet.blogspot.com.br/.../auto-hemoterapia-como... 

2 de março às 06:49 

  

Emer Son Janete Souza 

2 de março às 06:51 

  

Aline Borges Leila Piffer 

14 de março às 22:57 

o  

Marcelo Fetha Talvez o CFM entenda os numeros de participantes e 

comentarios nesta imagem pouco expressivos, entretanto: 
 
OS NÚMEROS DA AUTO-HEMOTERAPIA (em 14-03-2015) são: 
 
*** Os 5 vídeos Mais vistos no Youtube (visualizações): 
 
Auto hemoterapia por Maria Magalhães 
4 anos atrás - 6.975.443 visualizações 
 
Cloreto de Magnésio - por Dr. Luiz Moura por barretofreedom 
1 ano atrás - 554.405 
 
Casos de Sucesso da Autohemoterapia por worldautohemotherapy 
5 anos atrás - 342.996 
 
Autohemoterapia - Explicación y Aplicación por AprendexTube 
1 ano atrás - 308.747 
 
Casos de éxito de la Autohemoterapia por AHTespanol 
5 anos atrás - 302.053 
 
*** Canais YouTube (visualizações): 
 
Worldautohemotherapy: 1.140.462 
 
AHTespanol: 782.034 
 
AHT English 2 canais (85.723 e 20.153) 
 
SMILERSUN Españhol: 687.294 
 

http://drmedvet.blogspot.com.br/2011/10/auto-hemoterapia-como-adjuvante-no.html?showComment=1421740063024#c4672284671238155298
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576119425963457&reply_comment_id=1576123665963033&total_comments=5&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576119425963457&reply_comment_id=1576124289296304&total_comments=5&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/leila.piffer?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576119425963457&reply_comment_id=1582510111991055&total_comments=5&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


*** Grupos Facebook (membros): 
 
Amgos da cura: 10.400 
Hemotérapia: 4.730 
Lusofono: 5.663 
Adeptos AHT 5.432 
Meu Sangue me cura: 1.301 
Auto-hemoterpia PT: 1.096 
Pesquisando AHT: 1.194 
AHT Geral 13.6394 
AHT (meu sangue me cura): 3.098 
Blog Amigos da cura: 16.158 
 
*** Sites (Visitantes): 
 
AHT HEMOTERAPIA: 1.506.493 
AMIGOS DA CURA: 2,996,852 visits 
BLOGS SAPO AUTO-HEMOTERAPIA: 
. Moçambique: 122.913 
. Timor Leste: 125.463 
. Angola: 35.129 
. Cabo Verde: 9.228 
. Portugal: 9.227 

14 de março às 19:11 

o  

Denilson Crispim Santos Marcus Mascarenhas 

14 de março às 15:06 

o  

Ruy Laranja 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.***** 
Postado porhttps://www.facebook.com/ruy.laranja... 

14 de março às 07:37 
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o  

Marcelo Fetha Dra. Judith Acosta Arévalo APÓIA A AUTO-HEMOTERAPIA 

 
Transcripción en Español: 
090616 AHT Autohemoterapia livreto Versión en ESPAÑOL 
Bertha Maria Sánchez - Revisión de términos médicos Dra. Judith Acosta 
Arévalo: 
 
http://www.geocities.ws/autoh.../AUTOHEMOTERAPIA_Espanol.htm 

14 de março às 06:37 

o  

  

Marcelo Fethahttp://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/aht_espanol.htm 

 

 

 

Autohemoterapia - Autohemotherapy 

GEOCITIES.WS|POR MARCELO FETHA 

14 de março às 06:38 

  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/user/AHTespanol 

 

 

 

AHTespanol 

Autohemoterapia: una inmunización con nuestra propia sangre 

YOUTUBE.COM 

14 de março às 06:38 
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Marcelo Fetha Autohemoterapia Español  

 
https://www.facebook.com/ahtespanol 

Autohemoterapia Español 

Comunidade 

 

 

 

70 curtidas 

1 falando sobre isso 

14 de março às 06:39 · Editado 

o  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=_vPiWjjMrYE 

14 de março às 06:35 

o  

Marcelo Fetha MAIS UM MEDICO FALA EM FAVOR DA AUTO-HEMOTERAPIA 

 
Dicas de saúde - Como aumentar a imunidade  
 
https://www.youtube.com/watch?v=3Ryj3R4Xsxk 
 
COMENTEI O VIDEO: 
Parabens. Muito bom video. E melhor ainda ouvir o medico Dr Severino explicar 
sobre alimentacao, medicina quantica, plantas, probioticos e sugerir a auto-
hemoterapia para aumentar a imunidade. Forte abraco 

14 de março às 06:33 

o  
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Chico Bento faço Auto Hemoterapia a dois anos e minha saúde mudou 

completamente, eu sofria de alergia cronica, tinha depressão e pegava viroses 
por causa da minha baixa imunidade, hj estou curado e feliz. obrigado Dr Luiz 
Moura por me ensinar esse procedimento incrivel e benéfico. um grande abraço. 

14 de março às 01:57 

o  

Calixto Abrahao Gebrim Enquanto o Conselho Federal de Medicina recusa-se 

em investigar a verdadeira e tão comprovada eficácia da AUTO-HEMOTERAPIA, 
A LATROGENIA*, 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. 

13 de março às 23:37 · Editado 

o  

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. 

13 de março às 21:31 

o  

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 auto-imune,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. 

13 de março às 20:53 · Editado 

o  

Chenia Lago Barros Bom gente, o que me levou a decidir fazer a 
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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!! 

35 · 2 de março às 10:22 

o  

  

Vania Nonnenmacher Olha isso Enriete Humberto Falcão, Sandra Raquel 

Lermen Polita, 

3 · 13 de março às 19:28 

o  

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? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

13 de março às 18:17 

o  

Daniel Faria eu ja faço autohemoterapia a 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 kkkkkkkkkk, 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 kkkkkkkkkkk 

13 de março às 18:14 

o  

Tania Maria Amorim Eu meu esposo e outras pessoas da minha família estamos 
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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 linpo, 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. 

13 de março às 16:59 

o  

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 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???? 

1 · 13 de março às 16:30 

o  

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 
.... 

12 de março às 20:37 

o  

Walter Medeiros O conceito teórico da Auto-hemoterapia, em momento algum, 

foi posto em dúvida. (Abordagem de Fernando Augusto Orquiza) 
PROPOSTAS 
"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 auto-hemoterapia 
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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 Auto-
hemoterapia 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/medicina/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 Auto-
hemoterapia.  
Segue uma sugestão inicial:  
Instituto de Investigação em Imunologia - INTC  
http://www.iii.org.br/default.asp?site_Acao=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  

http://www.sabbatini.com/renato/correio/medicina/cp971119.htm
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46 anos - Londrina - Paraná 

12 de março às 15:51 

o  

Gabriela Rocha Coimbra Pra quem não tem eficácia? No meu caso está sendo 

a melhor coisa q faço pra minha saúde! 

12 de março às 09:21 

o  

Marcelo Fetha Auto-hemoterapia e a CURA DE CÂNCER. por José Maria 

Costa.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=LT5UphySrcA 
 
4 de dezembro de 2012 15:52  
 
Olá amigo!!  
To te enviando esse e-mail, pq estou no amigos da cura a 1 ano. desde  
q descobri q tinha um cancer na bexiga me interecei por td q me ajuda  
e orientar.  
Tenho um amigo q faz parte tbm do site, chamado paulo magalhães q me  
deu teu e-mail p/ q vc me orientasse como postar meu depoimento  
arespeito da auto hemoterapia.  
Minha tragetoria ñ foi diferente de qm descobre q tem cancer.  
Me chamo jose maria da costa, tenho 64 , moro em mauá sp.  
Num exame de rotina descobri o tumor maligno. -Seg. anexo os resultados- 
Logo q soube, passei a fazer auto hemoterapia. Na oitava aplicação  
fiz um ultrason e ñ tinha nenhum tumor. O medico ficou espantado pq  
ate então ñ tinha feito nd p/ q os tumores tivessem sumido. Ele  
indicou aplicação de vacina bcg na bexiga p/ matar as celulas e evitar  
novos tumores, Ate hj continuo fazendo a auto hemoterapia e ñ pretendo  
parar pq sei q só traz benficios e sem nuhum efeito colateral  
Pra minha alegria e felicidade de minha familia e das pessoas q  
torceram pela minha recuperação, segunda feira dia 5 de novembro fui  
ao medico p/ saber o resultado do exames depois das aplicações das  
vacinas, estou curado do cancer.  
Segue anexos os resultado como prova de minha cura.  
Espero q as pessoas q lerem esse depoimento acreditem q com a força de  
Deus e a auto hemoterapia é possivel se curar de cancer e mtas  
doenças.  
Em tempo: No inicio - devido a qntidade de tumores- médico cogitou a  
possibilidade de extrair minha bexiga.  
Quero em primeiro lugar agradecer a Deus por ter dado sabedoria a um  
homem como doutor Luiz moura de ter divulgado seu dvd.  
So lamento q ainda tem pessoas q morrem pq ñ sabem ou ñ qerem fazer  
auto hemoterapia.  
Espero ter contribuido.  
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Um grande abraço.  
José Maria Costa  
 
VEJA OS LAUDOS DESTE TESTEMUNHO EM:  
 
http://amigosdacura.ning.com/.../auto-hemoterapia-e-a... 
 
-  
 
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 láudos, 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/auto-hemoterapia.htm 
 
http://www.hemoterapia.org/ 
 
http://amigosdacura.ning.com/ 
 
http://www.youtube.com/worldautohemotherapy 
 
http://pdfcast.org/profile/marcelo%20fetha 

 

 

 

Auto-hemoterapia e a CURA DE CÂNCER. por José Maria Costa 

YOUTUBE.COM 

12 de março às 08:17 

o  
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https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1581068105468589&offset=250&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://l.facebook.com/l.php?u=http://www.youtube.com/watch?v=LT5UphySrcA&h=DAQEyaMQA&enc=AZM_CjTexRWYetiod6Sh-VN0oEMD9wgnuZN7Tu1YVSyN5c8V7lMo6Ad58LGcasQrxyO4OeGNap03Ea4kMRvYlE2mkWR_ueMXCfmpLm_ollzjg5vECODxe_ZzVuncM9prNcehc8hYcp4h5kOMvc9tQQ_bacmu9YnWBOAXNz-Fw0ftKA&s=1


Marcelo Fetha http://amigosdacura.ning.com/.../auto-hemoterapia-e-a... 

 
Ah, ele esta no facebook. VOCE PODE PERGUNTAR A ELE SE É VERDADE! 
 
.... 

 

 

 

Auto-hemoterapia e a CURA DE CÂNCER. 

AMIGOSDACURA.NING.COM 

12 de março às 08:18 

o  

Marcelo Fetha COMO EU JÁ DISSE ABAIXO, AS PESSOAS NAO VEM ATE 

AQUI, entao eu venho por elas: 
 
Paulo Magalhães usa a Autohemoterapia no controle da pressão arterial. 
(hipertensão).  
https://www.youtube.com/watch?v=SnMKH0slbGk 

 

 

 

Paulo usa a Autohemoterapia no controle da pressão arterial 

YOUTUBE.COM 

12 de março às 07:58 

o  

  

Marcelo Fetha Autohemotherapy in the control of the arterial pressure 

(hypertension). MULTI-LANGUAGES CC 
https://www.youtube.com/watch?v=3Da1m1ErC-0... 

 

http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/auto-hemoterapia-e-a-cura-de-c-ncer
http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/auto-hemoterapia-e-a-cura-de-c-ncer
http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/auto-hemoterapia-e-a-cura-de-c-ncer
http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/auto-hemoterapia-e-a-cura-de-c-ncer
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Famigosdacura.ning.com%2Fforum%2Ftopics%2Fauto-hemoterapia-e-a-cura-de-c-ncer&h=AAQF1aCPB&enc=AZPhAG5hQhsMUbajo9LzABSOUlTt3C9pnmhKgjqU4vUflGP7h-P_peijTHai1_YlA2XdLfMIifNw7FnaeQ2cQgB_hFKQLq27iN6e2Q4K9HRLh86KAahOigmSL2oRXBM8boU8E0-fozllgs86hh-L51IZ_22KpjxnvXE7Yo0kmPIlIQ&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1581068105468589&reply_comment_id=1581068542135212&total_comments=1&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=SnMKH0slbGk
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSnMKH0slbGk&h=BAQHwGqy8&enc=AZOo7mtj2XNJkC6023Zwc_9fwUmWyPc8FwOSKgZw7o0FeE7Ry8Dgi8oQ-jiIyXiCGT6d77JhakK02GhbVmCL3Ub1QZMIvCkKFT9AiNv7CyWXYIvgXCPokmyYMR0kZ4OvBVLjkdyINDoLTam-bdvWpsYqTj2aBWaGcCVErJvInh9K6w&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSnMKH0slbGk&h=BAQHwGqy8&enc=AZOo7mtj2XNJkC6023Zwc_9fwUmWyPc8FwOSKgZw7o0FeE7Ry8Dgi8oQ-jiIyXiCGT6d77JhakK02GhbVmCL3Ub1QZMIvCkKFT9AiNv7CyWXYIvgXCPokmyYMR0kZ4OvBVLjkdyINDoLTam-bdvWpsYqTj2aBWaGcCVErJvInh9K6w&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSnMKH0slbGk&h=BAQHwGqy8&enc=AZOo7mtj2XNJkC6023Zwc_9fwUmWyPc8FwOSKgZw7o0FeE7Ry8Dgi8oQ-jiIyXiCGT6d77JhakK02GhbVmCL3Ub1QZMIvCkKFT9AiNv7CyWXYIvgXCPokmyYMR0kZ4OvBVLjkdyINDoLTam-bdvWpsYqTj2aBWaGcCVErJvInh9K6w&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSnMKH0slbGk&h=2AQET2gMz&enc=AZNaX_q0qA_CBr1Vdu6hUW98EmT821mujLvujUZIQnSilWmCNtCz4PQrK8A_qOM7VO-WpMJ7A0SiJiU3yYe9WDaVepvaAeYFGsNIV6qTnCYytsed3litJBA35h-xLf8pVhHrvU3ZGuuBLOMUBmUXwMVGqemAe9smuTHb_V3KVKTW4w&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1581062665469133&offset=250&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=3Da1m1ErC-0&list=PLE2320E2D019B23FE&index=8
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3Da1m1ErC-0%26list%3DPLE2320E2D019B23FE%26index%3D8&h=NAQFLhg1o&enc=AZPEdnDtth9R1nFIC2NxSCbWWekMK8-vhsQ9pKCcKJA0UvIhPO3SjvnCJkzcrEoCcIFMOlCX7yx7e7ohsZKgkJ4M5TaAGjSXKH6BkU-FYsqSnOelBcqU5J39SHzvWvd4PhK6V2HcK_0Uk-K_vYGqQOkhAcdWx92STlViljBhNr8ZZw&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=SnMKH0slbGk&h=BAQHwGqy8&enc=AZOo7mtj2XNJkC6023Zwc_9fwUmWyPc8FwOSKgZw7o0FeE7Ry8Dgi8oQ-jiIyXiCGT6d77JhakK02GhbVmCL3Ub1QZMIvCkKFT9AiNv7CyWXYIvgXCPokmyYMR0kZ4OvBVLjkdyINDoLTam-bdvWpsYqTj2aBWaGcCVErJvInh9K6w&s=1


 

 

Autohemotherapy in the control of the arterial… 

YOUTUBE.COM 

12 de março às 07:58 

o  

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. 

11 de março às 06:22 

o  

Walter Medeiros O CFM faz campanha contra auto-hemoterapia no facebook, 

mas os comentários são todos a favor da técnica usada há mais de cem anos. Os 
fatos desmentem a campanha do Portal Médico. 

2 · 11 de março às 06:07 

o  

Marcelo Fetha AHT em casos de Virus HPV 

 
Vocês sabiam que 50% dos homens podem estar infectados pelo virus HPV? É o 
que diz esta pesquisa. 
A She criou um blog, para ajudar as pessoas que estão infectadas pelo HPV (ela 
mesmo estava) 
Eu coloquei um link (favor ver o conteúdo). 
 
Nele tem o testemunho dela e outros da AHT em casos de HPV. E vocês do CFM 
querendo proibir os médicos de tratarem seus pacientes portadores de HPV? 
 
Por favor, reflitam melhor sobre essa decisão! 
 
https://www.facebook.com/notes/marcelo-fetha/relatos-auto-hemoterapia-e-

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3Da1m1ErC-0%26list%3DPLE2320E2D019B23FE%26index%3D8&h=BAQHwGqy8&enc=AZPu4UODh0pFY-30z2oQW6pb8EYYGxJn_Au4tA8zPtG5Oy0JOtFE5LwAWtv1MwLxjoJaoIjUN9SJwBLiBSxd8uA4tBRKQsKtN0wkgmu5_Yio_36PrQvJOaqdBotRYqkbvBkbCkEFdIKRkpSgaoBGLO5NdUDwRMjrq2mNP6U0fmtMjw&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1581062665469133&reply_comment_id=1581062715469128&total_comments=1&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1580689985506401&offset=250&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1580686058840127
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1580686058840127&offset=250&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/notes/marcelo-fetha/relatos-auto-hemoterapia-e-v%C3%ADrus-hpv/926292367389045?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=3Da1m1ErC-0&list=PLE2320E2D019B23FE&index=8&h=NAQFLhg1o&enc=AZPEdnDtth9R1nFIC2NxSCbWWekMK8-vhsQ9pKCcKJA0UvIhPO3SjvnCJkzcrEoCcIFMOlCX7yx7e7ohsZKgkJ4M5TaAGjSXKH6BkU-FYsqSnOelBcqU5J39SHzvWvd4PhK6V2HcK_0Uk-K_vYGqQOkhAcdWx92STlViljBhNr8ZZw&s=1


v%C3%ADrus-hpv/926292367389045 

11 de março às 06:01 

o  

  

Marcelo Fetha PROCURE NO GOOGLE por: 

 
Pesquisa mostra que 50% dos homens têm HPV 
 
https://www.google.com.br/search... 

 

 

 

Pesquisa mostra que 50% dos homens têm HPV - Pesquisa Google 

GOOGLE.COM.BR 

11 de março às 06:02 

o  

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.... 

1 · 10 de março às 12:24 

o  

Marcelo Fetha AUTO-HEMOTERAPIA REPORTAGEM RECORD 30/01/2011 - 

DOMINGO ESPETACULAR: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=M1jrfj1x7OY 
 
(localização do trecho abaixo no 09:57m do vídeo) 
 
"Reporter:  
 
-Mas como explicar os benefícios relatados por quem segue a auto-hemoterapia. 
Uma das explicações seria o chamado efeito placebo. Isto quer dizer que o 
resultado vem da convicção da pessoa que acredita no tratamento, e não do 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1580683962173670&offset=250&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.google.com.br/search?q=Pesquisa%20mostra%20que%2050%25%20dos%20homens%20t%C3%AAm%20HPV&oq=Pesquisa%20mostra%20que%2050%25%20dos%20homens%20t%C3%AAm%20HPV&aqs=chrome..69i57j69i61.1540j0j8&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com.br%2Fsearch%3Fq%3DPesquisa%2Bmostra%2Bque%2B50%2525%2Bdos%2Bhomens%2Bt%25C3%25AAm%2BHPV%26oq%3DPesquisa%2Bmostra%2Bque%2B50%2525%2Bdos%2Bhomens%2Bt%25C3%25AAm%2BHPV%26aqs%3Dchrome..69i57j69i61.1540j0j8%26sourceid%3Dchrome%26es_sm%3D93%26ie%3DUTF-8&h=kAQEfglGL&enc=AZNJ636tsOg4KhORdzwNs2O2ojIzonY8e7MGYF_aouy89d8ZqQ-vZwzL4FdGT-3xVNfhxrQKe-rqttic6USGor95dpn_HR5XH2xHENI1sQa5K_CIv-VfzrrcYDo0WehzeguQfEJBzY7vEuxuGBZVlky457qeU-gE037UelHDLWh1yQ&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com.br%2Fsearch%3Fq%3DPesquisa%2Bmostra%2Bque%2B50%2525%2Bdos%2Bhomens%2Bt%25C3%25AAm%2BHPV%26oq%3DPesquisa%2Bmostra%2Bque%2B50%2525%2Bdos%2Bhomens%2Bt%25C3%25AAm%2BHPV%26aqs%3Dchrome..69i57j69i61.1540j0j8%26sourceid%3Dchrome%26es_sm%3D93%26ie%3DUTF-8&h=kAQEfglGL&enc=AZNJ636tsOg4KhORdzwNs2O2ojIzonY8e7MGYF_aouy89d8ZqQ-vZwzL4FdGT-3xVNfhxrQKe-rqttic6USGor95dpn_HR5XH2xHENI1sQa5K_CIv-VfzrrcYDo0WehzeguQfEJBzY7vEuxuGBZVlky457qeU-gE037UelHDLWh1yQ&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com.br%2Fsearch%3Fq%3DPesquisa%2Bmostra%2Bque%2B50%2525%2Bdos%2Bhomens%2Bt%25C3%25AAm%2BHPV%26oq%3DPesquisa%2Bmostra%2Bque%2B50%2525%2Bdos%2Bhomens%2Bt%25C3%25AAm%2BHPV%26aqs%3Dchrome..69i57j69i61.1540j0j8%26sourceid%3Dchrome%26es_sm%3D93%26ie%3DUTF-8&h=kAQEfglGL&enc=AZNJ636tsOg4KhORdzwNs2O2ojIzonY8e7MGYF_aouy89d8ZqQ-vZwzL4FdGT-3xVNfhxrQKe-rqttic6USGor95dpn_HR5XH2xHENI1sQa5K_CIv-VfzrrcYDo0WehzeguQfEJBzY7vEuxuGBZVlky457qeU-gE037UelHDLWh1yQ&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com.br%2Fsearch%3Fq%3DPesquisa%2Bmostra%2Bque%2B50%2525%2Bdos%2Bhomens%2Bt%25C3%25AAm%2BHPV%26oq%3DPesquisa%2Bmostra%2Bque%2B50%2525%2Bdos%2Bhomens%2Bt%25C3%25AAm%2BHPV%26aqs%3Dchrome..69i57j69i61.1540j0j8%26sourceid%3Dchrome%26es_sm%3D93%26ie%3DUTF-8&h=fAQEXYx5x&enc=AZOZvDa5-mylU-gaCUuMn3ziuVftDA-VkGswN_r7OOGUaWearQUFposiKS1fKsPkpw7OKQyOCSemKw-90206LhwgXJrqbF3HEQL5ghhoUhu9eLxchKq3kjdzkkt0jvjsdTeDapTfafIp358znt5Rwq3ElwDc4_ruapjbMoJrStPoOw&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1580683962173670&reply_comment_id=1580684415506958&total_comments=1&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1580087348899998
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1580087348899998&offset=250&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.youtube.com/watch?v=M1jrfj1x7OY
https://www.facebook.com/l.php?u=https://www.google.com.br/search?q=Pesquisa+mostra+que+50%+dos+homens+t%C3%AAm+HPV&oq=Pesquisa+mostra+que+50%+dos+homens+t%C3%AAm+HPV&aqs=chrome..69i57j69i61.1540j0j8&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8&h=kAQEfglGL&enc=AZNJ636tsOg4KhORdzwNs2O2ojIzonY8e7MGYF_aouy89d8ZqQ-vZwzL4FdGT-3xVNfhxrQKe-rqttic6USGor95dpn_HR5XH2xHENI1sQa5K_CIv-VfzrrcYDo0WehzeguQfEJBzY7vEuxuGBZVlky457qeU-gE037UelHDLWh1yQ&s=1


remédio. 
 
Observe as declarações do secretário geral do Conselho Federal de Medicina. 
 
Henrique Batista - Secretário Geral do CFM: 
 
- E algumas demonstram que têm algum benefício. Mas são casos que a gente 
entende que tem também um efeito dramático, tem o efeito emocional. O efeito 
placebo também que deve ser considerado." 
 
FONTE: http://www.geocities.ws/auto.../aht_placebo_orgaos_saude.htm 
 
Henrique Batista e Silva 
Secretário-geral 
Sergipe  
 
Graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), em 1970, concluiu mestrado em Cardiologia pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), em 1976. Lecionou Cardiologia, Clínica Médica e História 
da Medicina. Entre seus cargos, foi presidente da Sociedade Médica de Sergipe 
(1999-2002), diretor do Hospital Universitário do estado e presidente do Conselho 
Diretor da UFS. Desde 2004, tem representado Sergipe junto ao CFM. De 2006 a 
2009, foi 1º secretário da entidade. Na gestão 2009-2014, assumiu a Secretaria-
Geral da entidade, além de ter participado de várias câmaras técnicas e 
comissões, entre elas a que acompanha o ensino médico no país. Nasceu em 
Aracaju (SE), em 1943. 
 
FONTE: http://www.portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content... 

10 de março às 04:25 

o  

  

Ocultar 21 respostas 

 

  

Marcelo Fethahttp://www.geocities.ws/auto.../aht_placebo_orgaos_saude.htm 

10 de março às 04:27 

  

Marcelo Fetha http://www.portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content... 

10 de março às 04:27 

http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/aht_placebo_orgaos_saude.htm
http://www.portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12%3Adiretoria&catid=4%3Asobre-o-cfm&Itemid=28
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1579918552250211&offset=250&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/aht_placebo_orgaos_saude.htm
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1579918552250211&reply_comment_id=1579918848916848&total_comments=22&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12%3Adiretoria&catid=4%3Asobre-o-cfm&Itemid=28
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1579918552250211&reply_comment_id=1579918908916842&total_comments=22&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


  

Marcelo Fetha Fato estranho o Dr. Henrique Batista e Silva, cujo Curriculum é 

expressivo, fazer esta declaração na Reportagem acima mencionada, já que 
como sabemos a AHT é utilizada na Medicina Veterinária há muito tempo. (O 
próprio Dr Luiz Moura ja havia narrado isso no DVD da AHT). 
 
Uma rápida pesquisa no Google Academico (em Inglês) pelos termos: 
autohemotherapy veterinary resgata inumeras ocorrências: 
 
https://scholar.google.com.br/scholar... 
 
Gostaria de ressaltar que o Dr. Lair Ribeiro, que eu inclusive cito em muitos de 
meus comentários, também é cardiologista, e em um dos ínumeros vídeos no 
Youtube diz textualmente: "Nós médicos usamos o Google Acadêmico": 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CiKtMrMySGs 
 
Existem muitas ocorrencias para Lair Ribeiro ozonio no Youtube, vou citar 
algumas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tUQIW_xoNRk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cNVbn94733Y 
 
e 
 
https://www.youtube.com/results... 
 
AQUI NESTE VIDEO O DR LAIR RIBEIRO DESCREVE O PROPRIO 
CURRICULUM 
https://www.youtube.com/watch?v=5iOTyKl8rno 
 
(Sobre o Dr Lair: médico com mestrado em Cardiologia, 149 publicações 
cientificas, foi professor de medicina em 22 paises, dentre outras qualificações 
profissionais invejáveis).  
 
Eu considero o Dr Lair inteligentissimo, porque alguem que estuda a vida dos 
ganhadores de premio nobel, e ainda explica, que ganhador de nobel, não é 
qualquer um, mas foi o melhor do mundo naquele ano e em determinada area, 
então tem algo a lhe ensinar. (Essa é uma atitude ultra-inteligente, porque ele 
quer aprender a missa com o Papa e nao com padre).  
 
Dr. Lair Ribeiro - O poder fisiológico da água 
https://www.youtube.com/watch?v=5_SsSLoxrNk 
 
Outra caracteristica do Dr. Lair Ribeiro, que ele tem uma leitura dinamica 
invejavel, o que lhe permitou ler mais de 3000 livros. (Isso foi declarado há mais 
de 20 anos atras, na entrevista Roda Viva, TV CULTURA, disponivel no Youtube. 
(vide abaixo). 
 
E outra ainda que, algumas vezes quando ele cita algum ganhador de Nobel, ele 

https://scholar.google.com.br/scholar?q=autohemotherapy%20veterinary&btnG&hl=pt-PT&as_sdt=0%2C5
https://www.youtube.com/watch?v=CiKtMrMySGs
https://www.youtube.com/watch?v=tUQIW_xoNRk
https://www.youtube.com/watch?v=cNVbn94733Y
https://www.youtube.com/results?search_query=dr%20lair%20ribeiro%20ozonio
https://www.youtube.com/watch?v=5iOTyKl8rno
https://www.youtube.com/watch?v=5_SsSLoxrNk


S-O-L-E-T-R-A o nome do personagem (que leu sobre, há anos atras). 
 
*** ESPERO QUE ISSO TAMBÉM POSSA EXPLICAR AOS QUE 
"INSISTENTEMENTE" VIVEM ME PERGUNTANDO POR QUE CITO DR. LAIR 
RIBEIRO EM MEUS COMENTARIOS. 
 
*** POR FAVOR, APOS LER ISTO não me pergunte mais e nem peça 
explicações sobre o ILUSTRE DR LAIR. (Em vez disso: assista aos MILHARES 
de vídeos do Dr Lair, no youtube). 
 
- 
 
Assista à íntegra da entrevista com Lair Ribeiro (1993) 
por Roda Viva: 
4 anos atrás 151.411 visualizações 
TV Cultura. 
https://www.youtube.com/watch?v=Yfv2hXRkXPM 
 
NESTE VIDEO DR LAIR, além de colocado TODOS os entrevistadores "no 
bolso", DIZ: Vocês ainda vão ouvir muito falar em Dr Lair RIbeiro por muitos 
anos. 
 
E será que isso é se concretizou? E os entrevistadores, alguém sabe por onde 
andam? 

10 de março às 06:41 · Editado 

  

Marcelo Fetha Gostaria de ressaltar que o Dr. Lair Ribeiro, que eu inclusive cito 

em muitos de meus comentários, também é cardiologista, e em um dos ínumeros 
vídeos no Youtube diz textualmente: "Nós médicos usamos o Google 
Acadêmico": 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CiKtMrMySGs 
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Marcelo Fetha Existem muitas ocorrencias para Lair Ribeiro ozonio no Youtube, 

vou citar algumas  
 
https://www.youtube.com/watch?v=tUQIW_xoNRk 
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Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=cNVbn94733Y 

https://www.youtube.com/watch?v=Yfv2hXRkXPM
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Marcelo Fetha e 

 
https://www.youtube.com/results... 
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Marcelo Fetha AQUI NESTE VIDEO O DR LAIR RIBEIRO DESCREVE O 

PROPRIO CURRICULUM 
https://www.youtube.com/watch?v=5iOTyKl8rno 
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Marcelo Fetha Dr. Lair Ribeiro - O poder fisiológico da água 

https://www.youtube.com/watch?v=5_SsSLoxrNk 
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Marcelo Fetha Assista à íntegra da entrevista com Lair Ribeiro (1993) 

por Roda Viva: 
4 anos atrás 151.411 visualizações 
TV Cultura. 
https://www.youtube.com/watch?v=Yfv2hXRkXPM 
 
NESTE VIDEO DR LAIR, além de colocado TODOS os entrevistadores no bolso, 
DIZ: Voce ainda vão ouvir falar em Dr Lair RIbeiro por muitos anos. 
 
E será que isso é se concretizou? E os entrevistadores, alguém sabe por onde 
andam? 
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Marcelo Fetha Mayana Zatz. 

Genética. 
Uma das maiores geneticistas do país responde dúvidas de leitores. 
 
AUTO-HEMOTERAPIA. 
 
"...Como sabemos que muitas vezes os pacientes melhoram simplesmente 
porque recebem mais atenção, ou acreditam que estão sendo tratados, o que 
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chamamos de efeito "placebo"." 
 
http://veja.abril.com.br/.../arquivo/auto-hemoterapia/ 
 
Como o site oferece a opção comentar, você pode tentar comentar a matéria. 
MAs observe que o ultimo comentário publicado é de Elio Alves - publicado em 
29/12/2009. 
 
Eis um dos 45 comentários da matéria. 
 
"Euder M. - Tenho parentes que utilizam o método. O organismo parece ficar 
mais fortalecido, o que pode ser constatado com um simples exame de sangue. 
Cientistas são interessantes: se até em vacas o troço funciona, não faz nenhum 
sentido creditar isso ao efeito placebo." 
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Marcelo Fetha Veja a declaração do Sr. Célio Capistrano, que foi curado de 

câncer com a auto-hemoterapia, no vídeo Fatos Marcantes da Auto-hemoterapia 
no Brasil: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=GblXP5skFdI 
 
(localização do trecho abaixo no 11:21m do vídeo) 
 
"Célio Capistrano – Eu quero agradecer a oportunidade de tentar ajudar às 
pessoas e para que as pessoas pensem o seguinte: por que é que a auto-
hemoterapia serve para a veterinária e não serve para o ser humano? Todos 
dois, nós não somos animais? Um racional e o outro irracional. 
Felinto Rodrigues – Serve no irracional e não serve no racional. 
Felinto Rodrigues – Fica a pergunta no ar. 
Célio Capistrano – É uma tese. 
Felinto Rodrigues – É. Boa noite Natal,..." 
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Marcelo Fetha E para quem quer conhecer a auto-hemoterapia, inicie por quem 

tem mais de 68 anos de experiência. O Dr. Luiz Moura faz uso da auto-
hemoterapia desde 1943. 
 
Contribuição para a saúde. Conversa com Dr. Luiz Moura. Auto-hemoterapia. 
 
Você poderá assistir a entrevista nos vários vídeos disponíveis na internet. Ou 
poderá ler a transcrição em texto. 
 
10. Auto-hemotherapy Dosages - (Dr. Luiz Moura) 
 
Dosagem da Auto-hemoterapia  

http://veja.abril.com.br/blog/genetica/arquivo/auto-hemoterapia/
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http://www.youtube.com/watch?v=Mzu67aZPzBw 
 
(localização do trecho abaixo no 07:05m do vídeo) 
 
"...Mas a AH também é usada em veterinária, se usa em vaca que tem uma 
doença vírus, que se chama-se figueira, é como verrugas que nascem no focinho 
da vaca, e que realmente prejudicam muito a vaca, aplicando a auto-hemoterapia 
que eles fazem com 20ml na vaca, em 2 a 3 dias caem toda a figueira, cai todas 
aquelas verrugas que a vaca tem, desaparece tudo, isso é um uso veterinário..."  
 
(localização do trecho abaixo no 09:54m do vídeo) 
 
"...Como eu tenho certeza de que é uma técnica absolutamente inocente, que 
nenhum mal faz para a pessoa, nunca vi nenhum problema, eu então.... a gente 
que diz, bom, mas, se uma injeção de penicilina pode dar um choque anafilático, 
pode, mas o próprio sangue não dá choque anafilático em ninguém, não há o 
menor risco nesse tratamento. Nunca vi nenhum abscesso, nenhuma 
contaminação..." 
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Marcelo Fetha Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (XXXIV) 

Publicada: 07/08/2010 Texto: Jorge Martins Cardoso (Médico) 
 
Quanto ao livro do médico veterinário Dr. Osvaldo A. Eckell, publicado em 1951, 
é mais um personagem que vem comprovar a existência da auto-hemoterapia, e 
o seu uso em medicina veterinária. Serve de endosso às palavras do médico 
carioca Luiz Moura.  
 
http://amigosdacura.ning.com/.../autohemoterapia-dr... 
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Marcelo Fetha Especialista reconhece a Auto-hemoterapia. André Luis Soares 

da Fonseca, professor de Imunologia e Genética Médica na Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul 
 
Em medicina veterinária é protocolo constante em alguns tomos de Medicina 
Veterinária Interna e utilizada com terapia de escolha na papilomatose bovina, 
com excelentes resultados. 
 
http://pdfcast.org/.../especialista-reconhece-a-auto... 
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Marcelo Fetha Especialista reconhece a Auto-hemoterapia. Dr. Paulo Guataçara 

da Costa Lima (médico veterinário) 
 
Sou médico veterinário, e tenho 19 anos de profissão. Por inúmeras vezes 
pratiquei auto-hemoterapia 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. 
 
http://pdfcast.org/.../especialista-reconhece-a-auto... 
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Marcelo Fetha IMPLANTE PEDICULADO DE PAPILOMAS CUTÂNEOS E 

AUTOHEMOTERAPIA NO TRATAMENTO DA PAPILOMATOSE BOVINA 
 
Cutaneous pediculate implant of the papilloma and autohemotherapy for the 
treatment of bovine papillomatosis  
Luiz Antônio Franco da Silva1, Valéria de Sá Jayme,  
Maralice Aparecida Batista de Oliveira, Duvaldo Eurides,  
Maria Clorinda Soares Fioravanti, Francisco de Carvalho Dias Filho 
RESUMO  
Foram utilizados 154 bovinos, de raças e idades variadas, sendo 42 portadores 
de papilomatose cutânea plana e 112 pediculada. Os animais foram separados 
em dois grupos de igual número. Os do grupo I foram tratados com 
autohemoterapia com sangue venoso e os do grupo II, por implante pediculado 
de papilomas, sendo que em ambos os grupos haviam animais portadores de 
lesões planas e pediculadas. A análise dos resultados demonstrou maior 
incidência de recuperação de animais jovens e portadores de papilomatose 
pediculada. A autohemoterapia é mais eficiente que o implante pediculado 
autólogo de papiloma no tratamento de papilomatose bovina.  
Palavras-chave: bovino, papilomatose, cirurgia, autohemoterapia.  
SUMMARY  
154 cattle of varied races and ages were examined, 42 of which were clinically 
diagnosed as carriers of cutaneous papilloma and 112 as having the pediculated 
form. The animals were randomly divided into two groups. The first was treated 
with autohemotherapy and the second was subjected to cutaneous pediculate 
implants of the papilloma. The analyses of the results demonstrated a higher 
index of recuperation among young animals but more efficient recuperation 
among those subjected to the autohemotherapy.  
Key words: bovine, papilloma, surgery, autohemotherapy.  
1 Médico Veterinário. Professor Adjunto. Doutor. Departamento de Clínica. 
Escola de Veterinária/EV. Universidade Federal de Goiás/UFG.  
Veterinária Notícias - Vet. Not., v. 4, n. 1, (((1998))) - ISSN 0104-3463  
 
http://www.hemoterapia.org/.../implante-pediculado-de... 
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Marcelo Fetha MUITO ESTRANHO TANTA GENTE FALANDO QUE A AHT É 

PLACEBO SE EXISTEM MUITOS RELATOS DE SUCESSO DA AHT EM 
MEDICINA VETERINARIA, E TAMBÉM SE AS PESQUISAS PRECISAM SER 
FEITAS EM RATOS! 
 
***** A prof. Telma esclarece importante questão! ***** 
 
Fiz a seguinte pergunta à prof. Telma Geovanini, vejam a resposta abaixo:  
 
De: Marcelo  
Assunto: Por favor, preciso de uma informação  
Para: "Telma Geovanini"  
Data: Domingo, 15 de Março de 2009, 13:12  
 
Ilma. Mestre Prof. Telma Geovanini  
 
A fim de juntar as informações abaixo, necessárias em um documento que estou 
preparando ao Senador Eduardo Suplicy, poderia por gentileza esclarecer estas 
questões?  
 
Fisiológicamente falando, os mecanismos de defesa do organismo humano 
seriam iguais, aos mecanismos de defesa dos animais? Em outras palavras o 
processo do sistema imunológico de animais irracionais e animais racionais, 
funcionam da mesma maneira, quando no combate à doenças, infecções, 
antígenos etc? E se em ambos os organismos, racionais e irracionais, o 
tratamento denominado Autohemoterapia, age da mesma maneira?  
 
Devo ressaltar que na minha opinião os racionais levam vantagem. Pois segundo 
o dito popular: "mens sana in corpore sano'' (mente sã em corpo são) é 
verdadeiro. Entretanto como isso é passível de discussão, não o levarei em 
conta.  
 
Queira também por gentileza informar, se o seu nome poderá ser citado no 
documento, como autora desta resposta.  
 
Aguardo sua resposta,  
 
Atenciosamente  
Marcelo  
 
RESPOSTA:  
 
para Marcelo  
data15 de março de 2009 21:35  
assunto Re: Por favor, preciso de uma informação  
2009/3/15 Telma Geovanini  
 
Claro que é semelhante, principalmente nos mamiferos, pois se nao fosse assim, 
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porque a ANVISA iria exigir que fizessemos pesquisas em ratos?  
Veja esse exemplo de resposta imune quando injetamos agente etiologico da 
tuberculose (Mycobacteria) em bovinos em uma pesquisa que fizemos:  
 
A resposta é mediada por linfócitos T (Th1) que migram ao sítio de injeção do 
antígeno e reconhecem os peptídeos apresentados em conjunção com o 
complexo de histocompatibilidade principal (MHC) de Classe II na superfície 
celular de macrófagos. Os linfócitos Th1 liberam citocinas, tais como interleucina-
2 (IL-2) e interferon-gama (IFN-g), que agem sobre o endotélio vascular 
recrutando células do sistema imune para o sítio de deposição do antígeno, 
igualmente ocorre no sistema inume do ser humano  
 
Pode sim divulgar meu nome.  
 
Atenciosamente  
Telma Geovanini  
Enfermeira e Mestre em Enfermagem - EEAP - UNIRIO  
Especialista em Pesquisa e Assistência de Enfermagem - UNIRIO  
Especialista em Enfermagem Pediátrica - UFRJ  
Especialista em Plantas Medicinais - UFLA-MG  
Coordenadora do Curso de Enfermagem e docente da UNIPAC-JF  
Juiz de Fora-Minas Gerais 
 
http://www.hemoterapia.org/.../a-prof-telma-esclarece... 
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Marcelo Fetha EU PODERIA COLOCAR MUITOS RELATOS E ESTUDOS DA 

AHT EM VETERINARIA, MAS PREFIRO COLOCAR ESTE PARA REFLEXÃO: 
 
ESTUDOS MULTICÊNTRICOS, RANDOMIZADOS, PROSPECTIVOS, 
CONTROLADOS, SISTEMATIZADOS E AFINS...... 
 
* Sábado, 2 de maio de 2009 - 10:34:36  
Eu ACHO que é pura picaretagem. Calma aos simpatizantes. O problema está no 
"achismo". Se querem dar credibilidade a esta técnica que promovam estudos 
multicêntricos, randomizados, prospectivos, com aval de um bom conselho de 
ética em pesquisa, um N representativo, com termos de consentimento 
esclarecido, enfim.  
E não querer emplacar um técnica, seja ela qual for, na marra. Com casos como 
o de Olinda - PE no qual um imbecil impõe a técnica num serviço público sem 
autorização de ninguém.  
Kleber Oliveira Barboza - 44 anos - Caruaru - PE  
 
(REPARE NA OFENSA acima DIRIGIDA A UM MEDICO QUE ESTAVA 
FAZENDO AHT - saiba quem é o médico no video do Entrevista do Fantástico 
sobre a AHT) 
 
https://www.youtube.com/user/worldautohemotherapy 
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* Domingo, 3 de maio de 2009 - 20:29:39  
 
O PROBLEMA DOS ESTUDOS ESTÁ AÍ OH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
 
Leiam o que um médico comentou sobre isso:  
 
Estudos multicêntricos, randomizados, prospectivos, são os modelos americanos 
de que as organizaçoes multinacionais farmacêuticas fazem, custam carissimo e 
não encontramos nenhuma instituiçao de pesquisa brasileira que queira 
patrocinar um estudo desse com a Auto-hemoterapia, quer seja por preconceito 
também dos comitês de ética compostos por "médicos" não deixam passar os 
projetos de pesquisa. Tudo pacote americano que querem fazer.  
 
A própria ANVISA quando diz que precisa de estudos cientificos está se referindo 
a estudos dessa natureza, (randomizados, controlados, etc.). Ou seja, os estudos 
que já existem para eles não tem nenhum valor, nem esse o da Prof. 
GEOVANINI que foi publicado em Portugal, diga-se de passagem uma grande 
feito para o Brasil, tem valor para eles, pois é um estudo de caso. Para eles só 
serve estudo se for nos moldes dos das iundústrias farmacêuticas multinacionais. 
E como custam caríssimo e os outros projetos nunca passam nas comissões de 
pesquisa por preconceito (a maioria composta por médicos). Assim os 
pesquisadores brasileiros ficam com pés e mãos atados. Sei de MUITOS projetos 
com cobaias nesses moldes que a ANVISA quer, e OS CONSELHOS são contra. 
E NÃO QUEREM BANCAR. Ou seja, mandar fazer pesquisa é facil, quero ver é 
fazer e com todas essas restrições, e eles sabem muito bem disso.  
 
ISTO RESPONDEU A DÚVIDA DE VOCÊS SOBRE O ASSUNTO?  
 
Marcelo comenta:  
Meu caro Doutor ........ respondeu e explicou tudo direitinho.  
 
É isso aí pessoal, assim não servem as curas, os estudos existentes, nem 
mesmo cachorro. MAS o cachorro está curado. Sinto muito tem que provar com 
estudos.  
 
Isso me lembra um quadro de um programa, onde o Jô Soares ia requerer a 
aposentadoria:  
- MAS EU ESTOU AQUI E VIVINHO DA SILVA.  
- NÃO ADIANTA MEU SENHOR, TEM QUE PROVAR QUE ESTÁ VIVO. E 
TRAZER ATESTADO QUE ESTÁ VIVO, SENÃO APOSENTADORIA NÃO SAI 
MESMO.  
 
É um ACHISMO bem conveniente para continuar com a proibição ILEGAL.  
 
Eh Brasil, que coisa hein? Cheinho de Gérsons. 
 
http://www.hemoterapia.org/.../estudos-multicentricos... 
 
E PARA QUE NAO FIQUEM DUVIDAS, a postagem do ofensor está em: 
http://www.hemoterapia.org/.../eu-acho-que-e-pura... 

http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/estudos-multicentricos-randomizados-prospectivos.asp
http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/eu-acho-que-e-pura-picaretagem-calma-aos-simpatizantes-o.asp


10 de março às 07:30 · Editado 

  

Marcelo Fetha Quando contrarios a AHT entravam em discussões nos foruns, 

sempre vinham estas cobranças de estudos etc etc 
 
ENTAO NOVAMENTE: 
 
.... Métodos de estudo prospectivo clínico randomizado controlado. 60 casos 
preencheram os critérios de inclusão da asma brônquica em crianças, ..... 
 
http://amigosdacura.ning.com/.../estudos-chineses... 

10 de março às 07:33 

  

Marcelo Fetha E novamente: 

 
*** um ensaio randomizado e controlado por placebo . *** [ Lancet . 2008] PMID: 
18795463 [PubMed ]  
 
http://auto-hemoterapia.blogs.sapo.tl/97863.html 

10 de março às 07:36 

o  

Marcelo Fetha Auto-hemoterapia, em bovinos com papilomas cutâneos, tem 

resultados promissores: Bookshelf U.S. National Library of Medicine National 
Institutes of Health  
 
Auto-hemoterapia, em bovinos com papilomas cutâneos, tem resultados 
promissores: Bookshelf U.S. National Library of Medicine National Institutes of 
Health  
Chapter 4EPITHELIAL AND MELANOCYTIC TUMORS OF THE SKIN  
Autohemotherapy, in cattle with cutaneous papillomas, has promising results, the 
success rate being 70% in cows treated with 30 ml blood harvested and 
immediately inoculated subcutaneously, 3–4 injections at 7–10 day intervals [12].  
Auto-hemoterapia, em bovinos com papilomas cutâneos, tem resultados 
promissores, a taxa de sucesso de 70% em vacas tratadas com 30 ml de sangue 
colhidos e imediatamente inoculados por via subcutânea, 3-4 injeções em 
intervalos 7/10 dias  
-  
12. Bajrić A, Jevtić S, Ožegović T, Dugalić N. Autohaemotherapy of bovine 
papillomatosis. Vet. Yugoslavia, Sarajevo. 1983;32:79–83  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9558/#ch4.r12 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1579918552250211&reply_comment_id=1579986422243424&total_comments=22&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/estudos-chineses-recentes-demonstram-a-efic-cia-da-auto
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1579918552250211&reply_comment_id=1579987635576636&total_comments=22&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://auto-hemoterapia.blogs.sapo.tl/97863.html
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1579918552250211&reply_comment_id=1579988745576525&total_comments=22&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9558/#ch4.r12


10 de março às 06:17 

o  

  

Marcelo Fetha Auto-hemotherapy in cattle. NCBI - Bookshelf U.S. National 

Library of Medicine NIH  
http://www.youtube.com/watch?v=C5X7mkauIdY 
Autohemotherapy, in cattle with cutaneous papillomas, has promising results.  
NCBI - Bookshelf U.S. National Library of Medicine National Institutes of Health.  
Chapter 4.  
EPITHELIAL AND MELANOCYTIC TUMORS OF THE SKIN.  
Skin tumors are relatively frequent, especially in dogs, horses, cattle and cats. 
There is a variable incidence, but especially a large diversity of tumor types in the 
different species of domestic animals. It is admitted that the classification of skin 
tumors is difficult due to the complex structure, as well as to the ectodermal and 
mesodermal origin of skin components, to which structural and physiological 
peculiarities of the skin in different animal species and breeds are added.  
Tumors of the Epidermis.  
2.1. Benign.  
2.1.1. Papilloma (papillomatosis).  
2.1.2. Inverted papilloma.  
4.1.3. Papilloma and fibropapilloma.  
Papilloma and fibropapilloma are benign tumors, frequently found in cattle, horses 
and dogs, and exceptionally in cats; their etiology is recognized as being of viral 
nature, the papillomavirus, Papovaviridae family [1].  
Papillomaviruses produce two types of lesions: squamous cell carcinoma and 
fibropapilloma, while intermediate lesions can also be found.  
Papilloma and fibropapilloma in cattle are usually located in the head, neck, 
shoulders, neck folds, limbs and udder [89].  
TREATMENT:  
Autohemotherapy, in cattle with cutaneous papillomas, has promising results, the 
success rate being 70% in cows treated with 30 ml blood harvested and 
immediately inoculated subcutaneously, 3–4 injections at 7–10 day intervals [12].  
12. Bajric A, Jevtic S, Ožegovic T, Dugalic N. Autohaemotherapy of bovine 
papillomatosis. Vet. Yugoslavia, Sarajevo. 1983;32:79–83  
LINK OF THE STUDY IS IN THE DESCRIPTION OF THIS VIDEO.  
http://alturl.com/zz3of 

10 de março às 06:19 

o  

Marcelo Fetha Também no vídeo: AUTO-HEMOTERAPIA REPORTAGEM 

RECORD 30/01/2011 - DOMINGO ESPETACULAR, o site abaixo foi considerado 
como uma Referencia Nacional da Auto-hemoterapia: 
 
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia.htm 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1579948008913932&offset=250&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.youtube.com/watch?v=C5X7mkauIdY
http://alturl.com/zz3of
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1579948008913932&reply_comment_id=1579948442247222&total_comments=1&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia.htm


10 de março às 04:29 

o  

  

Marcelo Fetha Do mesmo site acima, um link, que ser indicado para pessoas 

que "ainda" não conhecem a AHT: 
 
http://www.rnsites.com.br/imunoterapia.htm 

10 de março às 04:31 

o  

Marcelo Fetha Neste vídeo uma das entrevistadas, a enfermeira Ida, relata que 

também tem uma versão do livro do dr. SHAKMAN (citado no comentário 
anterior). 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-Bpx5U0RzKw 

10 de março às 04:15 

o  

Marcelo Fetha MENSAGEM AO CFM 1 (10/03/2015) 

 
No Parecer 12/07 
(http://www.portalmedico.org.br/parec.../CFM/2007/12_2007.htm) em que este 
órgão se respalda para manter a proibição da da AHT (frisando novamente 
proibição SOMENTE aos profissionais de saúde, neste casomédicos, pois as 
pessoas que quiserem podem fazer AHT, pois NÃO EXISTE LEI que as proíba 
(1)), conta como uma referencia de suas muitas referencias, o artigo: SHAKMAN 
(2), STUART HALE. AUTOHEMOTHERAPY - THE MAGIC SHOT? 1996. 
Disponível emhttp://www.angelfire. com/ca/instituteofscience/hemo.html . Acesso 
em 20/07/07. 
 
(1) "UMA PROIBIÇÃO ILEGAL (QUEM PROIBIU A AUTO-HEMOTERAPIA?)", de 
Walter Medeiros" no endereçohttp://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-
legis.htm 
 
(2) Como S.H. Shakman, tem vasta experiência sobre o tema AHT, o teor de seu 
livro: "AUTOHEMOTHERAPY REFERENCE MANUAL & HISTORICAL REVIEW", 
que faz o resgate histórico da auto-hemoterapia, o conteúdo do mesmo deve ser 
conhecido em sua íntegra. 
 
Eu tenho uma versão "antiga" deste livro, já mencionado varias vezes aqui, em 
inglês, com 283 páginas. Ressalte-se que trata-se de livro técnico que não pode 
ser lido como um romance. 
 
O livro encontra-se disponível na internet. O link (url) do mesmo já está citado em 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1579919305583469&offset=250&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.rnsites.com.br/imunoterapia.htm
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1579919305583469&reply_comment_id=1579919768916756&total_comments=1&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=-Bpx5U0RzKw
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1579916525583747&offset=250&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.portalmedico.org.br/pareceres/CFM/2007/12_2007.htm
http://www.angelfire/
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-legis.htm
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-legis.htm


comentarios anteriores. (Desculpe-me, mas não vou ficar voltando toda hora esta 
pagina, nem ficar fazendo pesquisas, para informar links, dos quais que a 
maioria, nem se dará ao trabalho de acessar). Em todo caso, o livro pode ser 
acessado no link acima, mesmo informado no Parecer (só que no documento 
Parecer 12/07, o link não esta funcional) 
http://www.angelfire.com/ca/instituteofscience/hemo.html 
 
O assunto Auto-Hemoterapia, e sua situação de proibição mantida pelo CFM, é 
muito sério, e nós que defendemos a técnica estamos tentando mostrar, que a 
terapia tem publicações, e muitas recentes, que ela é eficaz, e que o material da 
AHT é bem vasto. 
 
Ressalto que na época em que o Parecer 12/07 fora publicado, a tecnologia de 
informatica (e da própria internet) era muito mais restrita. E hoje, ela permite 
resgatar em questão de segundos, inúmeros artigos sobre a AHT, mesmo que 
estejam em outros idiomas. 
 
E face aos testemunhos documentados aqui já apresentados, o CFM, sem 
sombra de dúvidas, poderia cogitar a possibilidade de iniciar uma revisão da sua 
posição de manter a proibição da AHT. 
 
- 
 
NOTAS: 
 
. Informei o link do parecer 12/07, pois pelo que tenho visto, grande parte dos 
médicos que combatem a AHT, parecem deconhecê-lo ou nunca terem lido. Em 
seus blogs, e e em discussões sobre a AHT, apenas continuam e limitam-se a 
repetir argumentos primários como: AHT é charlatanismo etc 
 
. Ainda pretendo postar nesta pagina, mais documentação sobre a AHT. 
 
. Não sou culpado, se a maioria da pessoas que foram beneficiadas pela AHT, 
não se dão ao trabalho de acessar esta pagina, para publicar seus testemunhos. 
Algumas escrevem comentários dos apelos que fazemos, (achando que com isso 
eles podem ser lidos aqui também) e outras que apenas publicam Dr Moura Deus 
lhe abencõe e dê vida longa, e depois nem se manifestam mais. E olhe que estou 
me referindo a pessoas curadas de enfermidades gravíssimas, que lhe 
atormentavam por anos a fio. (Particularmente eu acho ingratidão uma falha de 
caráter lamentável). 

10 de março às 03:47 · Editado 

o  

Ruy Laranja Porque a oposiçao nao assiste o video do Dr.Luis Moura?(esta no 

you tube) 

9 de março às 18:33 

http://www.angelfire.com/ca/instituteofscience/hemo.html
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1579900098918723&offset=250&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1579620762279990&offset=250&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


o  

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. 

9 de março às 18:20 

o  

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. 

9 de março às 16:17 

o  

Valdecir Paiva vacina mexicana de auto hemoterapia cura todas as doenças 

auto imunes,https://www.facebook.com/pages/Auto-Hemoterapia-Brasil-
Mexico/790503820979393?fref=nf 

9 de março às 04:06 

o  

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 

3 · 8 de março às 13:17 · Editado 

o  

  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=CMiTfdidT6A 

8 de março às 18:49 

o  

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1579617062280360&offset=250&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1579589218949811&offset=250&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/pages/Auto-Hemoterapia-Brasil-Mexico/790503820979393?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/pages/Auto-Hemoterapia-Brasil-Mexico/790503820979393?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1579288278979905&offset=250&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1579009909007742
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1579009909007742&offset=250&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.youtube.com/watch?v=CMiTfdidT6A
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1579009909007742&reply_comment_id=1579080592334007&total_comments=1&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=k8dbmKRW124 

8 de março às 18:51 · Editado 

o  

  

Marcelo Fetha Auto-hemoterapia. 

Testemunho documentado de Claudio Fecarotta 
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Hepatite, Herpes, Sinusite. 
 
http://www.geocities.ws/.../autohemoterapia_testemunho... 
 
Este depoimento foi extraído da Primeira Pesquisa Virtual de Orientações 
Médicas sobre auto-hemoterapia, por isso a data registrada é a data da 
participação na pesquisa. 
 
Sábado, 16 de fevereiro de 2008. 
 
Vantagens: 
 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=k8dbmKRW124
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1579079992334067&offset=250&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/autohemoterapia_testemunho_Claudio_Fecarotta.htm


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 e-mail.  
 
Claudio Didier Fecarotta.  
64 anos - Cotia - São Paulo. 
 
http://www.hemoterapia.org/.../depoimento-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 Pós-Operatórias Dr. Jésse Teixeira: 
http://www.rnsites.com.br/artigo_jesse_teixeira.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/auto-hemoterapia.htm 
http://www.hemoterapia.org/ 
http://amigosdacura.ning.com/ 
http://www.youtube.com/worldautohemotherapy 
http://pdfcast.org/profile/marcelo%20fetha 

8 de março às 18:53 · Editado 

o  

Cristhof Ruediger Além da aht ter salvado a vida de minha esposa e melhorado 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-hepatite-herpes.asp
http://www.rnsites.com.br/artigo_jesse_teixeira.pdf
http://www.rnsites.com.br/artigo_ricardo_veronese.pdf
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia.htm
http://www.hemoterapia.org/
http://amigosdacura.ning.com/
http://www.youtube.com/worldautohemotherapy
http://pdfcast.org/profile/marcelo%20fetha
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1579079992334067&reply_comment_id=1579080195667380&total_comments=1&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1


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. 

5 · 8 de março às 17:36 

o  

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. 

7 · 8 de março às 13:47 · Editado 

o  

Lucia Metri PARECE QUE TENHO ARTRITE REUMATOIDE PRECISO PARA 

TIRAR MINHA DUVIDa FALAR COM DR LUIZ MOURA COMO FAZER? 

8 de março às 05:04 

o  

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! 

3 · 7 de março às 20:26 

o  

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!!! 

7 de março às 18:52 

o  

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????????????? 

https://www.facebook.com/browse/likes?id=1579065809002152
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1579065809002152&offset=250&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1579019372340129
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1579019372340129&offset=250&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1578667705708629&offset=250&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1578488032393263
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1578488032393263&offset=250&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1578469415728458&offset=250&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


7 de março às 18:07 

o  

Marcelo Fetha AUTO-HEMOTERAPIA E A CURA DE ESCLERODERMIA 

 
Mensagem de Glaide Carvalho enviada pelo facebook: em 22 janeiro de 2014 
 
Olá era portadora de Esclerodermia, inclusive tenho relados em sites da AH qdo 
comecei a fazer e quero informar que continuo fazendo e este ano 2013 foi 
declarado pelo médico reumatologista que não tenho mais Esclerodermia. 
Abraços! 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=645615265495993&set=pb.10000142
5771236.-2207520000.1425774900.&type=3&theater 

1 · 7 de março às 16:38 

o  

  

Marcelo Fetha AH 

 
De Glaide Carvalho em 29/10/2007 19:22:56 a partir de 201.9.117.24  
 
Tenho Esclerodermia a 26 anos e nunca soube o que é ficar sem crises de 
inchaços e dores, 
comecei em abril as aplicações e estou cada dia melhor, faço de 7 em 7 dias 5ml. 
não tive nem um tipo de reação! Pelo contrario só melhoras em tds os sentidos, 
mais disposição, sem dores, estou mais magra, pois não fico mais inchada...não 
tomo mais corticoídes e fiz tds os exames 
as taxas estão ótimas! 
abraços! 
 
http://inforum.insite.com.br/39550/5220976.html 

7 de março às 16:39 

  

Marcelo Fetha VEJA VIDEO DE 2 ANOS ATRAS: 

 
Graças a Auto-hemoterapia portadora de esclerodermia está há 2 anos sem 
corticóides - Idiomas CC  
 
http://www.youtube.com/watch?v=ZaSMiT0YIxM 

1 · 7 de março às 16:39 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1578457809062952&offset=250&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=645615265495993&set=a.552082644849256.1073741825.100001425771236&type=3&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1578435129065220
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1578435129065220&offset=250&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
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https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1578435129065220&reply_comment_id=1578435289065204&total_comments=4&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


  

Marcelo Fetha Ela está no facebook e VOCÊ PODE PERGUNTAR A ELA SE É 

VERDADE: 
 
https://www.facebook.com/glaide.carvalho 

1 · 7 de março às 16:41 

  

Marcelo Fetha Neste blog voce pode ver mais fotos: 

 
GLAIDE CARVALHO HÁ DOIS ANOS SEM CORTICÓIDES -ESCLERODERMIA  
 
http://naturaleusou.blogspot.com.br/.../auto-hemoterapia... 

1 · 7 de março às 17:37 

o  

Marcelo Fetha domingo, 4 de janeiro de 2015 

 
Auto-hemoterapia 
 
Olá a todos(as), 
Hoje venho-vos falar sobre o meu tratamento de auto-hemoterapia. Eu desde 
sempre que tive eczema, experimentei imensos cremes de farmácia, mas com o 
tempo os que me faziam bem depois eram motivo de alergias, não sei porquê, só 
sei que cheguei a ficar desesperada por nada me fazer bem, fui a vários 
dermatologistas e, o último que me viu disse que se nada me fazia bem e que já 
não conseguia controlar, para fazer um tratamento de auto-imunoterapia ou auto-
hemoterapia, tendo-me passado uns medicamentos para ajudar na aceleração do 
processo e o contacto da pessoa que ele conhecia, para iniciar o tratamento 
rapidamente. 
Já fiz 3 tratamentos, faltam-me 7 para o terminar. O resultado até agora? Muito 
positivo, por fim a pele está a recuperar, a comichão é muito menor, as feridas já 
não as tenho, a secura extrema está a atenuar, aos poucos a pele vai-se 
recompondo e a esperança vai sendo cada vez maior porque para mim era 
desconfortável aplicar creme gordo nas áreas do eczema 20 vezes por dia e só o 
facto de essas aplicações terem reduzido em mais de metade, já é uma vitória. 
Cada tratamento é semanal e o primeiro é o que nos deixa todos partidos, eu 
pelo menos tive bastante dificuldade em andar devido às dores que sentia, mas 
valeu a pena. 
 
Alguém já fez este tratamento? Como se deram? 
 
Beijinho*Publicada por Ana à(s) 07:26  
 
http://anaswritingbeauty.blogspot.com.br/.../auto... 

https://www.facebook.com/glaide.carvalho?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1578435545731845
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1578435129065220&reply_comment_id=1578435545731845&total_comments=4&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://naturaleusou.blogspot.com.br/2009/06/auto-hemoterapia-para-o-bem-do-planeta.html
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1578448149063918
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1578435129065220&reply_comment_id=1578448149063918&total_comments=4&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://anaswritingbeauty.blogspot.com.br/2015/01/auto-hemoterapia.html


7 de março às 16:13 · Editado 

o  

Marcelo Fetha A PESSOA QUANDO É PORTADORA DE UMA ENFERMIDADE 

QUE LHE ATORMENTA ELA TEM QUE CORRER ATRAS. 
 
OBSERVE que o Julio Lozano que mora em Lima (Peru), correu atrás do 
conhecimento cientifico. 
 
Ele cita 1º o estudo e depois o link do DR. LUIZ MOURA 
 
https://www.facebook.com/autohemoterapiacaso.../media_set... 

1 · 7 de março às 16:04 

o  

Joel Martini de Campos Ao C.F.M. que oficializem o C.R.M-SP, ontem às 15,00 

horas na cidade de SUMARÉ-SP no posto de saúde do bairro NOVA VENEZA 
não havia médicos para atender pacientes, tinha umas 50 pessoas na espera, 
como diz BORIS CASOY " ISSO É UMA VERGONHA ", PRONTO ESCREVI. 

7 de março às 13:31 

o  

Joel Martini de Campos Pelo TRATADO DE ELSINQUE 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. 

7 de março às 13:05 

o  

Manu Freire olha leia Roberta Freire 

7 de março às 11:22 

o  

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 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1578428139065919&offset=250&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.facebook.com/autohemoterapiacasosdesucesso/media_set?set=a.843343305723187.1073741844.100001425771236&type=3&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1578426875732712
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1578426875732712&offset=300&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1578385609070172&offset=300&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1578375199071213&offset=300&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1578348912407175&offset=300&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


pondo sua saúde em risco... Para quem mesmo a AHT pode trazer danos 
??? 

5 · 7 de março às 11:20 

o  

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? 

7 de março às 10:42 

o  

Leonardo Duarte Fui curado de tendinopatia com a autohemoterapia e um 

milagre esse tratamento 

7 de março às 09:00 

o  

Marcelo Fetha HIV- Se você conhece alguém que seja portador, saiba que a 

auto-hemoterapia poderá ajudá-lo! 
 
NESTE SITE EU POSTEI MUITAS PUBLICAÇÕES DA AUTO-HEMOTERAPIA 
(acho que umas 60). (geralmente deletam todas, mas acessei agora e ainda 
estão lá. E por via das dúvidas salvei um pdf.) 
 
Tem também muitos testemunhos de usuários da AHT. Mas o fato que me 
chamou a atenção foi uma pergunta lá no final dos comentarios. 
 
http://sites.uai.com.br/.../auto-hemoterapia-divide... 
 
Osterne Melo Pereira Pereira · Universidade Federal do Ceará 
Gostaria de tirar dúvidas, por quer vi em uma página de uma das redes sociais 
uma coluna que até mostra uma foto de um membro inferior totalmente 
necrosado e fala naquela matéria que a auto-hemoterapia causa o câncer, pois 
eu para começar a fazer as seções de auto hemoterapia tive que buscar muitas 
informações a respeito pois eu aprendi o contrario que auto hemoterapia não 
causa câncer e sim cura o câncer gostaria também de saber se homem que estar 
com o soro positivo de HIV, se o sangue dele estar contaminado se o próprio 
sangue dele pode curá-lo. Quem ler este pronunciamento por favor preciso saber 
de detalhes este é meu email. osterne1966@hotmail.com aguardo informações 
Responder · Curtir · Deixar de seguir a publicação · 26 de fevereiro às 11:49 
 
Marcelo Fetha 
Olá. Leia estes testemunhos. Nos grupos do facebook voce encontrara mais 
testemunhos, e tambem poderá conversar com portadores HIV que fazem auto-

https://www.facebook.com/browse/likes?id=1578348515740548
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1578348515740548&offset=300&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1578339035741496&offset=300&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
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http://sites.uai.com.br/app/noticia/saudeplena/noticias/2014/04/15/noticia_saudeplena,148317/auto-hemoterapia-divide-opiniao-de-especialistas-e-autoridades-de-saud.shtml


hemoterapia. Boa sorte 
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/doencas/hiv.htm 
Responder · Curtir · 27 de fevereiro às 22:48 
 
Marcelo Fetha 
Converse com a Patricia Carvalho (ela é portadora) e faz AHT e atesta que a 
AHT a ajudou muito. Ela é administradora do Grupo Auto-hemoterapia (Meu 
sangue me cura): 
https://www.facebook.com/groups/1421903758075547/?fref=ts 
Responder · Curtir · Editado · 27 de fevereiro às 22:51 

7 de março às 08:22 · Editado 

o  

Marcelo Fetha Associação Brasileira de Medicina Complementar  

 
Nosso principal objetivo é elaborar " PROTOCOLOS DE CONSENSO " das 
estratégias terapêuticas, com a finalidade de " REGULAMENTAÇÃO " no 
Conselho Federal de Medicina ou nos Conselhos de Classe Competentes.  
 
Infecção Focal : uma das causas esquecidas da etiologia de doenças sistêmicas 
– o valor do FDG PET no diagnóstico e o valor da autovacina e da 
***autohemoterapia*** no tratamento  
 
PROFESSOR DOUTOR José de Felippe Junior  
 
Leia o artigo na integra em: 
 
http://www.hemoterapia.org/.../infeccao-focal-uma-das... 

7 de março às 06:36 

o  

  

Marcelo Fetha Direito de Tratar o Paciente como um Ser Humano Único e 

Individual - prof Dr José de Felippe Júnior 
 
http://www.hemoterapia.org/.../direito-de-tratar-o... 

7 de março às 06:37 

  

Marcelo Fetha ARTIGOS ESCRITOS POR ESTE PROFESSOR (nao cabe aqui.. 

porque é enorme a lista) 
 
http://www.hemoterapia.org/.../curriculum-e-artigos-do... 

http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/doencas/hiv.htm
https://www.facebook.com/groups/1421903758075547/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1578256095749790&offset=300&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
http://www.hemoterapia.org/publicacoes/comentarios/infeccao-focal-uma-das-causas-esquecidas-da-etiologia-de.asp
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1578250002417066&offset=300&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.hemoterapia.org/publicacoes/direito-de-tratar-o-paciente-como-um-ser-humano-unico-e.asp
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1578250002417066&reply_comment_id=1578250199083713&total_comments=2&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.hemoterapia.org/publicacoes/comentarios/curriculum-e-artigos-do-professor-dr-jose-de-felipe-junior.asp


7 de março às 06:38 · Editado 

o  

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!!! 

6 · 7 de março às 01:53 

o  

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. 

3 · 6 de março às 21:03 

o  

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 . . 

14 · 6 de março às 16:55 

o  

Walter Medeiros Por que o CFM admitiu colocar 180 milhões de brasileiros à 

mercê de um trabalho incompleto? 

6 de março às 02:16 

o  
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Maria Do Socorro Teixeira Temos a indústria farmacêutico fortíssima  

Não existe o menor interesse na prática tao importante e eficaz como a Auto 
hemoterapia. 

1 · 6 de março às 15:21 

o  

Walter Medeiros Que dizer da opinião do Dr. Francisco Rodrigues, segundo a 

qual, pelo que leu, “a técnica traz inúmeros benefícios”? 

6 de março às 12:29 

o  

Walter Medeiros Por que na Psiquiatria existe um importante recurso 

terapêutico, a Eletroconvulsoterapia (ECT), “que consegue salvar vidas quando 
nenhuma outra técnica é capaz de solucionar o problema e até hoje a Ciência 
não esclareceu como é que ela faz isso acontecer.”? 

6 de março às 12:28 

o  

Walter Medeiros E o que dizer, da mesma forma, da opinião do Dr. Rodrigues, 

segundo a qual “Todos sabemos do grande poder terapêutico que a fé traz para 
os pacientes e no entanto a ciência não consegue até hoje e talvez nunca em 
penetrar nesse campo transcendental. Possivelmente a mecânica quântica seja 
de grande utilidade para dar uma nova vestimenta e um maior alcance à Ciência, 
de mudar paradigmas.”? 

6 de março às 12:28 

o  

Walter Medeiros Que dizer da opinião do médico Francisco Rodrigues, segundo 

a qual “A Ciência é uma importante aliada para exercermos essa arte (a 
medicina), mas não pode dar todas as respostas, pois ela é simplesmente um 
foco de luz nas imensas trevas de nossa ignorância.”? 

6 de março às 12:28 

o  

Walter Medeiros Por que todos os grandes médicos reconhecem que a essência 
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da Medicina é a ARTE de curar, de cuidar.”? 

1 · 6 de março às 12:27 

o  

Walter Medeiros Por que querer que a Medicina seja uma atividade científica, se 

não é? 

6 de março às 12:27 

o  

Walter Medeiros Por que Dr. Rodrigues enfatiza que “Não é verdade (isenção de 

preconceitos), são pessoas humanas, cada uma com seus defeitos e 
preconceitos.? 

1 · 6 de março às 12:27 

o  

Walter Medeiros Que dizer da observação do Dr. Rodrigues, segundo a qual 

“Outra observação que podemos fazer nesse caso é que a grande arma usada 
para atacar a técnica é que ela não é científica e que, se imagina, os pareceristas 
são cientistas cujo poder de discriminação, de investigação, de julgamento, está 
acima de qualquer tipo de preconceito, como defende a Ciência.”? 

2 · 6 de março às 12:26 

o  

Walter Medeiros Por que a falta de sintonia com o médico, que diz: “Ora, - 

observa - se é para a população que os Conselhos prestam serviço na 
fiscalização dos atos médicos, parece que a grande testemunha foi deixada de 
fora.”? 

1 · 6 de março às 12:26 

o  

Walter Medeiros Por que ignorar o que o Dr. Francisco das Chagas Rodrigues 

diz: “O que achei mais interessante é que existem muitos pacientes em todo o 
Brasil que utilizam a técnica e que os Conselhos de cada estado poderiam ter 
solicitado o testemunho dessas pessoas.”? 

6 de março às 12:25 
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o  

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 . 

3 · 6 de março às 12:03 

o  

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 

3 · 6 de março às 12:03 · Editado 

o  

Walter Medeiros Por que o terrorismo do Conselho Federal de Medicina ao 

publicar um release anunciando: “Médicos que praticarem auto-hemoterapia 
poderão ter registro cassado”? 

2 · 5 de março às 13:39 

o  

  

Ocultar 34 respostas 

 

  

Marcelo Fetha Talvez para intimidar outros médicos de opinarem? Vamos postar 

algumas dessas manifestações em breve! 
- 
NÓS QUE DIVULGAMOS A AUTO-HEMOTERAPIA E NOS PREOCUPAMOS 
EM PUBLICAR INFORMAÇÕES, ESPERAMOS QUE O CFM LEVE EM 
CONSIDERAÇÃO que alguns profissionais que se manifestaram em favor da 
AHT, o fizeram há alguns anos atras. E DEPOIS SE CALARAM, acatando a 
decisão do CFM. 
 
ESPERAMOS TAMBÉM QUE OS PROFISSIONAIS SEJAM POUPADOS, NÃO 
MOLESTADOS, E QUE NÃO SEJAM CONVIDADOS A DAR EXPLICAÇÕES. O 
material foi colhido pela internet e as fontes são citadas de boa fé, pois algumas 
páginas com seus conteúdos originais estão fora do ar, e hoje já não existem 
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mais.  
 
A nossa intenção é apenas mostrar que existem profissionais que conhecem a 
AHT, e na ocasião usaram a sua liberdade de expressão. 
 
E mais outras publicações e estudos da AHT ainda serão também publicadas 
aqui neste espaço. 
 
MAS POR VIA DAS DUVIDAS, VOU POR APENAS PROFISSIONAIS QUE NÃO 
ESTÃO SOB SUA TUTELA. 
 
E preciso informar: 
 
Que vou resguardar os nomes de alguns médicos que se manifestaram 
favoráveis a AHT, ficaram mal vistos pelos próprios colegas. Dois médicos que 
me escrevem, os dois funcionarios públicos: um escreveu uma frase: meu pagto 
as vezes atrasa, atrasa, e atrasa... e dinheiro é como oxigenio, sem ele... não dá 
pra viver. E o outro eu pedi para ele postar alguma mensagem aqui, e ele 
respondeu: já me expus demais e o leitinho das crianças, é sagrado, desculpe, 
mas não posso ajudar desta vez. Você já tem minha manifestação antiga, pode 
publicá-la. 
Porém mesmo com a permissão dele, não vou publica-la aqui! 

6 de março às 06:36 · Editado 

  

Marcelo Fetha Paulo Guataçara da Costa Lima, médico veterinário, Garuva-SC: 

Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2008 - 09:25:44  
 
Sou médico veterinário, e tenho 19 anos de profissão. Por inúmeras vezes 
pratiquei auto-hemoterapia 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 
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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.  
 
Paulo Guataçara da Costa Lima  
Garuva-SC  
 
https://www.youtube.com/watch?v=cr7hGXWpi-Y 
 
http://www.hemoterapia.org/.../sou-medico-veterinario-e... 

5 de março às 14:37 

  

Marcelo Fetha Rogerio Van Der Tise, médico holandês: 

Quinta-feira, 14 de maio de 2009 - 15:24:51  
 
concordo plenamente com o claudio gonçalves, mesmo porque sou médico,e sou 
holandes e no meu país e em outros como na frança essa técnica já faz parte 
principalmente no pré cirúrgico e no pós, por tanto não sei porque se fala tanto 
disso aqui ainda mais com gente que dá a opinião sem se quer ter estudado 
antes uma coisa que já existe a muito tempo. tem gente q não sabe oque diz, 
aliás isso é costume de brasileiro.  
 
rogerio van der tise  
34 anos - são paulo 
 
http://www.hemoterapia.org/.../concordo-plenamente-com-o... 
 
Quarta-feira, 13 de maio de 2009 - 12:37:12  
 
EU SOU A FAVOR DA AUTO HEMOTERAPIA PORQUE:  
 
1) ASSISTI O VIDEO E COMPREENDI TODAS AS INFORMAÇÕES E TODOS 
OS EXEMPLOS DO DR. LUIZ MOURA.  
 
2) ENTENDI TAMBÉM QUE ESSA PRÁTICA É UMA FORMA DE AJUDAR NO 
TRATAMENTO PRESCRITO POR UM MÉDICO, SEJA ELE DE QUALQUER 
AREA, E NÃO COMO UM TRATAMENTO DE CURANDEIROS MILAGROSOS.  
 
3) ENTENDI QUE ESSA AJUDA SE PROCESSA NA FORMA DE AUXILIAR O 
AUMENTO DA CAPACIDADE IMUNOLÓGICA DA PESSOA EM 
TRATAMENTO.  
 
4) ENTENDI QUE MAIS UMA VEZ, ESTÁ PROVADO QUE O NOSSO PAÍS É 
REGIDO POR INTERESSES MEDIOCRES,DE PESSOAS MEDÍOCRES E QUE 
POR ISSO, É FRACO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA, POIS DEVERIA HAVER 
UMA PESQUISA ENORME SOBRE ESSE ASSUNTO, HÁ MUITO TEMPO!  
 
5) ENTENDO QUE SE TODOS PENSASSEM COMO VC, MASSOTERAPEUTA 
TATIANE, E NÃO SE ABRISSEM PARA NOVAS TÉCNICAS, NÃO HAVERIAM 
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IDÉIAS INOVADORES DEVIDAMENTE PESQUISADAS, E 
CONSEQUENTEMENTE, NÃO EXISTIRIAM A PENICILINA, O COMPUTADOR, 
ETC., ETC., ETC.  
 
6) ENTENDO QUE A PRÓPRIA VIDA É UM EXERCÍCIO ENTRE 
PESQUISADORES QUALIFICADOS E COBAIAS CONSCIENTES.  
 
FINALMENTE ENTENDO QUE NINGUÉM TEM O DIREITO DE DIZER O QUE 
EU DEVO FAZER DA MINHA VIDA, MUITO MENOS DO QUE EU FAÇO PARA 
BENEFÍCIO DO MEU CORPO, DAS MINHAS ALERGIAS, ETC. E ESTOU 
CONSCIENTE DE QUE A RECÍPROCA É VERDADEIRA.  
 
MESMO QUE ESSA PESSOA SEJA, UM JUIZ, UM ADVOGADO, DELEGADO, 
MÉDICO, ENGENHEIRO, ETC. ETC.ETC.  
 
CLAUDIO GONCALVES  
56 anos - PRAIA GRANDE - SP. 
 
http://www.hemoterapia.org/.../eu-sou-a-favor-da-auto...)-assisti-o.asp 

5 de março às 14:40 

  

Marcelo Fetha Dra. Graciela Bazzi- Médica- 1554281156- Buenos Aires 

Argentina: 
 
Data: 07/02/2010 19:07  
De: Dra Graciela Bazzi  
IP: 190.48.143.25  
Assunto: Re: AUTOHEMOTERAPIA NA ARGENTINA  
 
Desde el año pasado, en que mi caballo, estaba gravemente enfermo, de un 
cuadro respiratorio, donde no tenia mas remedio que continuar con dosis de 
corticoides qeu le afectaban la salud por otro lado, y viéndolo con tanta restriccion 
respiratoria, comencé con AUTOHEMOTERAPIA, a la 3 aplicación, se vieron lo 
cambios y en 20 aplicaciones había remitido absolutamente la disnea y el cuadro 
patológico. Por lo que defiendo esta terapia, y como médica de humanostambien 
la pongo en práctica con algunos de mis pacientes. Gracias a que la he 
encontrado.  
 
Dra Graciela Bazzi- Médica- 1554281156- Buenos Aires Argentina  
 
Via Google tradutor:  
 
Desde o ano passado, quando o meu cavalo estava gravemente enfermo, de 
uma doença respiratória, onde não tinha remédio senão continuar com as doses 
de corticóides que lhe afetavam a saúde por outro lado, e vendo-o com tanta 
restrição respiratória, eu comecei com a AUTOHEMOTERAPIA, e na 3ª 
aplicação, vieram as mudanças, e em 20 aplicações houve a remissão absoluta 
da dispnéia e do quadro patológico. Então eu defendo essa terapia, e como 
médica, eu a ponho em prática em alguns dos meus pacientes. Dou graças que a 
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tenha encontrado. 
 
http://inforum.insite.com.br/39550/10409370.html 

5 de março às 14:43 

  

Marcelo Fetha http://www.youtube.com/watch?v=Q2WJN6r7gUk 

5 de março às 14:43 

  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=XvpnENtIY28 

5 de março às 14:44 

  

Marcelo Fetha André Luis Soares da Fonseca, professor de Imunologia e 

Genética Médica na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul: 
 
Senhores(as)  
 
Sou professor de Imunologia e Genética Médica na Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul e cada vez mais me espanta o pouco grau de inteligência (do 
latim "inteligere" :ligar, fazer conexão) de alguns médicos deste país.  
 
É inacreditável como quando não se sabe nada, vai-se pelo que a maioria pensa 
ou pelo que é mais conveniente. A autohemoterapia é uma panacéia sim, mas é 
uma terapia coadjuvante, que melhora o sistema imunológico, não porque 
aumenta a sua capacidade, mas porque modula a sua função, ou seja, quando a 
imunidade está aumentada (hipersensibilidades, autoimunidades) ele DIMINUI a 
resposta; quando está baixa, ele AUMENTA a resposta em níveis compatíveis 
com o estado de saúde.  
 
Ainda sem claro mecanismo de ação (pelos resultados análogos, obtidos com 
infecções bacterianas), crêe-se que quando as hemácias se localizam fora do 
tecido (como é a autohemoterapia), os macrófagos teciduais (histiócitos) são 
estimulados através de receptores específicos por glicoproteínas presentes na 
superfície das hemácias e realizam a sua fagocitose (hemocaterese), o que 
aumenta o nível de produção de derivados do metabolismo do oxigênio (O2-, 
H2O2, OH-) e metabólitos do Nitrogênio (Óxido Nítrico), que têm funções 
imunológicas.  
 
Além do mais, os macrófagos assim ativados produzem níveis baixos, mas 
suficientes para uma ativação parácrina (no local) de interleucinas tais como IL-
12 e IL-1. Depois disso, migram pelo organismo (mais importantemente para os 
linfonodos) e ativam mais adequadamente o sistema imunológico.  
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Vale lembrar que a autohemoterapia mimetiza um hematoma e daí a não 
realização da autoimunidade, como alguns questionam.  
A questão da contaminação com vírus (meu Deus, é melhor ler isso do que ser 
cego!) deve-se, como todo procedimento negligente, à contaminação. E o 
princípio da AUTOhemoterapia é utilizar o sangue do próprio paciente nele 
mesmo, com seringas e agulhas eséreis.  
 
Quando à questão dos abcessos (Deus, dai-me forças), abceda qualquer 
aplicação parenteral em que não se faça procedimento asséptico, até espremer 
espinhas...  
 
A autohemoterapia, nos países AVANÇADOS em que a medicina a permite, tem 
de ser utilizada como terapia coadjuvante e, sempre recomendável, com 
acompanhamento médico.  
 
Em medicina veterinária é protocolo constante em alguns tomos de Medicina 
Veterinária Interna e utilizada com terapia de escolha na papilomatose bovina, 
com excelentes resultados.  
 
Bom, pelo menos esta polêmica toda servirá para suprir a falta de material 
científico necessário e adequado para validar, segundo as leis, este 
procedimento que não tem nada de charlatão. Alías, charlatanismo, segundo o 
direito penal, é tratar alguém sabendo que o tratamento não funciona. Portanto, 
até médicos podem ser charlatões. 
 
http://inforum.insite.com.br/39550/4329989.html 

5 de março às 14:47 

  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=UCpS_jl4EMQ 

5 de março às 14:48 

  

Marcelo Fetha Dr. Valery Edwabny 

 
Valery Edwabny, Doutor em Medicina.  
 
Viena. Austria.  
 
Auto-hemoterapia.  
 
Este método de tratamento utiliza o poder curativo do próprio sangue do paciente 
em condições tais como:  
 
Infecções freqüentes ou crônicas,  
 
Acne, furunculose, eczema, neurodermatite,  
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Fraqueza geral do organismo, devido a uma doença prolongada, grande cirurgia 
ou trauma,  
 
Alergias,  
 
Distúrbios circulatórios,  
 
Baixa imunidade,  
 
Artrite reumatóide,  
 
Úlceras de cólon,  
 
A Auto-hemoterapia estimula mecanismos de resistência do próprio corpo e 
melhora o metabolismo.  
 
http://vienna-doctor.com/ENG/Alternat_Med_Autogem.htm 

5 de março às 16:59 

  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=YMBqTysZ6wY 

6 de março às 00:33 

  

Marcelo Fetha Dr. Rafael Silva de Souza, Brasília, DF, Médico veterinário 

graduado em 2005 pela UPIS-DF: 
 
O Médico Veterinário Rafael Silva de Souza publicou em seu site o Estudo 
Completo: Auto-hemoterapia como adjuvante no tratamento de mastocitoma em 
cão: relato de caso. 
 
E comentou o video da Globo:  
 
Rafael Silva de Souza disse...  
 
Nossa que legal essa reportagem do globo rural. Fiz estágio com o Dr. Antonio 
Candido em 2005. Foi o estágio curricular de final de curso de medicina 
veterinária, sobre manejo sanitário e reprodutivo de gado de leite. Bom ver que 
ele está firme na labuta!  
 
26 de dezembro de 2011 20:11 
 
http://drmedvet.blogspot.com.br/.../auto-hemoterapia-como... 

6 de março às 06:56 
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Marcelo Fetha Dr. Edion Varas Nunes, advogado, Brasília-DF: 

ADVOGADO FAZ DECLARAÇÃO PÚBLICA EM FAVOR DA AUTO-
HEMOTERAPIA.  
 
Assunto: Declaração Pública  
 
Declaração  
 
Edion Varas Nunes, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em 
Brasília-DF vêm a público, declarar que sou usuário e defendo com unhas e 
dentes o direito ao Tratamento da Autohemoterapia.  
 
E explico porque: tenho problemas com a pressão, girava em torno de 15/10, por 
receita médica comecei a tomar Diovan 80mg, dois meses depois, ela ainda 
permanecia alta, voltei ao médico que indicou miligramagem maior, passando eu 
a tomar Diovan 160mg, mais dois meses e relativa baixa, em torno de 14/9,5, 
voltei ao médico e passei a tomar Diovan 160mg+ Anlo 5mg, finalmente, após 
nova ida ao médico, passei a tomar também Sinvastatina, para baixar o 
colesterol. Ainda assim a pressão continuava renitente, em torno de 13/9.  
 
Concomitante e periodicamente, aparecia na parte alta das minhas coxas, uma 
reação alérgica (de origem ainda hoje não totalmente identificada), que coçava 
insuportavelmente e se alastrava, em rush (mesmo com o uso de pomadas e 
cremes apropriados), pernas abaixo e cintura acima, avançando em poucos dias, 
pela barriga e em direção às costas. Após consulta a uma Dermatologista, de 
quem virei freguês, devido à periodicidade da reação alérgica, passei a Tomar, 
via oral, Talerc, e, conforme a situação, Meticonten, como o próprio nome diz à 
base de corticóides.  
 
Pois bem, um dia recebo a visita de meu irmão, já usuário da AHT, com o DVD 
do Dr. Luís Moura, algum tempo depois, tendo assistido o DVD e plenamente 
convencido dos benefícios da AHT, fiz a minha 1ª aplicação. Coincidentemente, 
uns 3 ou 4 dias depois, um novo rush alérgico começava! E aí a novidade! A 
alergia chegou a avançar, timidamente em direção aos joelhos, surgindo também, 
em torno do umbigo. Mas, como disse, TIMIDAMENTE, com coceiras bem 
brandas, avançava e recuava, chegando, por vezes, a desaparecer, voltando no 
outro dia, mas cada vez mais fraca, nessas idas e vindas, até que, com menos de 
um mês, desaparecer completamente; nestas alturas, eu já na 4ª aplicação da 
AHT.  
 
Por fim, Entre a 4ª e a 5ª aplicação outra novidade! A renitente pressão arterial 
estava rigorosamente 12/8, e, por vezes, até ligeiramente mais baixa. A que se 
esclarecer ainda que, tendo acabado as cartelas de Sivastatina, eu já havia, dias 
antes e unilateralmente, suspendido o seu uso.  
 
Infelizmente tendo viajado para Brasília, por dificuldades iniciais em encontrar 
profissional que quisesse fazer as aplicações, tive que interromper 
temporariamente o Tratamento. Como conseqüência disso a pressão arterial 
voltou a subir chegando a 14,5/10. Mas Deus é grande, com a ajuda de um 
usuário de Brasília, consegui o profissional e já vou novamente para a 3ª 



aplicação, depois de retomado o Tratamento.  
 
In fine, tenho ainda a esclarecer que todo o tratamento decorre sem efeitos 
colaterais de espécie alguma, nada de abscessos, inflamações ou hematomas.  
 
Sendo o que tinha a declarar e, por ser esta a mais pura expressão da verdade é 
que assino a presente.  
 
Brasília-DF, 28 de maio de 2007.  
 
Edion Vargas Nunes  
 
FONTE: Inforum sobre auto-hemoterapia.  
 
http://inforum.insite.com.br/39550/4365876.html 

6 de março às 07:00 

  

Marcelo Fetha http://www.youtube.com/watch?v=Gz0JXuJbFMw 

6 de março às 07:00 

  

Marcelo Fetha http://www.youtube.com/watch?v=QU0AkKxZo3c 

6 de março às 07:01 

  

Marcelo Fetha O médico veterinário Marcos Aurélio, 46 anos, comprova 

benefícios da auto-hemoterapia.  
 
Em mensagem postada no inforum, ele conta em seu testemunho, os benefícios 
que recebeu após submeter-se a técnica. E enfatiza no final:  
 
"Divulgo esta técnica sempre que há oportunidade, e várias pessoas (da área 
médica, inclusive), já optaram pela sua prática, em si mesmas e em parentes e 
amigos.Espero que este relato sirva de estímulo a mais pessoas se interessarem 
pelo tema.  
 
Relato de caso pessoal 
De Marcos Aurélio Cardoso Moraes (marcosfaxina@gmail.com) em 20/07/2013 
21:33:23 a partir de 177.41.40.171  
 
Meu nome é Marcos Aurélio, sou Médico Veterinário, e tenho 46 anos de idade.  
Sempre tive o sistema respiratório "não muito santo"...rsrsrs. Além de asma e 
bronquite (curadas com  
acupuntura há cerca de 15 anos), sempre tive sinusite crônica, e vivia com o 
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"nariz escorrendo" (desde  
criança). Estava sempre "encatarrado", e já tive pneumonia por 3 vezes (com 
cerca de 12, 20 e 25  
anos de idade). 
Até recentemente (três anos atrás) não podia nem frequentar locais com ar-
condicionado (até mesmo  
ônibus), ou enfrentar uma frente fria, que a sinusite aumentava, e várias vezes 
acometeu-me também  
uma faringite. Estava tomando antibióticos a uma média de 2 a 3 vezes por ano 
(sempre que a faringite  
me acometia mais pesadamente). 
Há cerca de 4 anos fui apresentado à técnica (auto-hemoterapia), mas confesso 
que tive um certo  
receio. 
Porém, 1 ano após eu ter sido apresentado a técnica da auto-hemoterapia, 
apareceu um pequeno  
abscesso na base do nariz, o qual me incomodava bastante (esteticamente e 
tembém pela dor que  
começava a causar). Resolvi então experimentar a técnica. Fiquei surpreso com 
o resultado: em dois  
dias, o abscesso havia desaparecido. 
Me tornei então um praticante da auto-hemoterapia, sempre solicitando a 
amig@s da área médica que  
me apliquem, mas enfim tornei-me quase independente. Quando @s amig@s me 
faltam (também eles  
têm suas vidas e seus compromissos), eu mesmo me aplico, no glúteo. 
Estou há três anos fazendo a auto-hemoterapia (com algumas falhas, pois às 
vezes fico semanas sem  
fazer), e neste período de 3 anos somente fiquei doente (faringite) uma vez, com 
a chegada de uma  
frente fria num período em que estava há umas 3 semanas sem realizar a 
técnica. 
Resultado: quando percebi que estava ficando doente, procurei uma amiga que 
me aplicasse (realizou a  
aplicação às 18:30), fui dar aula (de 19 às 22 h), saí da aula com febre, me 
sentindo bastante mal, e  
com dor na garganta. Fui para casa, dormi, suei bastante (levantei 3 vezes pra 
trocar o lençol suado),  
mas pela manhã já estava completamente são, sem febre, sem mal-estar, sem 
dor na garganta. 
Desnecessário dizer que não deixo mais este espaçamento longo sem aplicação 
ocorrer. Tento aplicar  
semanalmente, mas nunca deixo passar de 10 dias. 
Outro relato interessante: há pouco mais de um ano (em março de 2012) sofri 
uma queda de uma laje,  
tendo fraturado calcanhar (abriu uma cunha), bacia (fratura completa) e coluna 
(fragmento da T 12). 
O ortopedista me deu um prognóstico de 3 meses para largar as muletas e a bota 
e tivesse uma  
recuperação plena. Porém, para surpresa de tod@s (inclusive dele), com 3 
semanas (TRÊS SEMANAS)  
eu estava completamente recuperado, largando as muletas e a bota e voltando a 



dar aulas. 
Divulgo esta técnica sempre que há oportunidade, e várias pessoas (da área 
médica, inclusive), já  
optaram pela sua prática, em si mesmas e em parentes e amigos. 
Espero que este relato sirva de estímulo a mais pessoas se interessarem pelo 
tema. 
Abraços, 
Marcos. 
 
http://inforum.insite.com.br/39550/13217828.htm 

6 de março às 07:02 

  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=1I-hTa3ohCY 

6 de março às 07:03 

  

Marcelo Fetha AUTO-HEMOTERAPIA NO TRATAMENTO DE SARNA 

DEMODÉCICA. (Revista Saúde Quântica)  
 
http://www.youtube.com/watch?v=pI_Dz1Nynf8 

6 de março às 07:05 

  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=p5YnjoDvvgM 

6 de março às 07:05 

  

Marcelo Fetha Dr. Kleber Felizola: médico veterinário que usa, estuda e 

recomenda a auto-hemoterapia: 
 
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Artrite, Dermatose alérgica, 
Doenças virais, Plaquetopenias, Prevenção de infecções cirúrgicas, Prevenção 
em geral, Verrugas  
 
Vantagens  
Redução do período de tratamento de várias doenças infecciosas, diminuição 
significativa dos sintomas de várias doenças, redução de custos de tratamentos 
em animais internados, aumento da disposição física, entre muitos outros.  
 
Experiência  
Sou veterinário e criador de cães da raça bulldog inglês. Utilizo a AHT em mim e 
nos meus cães. Os resultados são fantásticos. Minha qualidade de vida melhorou 
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de forma assustadora.  
 
Kleber Pereira Felizola  
45 anos - Brasília - DF - Brasil  
 
http://www.hemoterapia.org/.../depoimento-sobre-auto... 

6 de março às 07:07 

  

Marcelo Fetha http://www.youtube.com/watch?v=csnGCMvc_q0 

6 de março às 07:07 

  

Marcelo Fetha "AUTO HEMOTERAPIA EM DEBATE", "Edson Nogueira Paim"  

 
http://procuradoriadarepublica.blogspot.com/.../auto... 

6 de março às 07:08 

  

Marcelo Fetha Especialista médico (professor de medicina) Dr. Edson Nogueira 

Paim reconhece a Auto-hemoterapia: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=3_CCcMp3HD0 
 
Página dedicada aos relatos e considerações sobre esta maravilhosa técnica 
difundida pelo Dr. Luis Moura que vem a décadas salvando vidas e aliviando o 
sofrimento de muitos pacientes que sofrem as mais variadas doenças. Também 
conhecida com Auto Transfusão, Auto Hemo ou simplesmente AHT. 
 
Estas palavras estão no blog do Dr. Edson Nogueira Paim.  
 
Médico Clínico e Sanitarista. Doutor em Saúde Pública. Coronel Reformado do 
Quadro de Dentistas do Exército. Autor de vários livros acadêmicos. Professor 
Adjunto IV da Faculdade de Medicina nas Disciplinas: Epidemiologia, Saúde 
Comunitária e Sistemas de Saúde. Professor Titular de Metodologia da Pesquisa 
Científica. E além de outras qualificações profissionais, o Dr. Edson foi Diretor 
Geral do Departamento Geral de Higiene e Vigilância Sanitária, da Secretaria de 
Estado de Saúde e Higiene do Rio de Janeiro. 

6 de março às 07:08 

  

Marcelo Fetha Tradução online via Google:  
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Tanya carta em apoio do Dr. Luiz Moura  
 
Para quem isto diz respeito,  
 
A saudação acima comumente usados deve realmente ler "Por favor, acorde 
agora, esta diz respeito a todos!". Como praticante profissional de saúde 
autorizado nos Estados Unidos, fiquei horrorizado quando foi trazido a minha 
atenção que o CFM pretende revogar a licença médica do Dr. Luiz Moura, 
simplesmente porque ele tem, fora da compaixão e pura bondade de seu 
coração, compartilhou seu conhecimento e grande riqueza de experiências sobre 
o tratamento que a auto-hemoterapia é incrível!  
 
Auto-hemoterapia tem sido usada em muitos países, há décadas, porque ele tem 
uma excelente segurança e eficácia. Hoje, ele está sendo usado em muitas 
formas diferentes, aqui nos Estados Unidos --- novamente, sem nada, mas os 
resultados estelares! Brasil e o mundo em geral, é extremamente feliz por ter 
alguém como o Dr. Moura, que tem vasta experiência com esta terapia, tais --- e 
para isso, ele pode ser "recompensado" por ser destituído de sua licença para 
praticar medicina? !  
 
Eu fui introduzido primeiramente à auto-hemoterapia, há vinte anos por um casal 
de médicos alemães que estavam apresentando as informações em um 
seminário médico me atendeu. Embora eles descreveram a sua altamente eficaz 
qualidades de reforço imunológico, não foi até me deparei com muitos vídeos 
incrivelmente informativo produzido pelo Dr. Moura, que tomou conhecimento de 
todo o seu alcance e as capacidades --- trata uma multiplicidade de situações 
graves! Por acaso me deparei com um vídeo com uma imagem de um cavalheiro 
amável, procurando no You Tube com o título de "Auto-hemoterapia". Eu assisti a 
primeira partida em cerca de 11:00 e, com grande interesse, eu continuei 
assistindo um após o outro e eu ainda não havia terminado até muito tempo 
depois do nascer do sol --- Eu tinha visto cada um na série de mais de 50 e era 
muito tomado com a informação ea "coração" que foi colocado em produção este 
incrível!  
 
Eu respeitosamente sugiro que você faça o mesmo (ver anexo vídeos) como o 
tempo está se esgotando e que deve haver um grande esforço para inverter a 
dinâmica que existe actualmente para não estragar só a vida profissional de um 
homem que tem a capacidade de ajudar a muitos mais pessoas, mas também 
para destruir a reputação desta terapia e evitar a sua utilização por cada pessoa 
que opta por utilizá-lo. Por favor, pergunte-se por exemplo está sendo feito isso? 
Quanto mais se pode pedir de um ser humano? --- Dr. Moura tem compartilhado 
seu conhecimento de um tratamento praticamente sem custo que tem a 
capacidade para ajudar cada homem, mulher e criança no planeta.  
 
Nesta vida, é fácil sentir-se e exercer o poder de alguém por ser destrutivo, é 
muito mais surpreendente para exercer o poder de alguém por ser construtivo! 
Por favor, use seu poder para criar a realidade que garante status merecido o Dr. 
de Moura como uma prática profissional médica e ainda apoia os direitos de 
todas as pessoas de forma livre e justa auto-hemoterapia acesso.  
 
Obrigado!  
 



Tanya Bernard, consultora de nutrição Licenciado, Consultora de Pesquisa 
Médica, E.U.A. 

6 de março às 07:11 

  

Marcelo Fetha Tanya Bernard, pesquisadora e consultora de pesquisas médicas 

-USA: 
Carta de Tanya Bernard (USA) em apoio ao Dr. Luiz Moura  
 
Sunday, August 1, 2010 11:34 PM  
From: "Tanya Bernard"  
To: autohemoterapiabr@yahoo.com  
Subject: Tanya's letter in support of Dr. Luiz Moura  
 
To Whom This Concerns,  
 
The above commonly-used salutation should actually read, "Please Wake up 
Now, this Concerns Everyone!". As a licensed health professional practicing in the 
United States, I was horrified when it was brought to my attention that the CFM 
would like to revoke the medical license of Dr. Luiz Moura simply because he has, 
out of the sheer compassion and goodness of his heart, shared his knowledge 
and great wealth of experience regarding the amazing treatment that 
autohemotherapy is!  
 
Autohemotherapy has been used in many countries for decades because it has a 
superb safety and efficacy record. Today, it is being used in many different forms 
here in the United States---again, with nothing but stellar results! Brazil, and the 
world at large, is exceedingly fortunate to have someone such as Dr. Moura who 
has such vast experience with this therapy---and for this, he may be "rewarded" 
by being stripped of his license to practice medicine?!  
 
I was first introduced to autohemotherapy twenty years ago by a couple of 
German physicians who were presenting the information in a medical seminar I 
attended. Though they described its highly effective immune-enhancing qualities, 
it was not until I came across the many amazingly informative videos produced by 
Dr. Moura, that I became aware of its full scope and capabilities---it treats a 
multitude of serious conditions! Quite by accident I came across a video with an 
image of a kindly-looking gentleman on You Tube with the title of 
"Autohemotherapy". I watched the first one starting at around 11 PM and, with 
great interest, I continued watching one after the other and I was not finished until 
long after the sun was up--- I had watched every single one in the series of over 
50 and was very taken with both the information and the "heart" that was put into 
the this amazing production!  
 
I respectfully suggest that you do the same (see attached videos) as time is 
running out and there must be a great effort to reverse the momentum that 
currently exists to ruin not only the professional life of a man who has the ability to 
help many more people, but also to destroy the reputation of this therapy and 
prevent its use by every person who chooses to utilize it. Please ask yourself 
WHY an example is being made of this? How much more can be asked of a 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1577359722506094&reply_comment_id=1577738982468168&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


human being? ---Dr. Moura has shared his knowledge of a virtually no-cost 
treatment that has the ability to help every man, woman and child on the planet.  
 
In this life it is easy to feel and exert one's power by being destructive, it is much 
more amazing to exert one's power by being constructive! Please use your power 
to create the reality that secures Dr. Moura's well-earned status as a practicing 
medical professional and further supports the rights of all people to freely and 
justly access autohemotherapy.  
 
Thank you!  
 
Tanya Bernard, Licensed Nutrition Consultant, Medical Research Consultant, 
USA  
 
http://amigosdacura.ning.com/.../carta-de-tanya-bernard... 

6 de março às 07:12 

  

Marcelo Fetha Dr. Locáldio Elizeu Silva, biomédico e Dr. Flávio Lacerda, 

biomédico: 
 
Sou biomedico, pratico autoimunohemoterapia a mais de 25 anos, com 
resultados excelentes; não vejo nada de errado em praticar essa técnica, desde 
que seja realizada por pessoas que saiba colher e aplicar o sangue e que o 
material utilizado seja estéril e descartável, e o mais importante, que o lixo 
(seringa, agulha e algodão) contaminado seja dispensado em local apropriado.  
 
locáldio Elizeu Silva  
 
http://amigosdacura.ning.com/profile/localdioElizeuSilva 
 
-  
 
POSTAGEM NO ORKUT: (tenho a fonte documentada em CHM) 
Sou biomédico, tenho uma doença auto-imune, faço AHT e recomendo a todos.  
Flávio Lacerda  
 
-  
 
Sexta-feira, 26 de junho de 2009 - 14:48:18  
 
Utilizo a auto-hemoterapia desde os 16 anos, ou seja, há 36 anos. Como tinha 
muito problemas com grandes acnes, minha mãe, começou esse tratamento em 
mim. Desse período até hoje, ela já com 77 anos, vem ajudando diversas 
pessoas e os benefícios são extraordinários. Meu filho, sofreu com problemas de 
falta de ar desde a infância até os 23 anos. Hoje, com algumas aplicações, já 
sente a diferença de como é viver sem esse problema.  
 
Parece-me que a rejeição da auto-hemoterapia pelos médicos, deve-se ao fato 
que os mesmos precisam que as pessoas permaneçam doentes, para que eles 

http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/carta-de-tanya-bernard-usa-em
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1577359722506094&reply_comment_id=1577739209134812&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://amigosdacura.ning.com/profile/localdioElizeuSilva


possam se encher de dinheiro com a miséria dos outros.  
 
Carlos Andrade - 52 anos - Petrolina-PE  
 
http://hemoterapia.org/.../biomedico-pratica-a-auto... 

6 de março às 08:20 · Editado 

  

Marcelo Fetha http://www.youtube.com/watch?v=yJZagJHqB4A 

6 de março às 07:15 

  

Marcelo Fetha Dr. Vicente Manuel Chávez Licona, médico com três 

especializações: 
EMAIL do Mexico: Dr Vicente Manuel Chavez Licona  
 
HELLO, Dr. Vicente  
WE THANK YOU FOR INCLUDING YOUR EMAIL ADDRESS FOR THE 
WORLDWIDE INFORMATION ABOUT THE USE OF AUTOHEMOTHERAPY 
(AHT).  
WE WILL PUBLISH EACH PARTICIPANT EMAIL ADDRESSE IN THE WORLD 
DOCUMENT ABOUT AHT.  
WE SENT YOU 3 DVD DISCS OF DR. LUIZ MOURA'S EXPLANATIONS OF 
THE AHT TECHNIQUE AND TESTIMONIALS.  
BEST REGARDS FROM BRAZIL,  
MARCELO FETHA  
 
---------- Forwarded message ----------  
From: vicente pere  
Date: 2009/9/26  
Subject: Re: EMAILS para distribuir DVDs sobre a AHT no Mundo  
To: Marcelo  
 
Gracias Amigos Doctores de Brazil (Dr Marcelo ......) Estoy de acuerdo en  
cooperar para difundir sin cobro la idea de AUTOHEMOTERAPIA En todos mis  
pacientes la he puesto con resultados excelentes: en la mayoria les aplico 10 cc 
de  
sangre venosa y en casos mas dificiles 20 cc ( 10 cc en cada gluteo) cada 5 dias  
mas la toma de Cloruro de Magnesio.  
Mi direccion:  
nombre Dr Vicente Manuel Chavez Licona  
Ciudad Juarez  
Estado de Chihuahua  
Pais MEXICO  
http://www.dolorcronicoytratamiento.com 
Dios este con todos Ustedes. Un Abrazo  
 
http://www.hemoterapia.org/.../email-do-mexico-dr-vicente... 

http://hemoterapia.org/videos/biomedico-pratica-a-auto-hemoterapia-ha-mais-de-25-anos.asp
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1577359722506094&reply_comment_id=1577739922468074&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
http://www.youtube.com/watch?v=yJZagJHqB4A
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1577359722506094&reply_comment_id=1577740655801334&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.dolorcronicoytratamiento.com/
http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/email-do-mexico-dr-vicente-manuel-chavez-licona-hello-dr.asp


 
Dr. Vicente Licona do México escreve para autoridades brasileiras em apoio ao 
Dr. Luiz Moura 
 
REPASSADO AO CFM, VICE-PRESIDENCIA DA REPUBLICA, TODOS OS 
SENADORES, 
DIVERSAS AUTORIDADES E PESSOAS DA MINHA LISTA DE CONTATO. 
(repassem a todos os seus contatos) 
Estimado Dr. Vicente 
Muchas gracias por tu carta y por su apoyo al Maestro Dr. Luiz Moura. 
Vamos a enviar a las autoridades brasileñas. 
Atentamente 
Saludos de el Brasil 
Marcelo 
EMAIL DO MEXICO: 
En apoyo al Maestro Dr Louis Moura 
Ciudad Juárez, Chihuahua Mexico 
30 do mês de julho de 2010 
Autoridades de Saúde da Região Lords no Brasil 
Externo minha opinião pessoal sobre o uso de 
A auto-hemoterapia. 
Eu sou um médico graduado pela UNAM, em 1966 (General Médico), pós-
graduação da UANL 
(Monterrey Nuevo Leon 
México), como um neurocirurgião, em 1973. 
Médico especialista em Neurocirurgia no IMSS (Institucional 
para o México para a Segurança Social de 15 anos) 
Médico Especialista em Neurologia e Neurocirurgia (Instituto 
tute para os trabalhadores do estado a serviço do ISS, STE) 
há 15 anos. 
Durante os primeiros 20 anos de fazer exercício e da medicina "Universidade" 
(???) 
E sob nenhuma VER RESULTADOS DE CURA 
 
Se os pacientes com DA uso de drogas e 
Ou cirurgia. Vi a necessidade de aprender 
Alternativas médicas que eu tenho praticado 
20 anos atrás. E são Terapia Neural, Medicina Dentária 
Neurofocal, Cell Therapy, Autohemotherapy. E eu me lembro perfeitamente bem, 
eu visitei os 
funcionários do Ministério do Interior 
(Dez pessoas: local e federal) e veio com 
REMESSA retirar o Certificado Profissional 
E que estas pessoas Uma palavra foi antiético que eles estavam fazendo. E eu 
respondi: O QUE 
Lidocaína ou procaína injetado é: DROGAS 
Estão dentro da farmacopeia nacional. E 
Lei de Say sendo registrado ao cirurgião MÉDICO 
O Secretário de Saúde, estas drogas podem ser 
RECEITA e / ou utilizados pelo médico. 
Naquele tempo no México que foram perseguidos como criminosos. 
RELATIVAS AO NO MÉXICO auto-hemoterapia PT 



Reconhecidas e práticas em toda a República Mexicana e que infelizmente teve 
DIVULGAÇÃO DO não é suficiente e necessário para fazer 
JUROS aos fabricantes de medicamentos. 
(???) Dizer, mas que HEAL O curso da 
Vida ensinando e vimos o contrário. 
Milhares e milhares de doentes da FORMA 
Contínua e crônica. 
Lembrar de usar a auto-hemoterapia WIDE 
O MUNDO E agora vê no Internet: O 
USO DO plasma rico em plaquetas PRP AS 
Reinjetado em odontologia, traumatologia, neuro 
Cirurgia, cirurgia plástica, oftalmologia. IN E.U.A. 
Alemanha, Inglaterra, França as considerações 
 
PRIMEIRO MUNDO: USADO HE A auto-hemoterapia 
PELO USO PRP (plasma rico em plaquetas) 
Minha homepage: www.dolorcronicoytratamiento.com 
Atenciosamente Dr Vicente Manuel Chavez Licona 
MÉXICO 
Saludos Buenos Amigos 
-- 
Gracias por sus atenciones 
ANEXOS DO EMAIL: 
TRADUCCION AUTORIDADES DE SALUD EN BRAZIL.docx 
 
http://amigosdacura.ning.com/.../dr-vicente-do-mexico... 

6 de março às 07:16 

  

Marcelo Fetha Prof. Douglas Carrara, A Prática da Auto-Hemoterapia no Brasil: 

 
http://www.recantodasletras.com.br/artigos/2145143 

6 de março às 07:17 

  

Marcelo Fetha Senador Eduardo Suplicy  

 
Na ocasião do processo contra o Doutor Luiz Moura, muitas manifestações foram 
enviadas ao Conselho Federal de Medicina, e algumas através do Senador 
Eduardo Suplicy, que também apoiou o Doutor Moura. Eis trecho de um de seus 
ofícios: “Encaminho, ainda, uma amostra das mensagens que me chegam 
diariamente em defesa do Dr. Luiz Moura, às quais hipoteco meu apoio, por 
tratar-se de um profissional idôneo, com anos de experiência, humanista, que 
dedicou toda uma vida, ao sacerdócio da Medicina”. 
 
Situação da Auto-hemoterapia no Brasil - vídeo documentário (14'50'') 
http://www.youtube.com/watch?v=dQ4Bj-5ARL0 
 

http://www.dolorcronicoytratamiento.com/
http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/dr-vicente-do-mexico-escreve
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1577359722506094&reply_comment_id=1577746519134081&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.recantodasletras.com.br/artigos/2145143
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1577359722506094&reply_comment_id=1577747015800698&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.youtube.com/watch?v=dQ4Bj-5ARL0


http://www.geocities.ws/autohemoterap.../documentarioAHT.htm 

6 de março às 07:19 

  

Marcelo Fetha Maria Adelaide Amaral, escritora: 

Uma destas mensagens (enviadas ao Senadior Suplicy) foi da escritora, Maria 
Adelaide Amaral: 
 
“Querido Eduardo, não sei o que você pode fazer, mas faça o que for possível, 
para deter esse ato de crueldade. Que é cassar o diploma, do Doutor Luiz Moura, 
porquê, ele defende a auto-hemoterapia. Não existe nada, absolutamente nada, 
que seja prejudicial nesse tratamento. E mesmo os mais céticos dizem que ele é 
inócuo. Eu mesma, me submeto semanalmente a ele, uma vez que a medicina 
convencional, não conseguiu resolver, nem deter meu grave problema de artrose. 
Desde que aderi a esse tratamento, nunca mais tive dores nas mãos, o que não é 
pouco, pois faço uso delas no meu trabalho. Abração, da Maria Adelaide Amaral. 
 
ESCRITORA MARIA ADELAIDE AMARAL DEFENDE USO DA AUTO-
HEMOTERAPIA: 
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-maa.html 

 

 

 

6 de março às 07:20 

  

Marcelo Fetha Auto-hemoterapia: desabafo (indignação) de um dentista 

 
https://hssuffer.wordpress.com/.../auto-hemoterapia.../ 
 
Araraquara, 26 de setembro de 2011 
Olá Fábio, bom dia :- 
O meu comentário a respeito da AHT, é quase que um desabafo ou uma 
indignação com o que estão fazendo com este tipo de tratamento, que me parece 

http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/documentarioAHT.htm
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1577359722506094&reply_comment_id=1577747415800658&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-maa.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=866481470076037&set=p.866481470076037&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=866481470076037&set=p.866481470076037&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=866481470076037&set=p.866481470076037&type=3
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1577359722506094&reply_comment_id=1577747619133971&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://hssuffer.wordpress.com/2011/10/07/auto-hemoterapia-desabafo-indignacao-de-um-dentista/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=866481470076037&set=p.866481470076037&type=3


está dando resultados muito bons em vários tipos de doenças e até curas em n 
casos relatados. O que me espanta e me deixa indignado é que não se promove 
pesquisas científicas sérias ou não se permite que outros o façam e sem nenhum 
critério, vêm a público dizer que é proibido e que a Anvisa e outras entidades 
médicas vão cassar os diplomas e impedir as pessoas de utilizarem este 
procedimento para tratar as doenças. 
Tenho quase certeza de que realmente é coisa da máfia da industria 
farmacêutica e de algumas entidades que tem interesses maiores(financeiros, é 
claro), do que propiciar aos menos afortunados qualquer tipo de tratamento 
barato e acessível. Gostaria de saber se alguém teve algum tipo de problema ou 
sequela, ou mesmo, que o uso da AHT(autohemoterapia)tenha provocado algum 
efeito colateral ou reação adversa ao organismo. Eu tenho um princípio de que se 
o uso de algum remédio, planta , raiz ou procedimento, técnica ou aplicação está 
tendo sucesso e NÃO TEM CONTRA-INDICAÇÃO, NEM EFEITO COLATERAL, 
pode ser usado, evidentemente com critério e prudência para tentar a cura de 
alguma doença. Está sendo, veladamente, permitido que os médicos em seus 
consultórios, clínicas e hospitais façam a aplicação do PRP (plasma rico em 
plaquetas)em lesões e tratamentos de contusões porque este procedimento 
acelera a reparação e recuperação destas lesões, propiciando uma volta ás 
atividades num espaço de tempo bem menor, o que é ótimo. Mas o que é a 
aplicação do PRP(plasma rico em plaquetas),senão uma 
AHT(autohemoterapia)um pouco sofisticada e MUITO MAIS CARA porque o 
sangue tem que ser levado a um laboratório, centrifugado, utilizando-se o plasma 
sem os glóbulos vermelhos e este procedimento laboratorial mais a aplicação 
pelo médico, encarece e muito a técnica e o seu uso (varia de R$ 300,00 até R$ 
1500,00 ou mais por aplicação !!!). Será que a aplicação do sangue normal com 
os glóbulos vermelhos não faz o mesmo efeito ? O que os glóbulos vermelhos 
atrapalham ? 
Parece-me uma técnica para ganhar dinheiro, e assim para poucos se utilizarem 
dela pelo seu custo. A palavra é PESQUISAR, PROVAR E APROVAR, e olhar 
um pouco para baixo para ver como os pobres e humildes tem que ralar e gastar 
o que tem e o que não tem para sobreviver. É uma simples questão de 
DECÊNCIA, RESPEITO E HUMANIDADE, que o vil metal impede a massificação 
do seu uso. Vamos apelar para o bom senso das autoridades Médicas, Sanitárias 
e principalmente da Saúde para que revejam os seus conceitos e tentem ajudar o 
próximo. 
Wilson Mirandinha(é cirurgião-dentista e mora em Araraquara-S.Paulo)  
Fonte: http://pfarma.com.br/forum 

6 de março às 07:25 

  

Marcelo Fetha Autor(a): gaulyao - publicada: 25-04-08 12:40  

 
Esta correta de que a auto-hemoterapia necessita de pesquisas mais profundas e 
fundamentos científicos, mas a meu ver é completamente lógica.  
 
Nós na Odontologia utilizamos uma técnica chamada P.R.P. - PLASMA RICO EM 
PLAQUETAS - NA QUAL RETIRAMOS O SANGUE DO PACIENTE, 
CENTRIFUGAMOS, MISTURAMOS COM MATERIAL DE ENXERTIA ÓSSEA, 
SEJA AUTOGÊNO OU BIOMATERIAL, PROMOVEMOS A COAGULAÇÃO 

http://pfarma.com.br/forum
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1577359722506094&reply_comment_id=1577749849133748&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


FORMANDO UM GEL DE PLAQUETAS E FAZEMOS ENXERTOS ÓSSEOS 
POR TODA A FACE DO PACIENTE, INCLUSIVE DENTRO DO SEIO MAXILAR, 
UMA ÁREA EXTREMAMENTE INERVADA E VASCULARIZADA, SEM 
QUALQUER PERIGO, TÉCNICA ESSA COM CENTENAS DE PESQUISAS 
PELO MUNDO AFORA.  
 
NÃO VEJO MUITA DIFERENÇA COM A TÉCNICA DA AUTO-HEMOTERAPIA, 
POIS O QUE É RETIRADO VOLTA PARA O CORPO.  
 
Portanto vejo grande futuro nas pesquisas nessa técnica, o que faltou no 
passado, um abraço a todos...  
 
De: Dr. Jeferson (drjeferson@msn.com)  
 
FONTE: http://www.realtrader.com.br/forum/view.php... 

6 de março às 07:27 

  

Marcelo Fetha Médica veterinária comprova a eficácia da auto-hemoterapia, com 

registro fotográfico. 
 
http://amigosdacura.ning.com/.../m-dica-veterin-ria... 

6 de março às 07:35 

  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=h3-YdUtAB5c 

6 de março às 07:36 

o  

Fabio Leitao O fato é que não existe nenhum estudo aprofundado com 

resultados contra ou a favor. O que causa estranheza, tendo em vista que os 
laboratórios já deveriam ter encomendado uma detonando a eficácia do 
tratamento, mas isso não tenho notícia. Por outro lado, relatos empíricos, como 
de minha esposa, que ficava doente coma a garganta cheia de pus por pelo 
menos 3 vez ao ano, depois de 2 anos aplicando o método da Hemoterapia, 
nunca mais teve este problema. bem como diminuição acentuada dos sintomas 
da desidrose 

11 · 1 de março às 15:35 

o  

  

Talita Regina Tio, fiz aplicações depois pegar dengue para aumentar a 

http://www.realtrader.com.br/forum/view.php?bn=realtrader_forumbrsm&key=1208689274&v=f
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1577359722506094&reply_comment_id=1577750932466973&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/m-dica-veterin-ria-comprova-a-efic-cia-da-auto-hemoterapia-com?xg_source=activity
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1577359722506094&reply_comment_id=1577754002466666&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=h3-YdUtAB5c
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1577359722506094&reply_comment_id=1577754059133327&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1575909132651153
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1575909132651153&offset=300&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


imunidade e foi o q recuperou mais rápido. 

1 · 1 de março às 15:55 

  

Fabio Leitao Beleza gata...bj. 

1 de março às 15:56 

  

Marcelo Fetha Existem sim. Veja estudos randomizados, controlados. o estudo 

da PUBMED com 2.426 pacientes e o estudo chines com 770 pacientes 
 
PUBMED 2008, aug: publication (2,426 patients) confirms efficacy of the auto-
hemotherapy. (Publicação de agosto de 2008 (2.426 pacientes) confirma a 
eficácia da AHT) 
http://www.youtube.com/watch?v=0J2auFU1iVE 

1 · 10 de março às 07:43 · Editado 

  

Fabio Leitao Marcelo que ótimo..agora apresenta estudos dizendo que a 

autohemo é deletéria para a a saúde...este foi meu enfoque!! 

1 · 3 de março às 05:23 

  

Marcelo Fetha MAIS PUBLICAÇÕES PODEM SER ENCONTRADAS EM: 

 
https://pt.scribd.com/autohemoterapia216 

6 de março às 06:51 

o  

Márcia Fabbri Preciso urgente de algum enfermeiro em Faro que aplique a Auto 

Hemoterapia. Se souberem, por favor me digam. Obrigda!!! 

6 de março às 05:47 

o  

  

Marcelo Fetha Olá. Caso não encontre nos links abaixo, procure por pessoas 

que fazem AHT na sua região. Elas poderam ajudar. Boa sorte 
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APLICADORES EM PORTUGAL 
 
1. PORTUGAL 351 936440207. Graça Soares  
 
2. España e Portugal alfredomartinezescalante@yahoo.es  
 
3. PORTUGAL Porto - Hugo Sampaio – 91415 3745  
 
4. AVEIROS PORTUGAL ILHAVO Climeida 91567 9858 – 234328092 – Rua 
Ribas 69ª ílhavo  
 
5. AVEIROS PORTUGAL- Maria Carvalho- 918120086  
 
http://amigosdacura.ning.com/.../aplicadores-de... 

6 de março às 06:32 

o  

Luiz Grasso A auto-hemoterapia funciona de verdade. Eu tinha frieira nos pés 

durante 20 anos e com um mês de auto-hemoterapia fiquei curado. 

2 · 6 de março às 05:06 · Editado 

o  

Walter Medeiros Por que não levar em contra, ainda segundo o médico, que “O 

que foi argumentado para diminuir a importância da técnica foi um efeito placebo 
sugerido, mas não comprovado. E se comprovado... que mal há? Não trouxe o 
bem? Inclusive o próprio placebo tem a sua aplicação em Medicina.”?. 

6 de março às 02:18 

o  

Walter Medeiros Por que não levar em conta o que afirma o Dr. Rodrigues, de 

que “Não vi nenhum paciente queixoso da referida técnica; pelo contrário, 
diversos relatos não contestados de benefícios”. ? 

6 de março às 02:18 

o  

Walter Medeiros Por que o Dr. Francisco das Chagas Rodrigues, pesquisador, 

estudioso e sem preconceitos afirma que “a ‘arte’ de curar que caracteriza a 
medicina estava fortemente agredida.” Com a proibição da auto-hemoterapia? 

http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/aplicadores-de-autohemoterapia
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6 de março às 02:18 

o  

Walter Medeiros Por que não chamar à ordem os que praticam e estabelecer 

prazos para pesquisas, a fim de autorizar ou desautorizar definitivamente a 
prática, porém com dados concretos? 

6 de março às 02:17 

o  

Walter Medeiros Por que foi proibido o uso de um recurso utilizado há mais de 

um século, se nenhuma reclamação registrada contra seu uso? 

6 de março às 02:17 

o  

Walter Medeiros Por que o CFM adotou uma decisão apressada? 

1 · 6 de março às 02:17 

o  

Walter Medeiros Por que o CFM de forma superficial não questionou nada e 

incorporou a opinião de que “A conclusão geral da análise é a de que ‘não 
existem estudos relativos à auto-hemoterapia desde a sua proposição como 
recurso terapêutico na primeira metade do século XX até os dias atuais’ e que 
‘não há evidência científica disponível que permita a sua utilização em seres 
humanos’? 

6 de março às 02:16 

o  

Walter Medeiros Porque o CFM adotou tão importante decisão se “O material 

consultado foram os abstracts disponíveis na base de dados Medline, que tem 11 
milhões de citações e resumos da literatura médica.”? 

6 de março às 02:16 

o  

Walter Medeiros Por que, com base em um parecer superficial, o CFM anunciou 

que “Auto-hemoterapia não tem eficácia comprovada e pode trazer danos à 
saúde”? 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1577583845817015&offset=300&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1577583729150360&offset=300&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1577583519150381&offset=300&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
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6 de março às 02:15 

o  

Mafra Mafra CUREI MEU CANCER 

Postado por Maurecir Mafra em 30 novembro 2009 às 12:00 
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. 
 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1577582669150466&offset=300&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


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 auto-hemoterapia 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. 
 
Maurecir Mafra 
 
biópsia final: 
Exibições: 46724 http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/curei-meu-cancer 

1 · 5 de março às 17:47 

o  

Walter Medeiros Por que não levar em conta o que aquele médico afirma: “o que 

se espera da academia, da comunidade médica e dos órgãos de regulamentação 
da medicina, é que todos se esforcem no sentido de descobrir os potenciais 
desse tratamento.” ? 

5 de março às 13:38 

o  

Walter Medeiros Que dizer da citação do Dr. Alex Botsaris sobre a existência de 

“Um estudo, inclusive, foi realizado no Brasil. Nele vacas com um tipo de infecção 
na pele chamada de ectima receberam auto-hemoterapia ou um antisséptico a 
base de iodo (tratamento convencional) no final de uma semana 26% das vacas 
que receberam auto-hemoterapia tinham melhorado contra 8% das que 
receberam tratamento convencional (uma diferença que é significativa do ponto 
de vista estatístico). Nenhum efeito colateral ou agravamento foi descrito nesse 
estudo.? 

5 de março às 13:38 

o  

Walter Medeiros Por que desconsiderar que “É um numero modesto, mas 

mostra que alguma pesquisa já foi realizada.”? 

http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/curei-meu-cancer
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5 de março às 13:38 

o  

Walter Medeiros O que dizer da afirmação do Dr. Alex Botsaris de que “Na base 

de dados pubmed, do NIH (Instutito Nacional de Saúde americano), considerada 
a maior base de dados médicos do mundo, existem cerca de 106 estudos 
científicos publicados sobre auto-hemoterapia, a maioria sendo clínicos.”? 

1 · 5 de março às 13:37 

o  

Walter Medeiros Que pode ser dito a respeito da afirmação do médico Alex 

Botsaris, do Rio de Janeiro, em artigo veiculado no site VIA ESTELAR, com o 
título de “Auto-hemoterapia é um tratamento ainda experimental”, segundo a qual 
“não é verdade que essa terapêutica não tenha nenhum fundamento, nem que 
não haja nenhum trabalho publicado sobre ela na literatura mundial ou nacional, 
como afirma a SBHH”? 

5 de março às 13:37 

o  

Walter Medeiros Por que o órgão não apontou nenhuma solução para o 

problema das pessoas que estavam se tratando com aquele recurso? 

5 de março às 13:37 

o  

Walter Medeiros Por que o CFM desprezou muitas informações importantes 

para concluir que a prática da auto-hemoterapia deveria ser proibida? 

5 de março às 13:36 

o  

Walter Medeiros Por que ignorar que a auto-hemoterapia é uma questão da 

ordem do dia que precisa ser resolvida com responsabilidade institucional? 

5 de março às 13:36 

o  

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. 
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SÓ BENEFICIOS 

1 · 5 de março às 13:08 

o  

Ana Lúcia Platzer Por favor... AHT faz mal para o bolso da industria 

farmacêutica ou seria industria da doença? 

3 · 5 de março às 12:56 

o  

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! 

3 · 5 de março às 12:55 

o  

Luiz Fernando Sarmento A realidade contradiz. Cada dia conheço mais 

pessoas que, como eu, usufruem beneficamente da auto-hemoterapia. Não 
confio no CFM. 

43 · 2 de março às 08:12 

o  

  

Ocultar 33 respostas 

 

  

Marcelo Fetha A Dra. Genaura Tormin foi curada pela auto-hemoterapia de um 

cisto ovariano, e obteve outros benefícios, conforme os laudos publicados em seu 
blog. 
COMPROVAÇÃO SOBRE OS EFEITOS DA AUTO-HEMOTERAPIA. 
(Genaura Tormin) 
Como Delegado de Polícia, reputo a prova material a melhor delas, pois a 
testemunhal é, vulgarmente, conhecida como a "prostituta das provas".  
É aquele ditado: mata-se a cobra e mostra-se pau. Assim, veja a comprovação 
de que a Auto-Hemoterapia é uma prática benfazeja à humanidade. 
Eis aí os laudos comprobatórios da presença de enorme cisto ovariano e, em 
seguida, o laudo do seu desaparecimento. O laudo do desaparecimento da 
trombose. Digo e comprovo porque a protagonista SOU EU! 
http://genaura.blogspot.com/.../comprovacao-sobre-os... 

https://www.facebook.com/browse/likes?id=1577352242506842
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1577352242506842&offset=350&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1577347582507308
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1577347582507308&offset=350&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1577347412507325
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1577347412507325&offset=350&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1576154652626601
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576154652626601&offset=350&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
http://genaura.blogspot.com/2009/10/comprovacao-sobre-os-efeitos-da-auto.html


O seu testemunho completo está publicado no site INCRÍVEIS BENEFÍCIOS DA 
AUTO-HEMOTERAPIA: 
http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723 

3 de março às 08:04 

  

Marcelo Fetha AUTO-HEMOTERAPIA CURA LEUCOPENIA E BAIXA 

IMUNIDADE - 1:32 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9ec7NTr6pgY 
 
Vídeo com duração de 1:32 (1 minuto e 32 segundos) 
 
Meu marido sempre teve problemas de baixa imunidade e leucopenia 
comprovada, agora fizemos outro exame o que constatou a cura graças a auto-
hemoterapia.  
 
A postagem inclui laudos ANTES e DEPOIS:  
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203215142717280... 
 
Postado por Aline L Rocha no grupo Auto Hemoterapia-Adeptos e Usuários. 

4 de março às 10:13 

  

Marcelo Fetha AUTO-HEMOTERAPIA cura ULCERA VARICOSA 

 
https://www.facebook.com/autohemoterapiacaso.../media_set... 

4 de março às 10:16 

  

Marcelo Fetha http://pt.scribd.com/.../Auto-hemoterapia-relatos-de-cura... 

 

 

 

Auto-hemoterapia relatos de cura de Crohn 

PT.SCRIBD.COM 

http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576154652626601&reply_comment_id=1576492972592769&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=9ec7NTr6pgY
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203215142717280&set=pcb.471899756272385&type=1&theater&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576154652626601&reply_comment_id=1576864425888957&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/autohemoterapiacasosdesucesso/media_set?set=a.689315641125955.1073741829.100001425771236&type=3&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576154652626601&reply_comment_id=1576864989222234&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://pt.scribd.com/doc/253630122/Auto-hemoterapia-relatos-de-cura-de-Crohn
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpt.scribd.com%2Fdoc%2F253630122%2FAuto-hemoterapia-relatos-de-cura-de-Crohn&h=EAQEYYY9i&enc=AZOIzEvoTezurQHLijFJMv2PzY1ikFYIHKLQFfevoZMcWHYi_W9Vs5AUt87hwg5a4kmxQ-JXP0sFaFg7m6DRVZiYIEJUaEOKZe4cAJSaQ0Okq-8j2X6gKyOTsh9N9XlA8HiByl0MtG6rj1c7wUhj-FQYCB0xuZJU-rpedU_TuwFrIg&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpt.scribd.com%2Fdoc%2F253630122%2FAuto-hemoterapia-relatos-de-cura-de-Crohn&h=EAQEYYY9i&enc=AZOIzEvoTezurQHLijFJMv2PzY1ikFYIHKLQFfevoZMcWHYi_W9Vs5AUt87hwg5a4kmxQ-JXP0sFaFg7m6DRVZiYIEJUaEOKZe4cAJSaQ0Okq-8j2X6gKyOTsh9N9XlA8HiByl0MtG6rj1c7wUhj-FQYCB0xuZJU-rpedU_TuwFrIg&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpt.scribd.com%2Fdoc%2F253630122%2FAuto-hemoterapia-relatos-de-cura-de-Crohn&h=EAQEYYY9i&enc=AZOIzEvoTezurQHLijFJMv2PzY1ikFYIHKLQFfevoZMcWHYi_W9Vs5AUt87hwg5a4kmxQ-JXP0sFaFg7m6DRVZiYIEJUaEOKZe4cAJSaQ0Okq-8j2X6gKyOTsh9N9XlA8HiByl0MtG6rj1c7wUhj-FQYCB0xuZJU-rpedU_TuwFrIg&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpt.scribd.com%2Fdoc%2F253630122%2FAuto-hemoterapia-relatos-de-cura-de-Crohn&h=dAQGV9Q7C&enc=AZNecuvAPjz0M-zv50eoAefYGyAp5uXmYiXEpK_RIcYZMgKl5K7Q9i-2uISzpS_hisgv_jjFBu-HukDLWPEeMDu0tLBNqtp6DH64rQICZa3qgiPE9Wknq3b8xTQ-Ka6l4ZNhvlNjVrNBbKOhtdpt5Z8_RBjgYA1Z8AUoHj7U7_mMFg&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http://pt.scribd.com/doc/253630122/Auto-hemoterapia-relatos-de-cura-de-Crohn&h=EAQEYYY9i&enc=AZOIzEvoTezurQHLijFJMv2PzY1ikFYIHKLQFfevoZMcWHYi_W9Vs5AUt87hwg5a4kmxQ-JXP0sFaFg7m6DRVZiYIEJUaEOKZe4cAJSaQ0Okq-8j2X6gKyOTsh9N9XlA8HiByl0MtG6rj1c7wUhj-FQYCB0xuZJU-rpedU_TuwFrIg&s=1


4 de março às 10:25 

  

Marcelo Fetha http://pt.scribd.com/.../Acne-curada-com-auto-hemoterapia... 

4 de março às 10:25 

  

Marcelo Fetha http://pt.scribd.com/.../Auto-hemoterapia-cura-acne... 

4 de março às 10:26 

  

Marcelo Fetha http://pt.scribd.com/.../Auto-hemoterapia-e-a-cura-de... 

4 de março às 10:26 

  

Marcelo Fetha http://pt.scribd.com/.../Auto-hemoterapia-cura-infeccao... 

4 de março às 10:26 

  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=1I-hTa3ohCY 

4 de março às 10:27 

  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=TcsV0UuJvyQ 

4 de março às 10:28 

  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=Ig53J8xI3Wk 

 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576154652626601&reply_comment_id=1576866479222085&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://pt.scribd.com/doc/253630103/Acne-curada-com-auto-hemoterapia-repercute-em-grupo-nas-redes-sociais
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576154652626601&reply_comment_id=1576866549222078&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://pt.scribd.com/doc/253630090/Auto-hemoterapia-cura-acne-osteoporose-e-crises-de-enxaquecas
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576154652626601&reply_comment_id=1576866789222054&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://pt.scribd.com/doc/253630092/Auto-hemoterapia-e-a-cura-de-carcinoma-cancer-na-bexiga
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576154652626601&reply_comment_id=1576866859222047&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://pt.scribd.com/doc/253630095/Auto-hemoterapia-cura-infeccao-Estreptococos-Streptococcus
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576154652626601&reply_comment_id=1576866905888709&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=1I-hTa3ohCY
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576154652626601&reply_comment_id=1576867135888686&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=TcsV0UuJvyQ
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576154652626601&reply_comment_id=1576867265888673&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=Ig53J8xI3Wk
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIg53J8xI3Wk&h=DAQEyaMQA&enc=AZNPiCe1qsKp2DmmCJOWrLAzqiIaSb_rBzDKCSNj3L604iRWsmIUZYVbwxvmxlHbxl3odCllJlsP8hGzZvxDyxC6rdsd3JOTTii2ycK2tPjf-TsvQSXMhS0rcMyai4F-QC4dVv6rZhqC7BsndmlF-fs4InmzaPdeZ20U65duuZY47g&s=1


 

 

DECLARAÇÃO EM FAVOR DA… 

YOUTUBE.COM 

4 de março às 10:28 

  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=ZaSMiT0YIxM 

4 de março às 10:29 

  

Marcelo Fetha Juan Carlos Beyer: Gostaria muito de agradecer ao Sr. Maurecir 

Mafra por ter criado este blog maravilhoso que nos auxilia de uma forma geral a 
resolvermos problemas difíceis com base em uma alimentação adequada e uso 
de técnicas como por exemplo a Hemoterrapia que me ajudou a curar um câncer 
no sistema linfático muito raro de células T3+. 
Faço hemoterrapia semanalmente a mais de um ano após a descoberta de um 
câncer na perna e desde o início da utilização desta técnica o câncer regrediu 
rapidamente onde em cerca de dois meses a ferida já estava totalmente 
cicatrizada. 
Desde então continuo fazendo a Hemoterrapia e sinto que minha imunidade 
sempre está elevada pois nunca mais tive amigdalite coisa está que geralmente a 
cada dois meses estava tomando antibióticos para "curar" está inflamação que 
sempre persistia em voltar. 
Sou muito grato também ao Glondin Ekkart Kiebler que sempre me apoiou em 
várias etapas de minha cura do câncer. 
2 h · Descurtir · 2 
 
https://www.facebook.com/juancarlos.beyer?fref=ufi 
 
Post do Grupo Amigos da Cura: 
https://www.facebook.com/groups/422963371070990/ 

4 de março às 14:08 

  

Marcelo Fetha Auto-hemoterapia combateu bactéria hospitalar:  

 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIg53J8xI3Wk&h=CAQH7PMMV&enc=AZPnMBUPe6F6Hfv22yznc0cIpYB45OwRrLTRWwfM7NaVf5FAIk2WcLDAQHe47szg41hh4f2uBcE0Gv0ITmrO8N1JJppAehMlG2qjGGpHq7hgZcu066r8QZQVfjJd9jCcikAKKBOLOJM4AzizL7nIDhj7dytYNEWUxZqHvzA7C6Kb7w&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576154652626601&reply_comment_id=1576867299222003&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=ZaSMiT0YIxM
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576154652626601&reply_comment_id=1576867439221989&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/juancarlos.beyer?fref=ufi&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/groups/422963371070990/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576154652626601&reply_comment_id=1576918475883552&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=Ig53J8xI3Wk&h=DAQEyaMQA&enc=AZNPiCe1qsKp2DmmCJOWrLAzqiIaSb_rBzDKCSNj3L604iRWsmIUZYVbwxvmxlHbxl3odCllJlsP8hGzZvxDyxC6rdsd3JOTTii2ycK2tPjf-TsvQSXMhS0rcMyai4F-QC4dVv6rZhqC7BsndmlF-fs4InmzaPdeZ20U65duuZY47g&s=1


Foi esse método que me combateu uma bactéria hospitalar que contraí após um 
internamento para combater uma infecção intestinal. Ou seja, dei entrada com 
uma infecção intestinal, entrei nas urgências e segui para o piso de cirurgia de 
ontem julguei não sair com vida. Mas depois de melhorar um pouco comecei a 
queixar-me de outros sintomas e de muitas picadas aos médicos e enfermeiros, 
que foram ignoradas e fui enviada para casa cheia de dores e suores. Arrastei-
me para um laboratório de analises e lá estava a bactéria hospitalar. Liguei para 
a minha médica de homeopatia e não tive coragem de voltar para o hospital pois 
receei o pior. Não tinha forças, suava por todos os poros de meu corpo cheia de 
dores, julguei que ia morrer. E foi com este medo que combati a bendita bactéria. 
Resumindo a nossa medicina só me tem desiludido e mete-me medo, aterroriza-
me mesmo pois hoje é apenas um jogo e interesses. A máfia está introduzida de 
tal maneira, que são poucos os médicos que me merecem confiança. Pois ainda 
que muitos deles tenham vontade de fazer bem e melhor o sistema só quer 
lucros. Combatem as medicinas alternativas com todas as forças porquê? Medo 
de perder os clientes? porque não em conjunto? A nossa medicina, é uma 
medicina que provoca doenças, curando umas mas provocando outras, não 
preventiva, cheia de interesses e onde só interessa a arrastar e criar mais 
doença.  
 
Publicado 1st September 2012 por MCRamos  
 
http://bemestarebeleza.blogspot.com.br/.../voce-sabe-o... 

4 de março às 14:10 

  

Marcelo Fetha INÍCIO 

Postado por Maurecir Mafra em 8 junho 2010 às 11:00 
 
Criei esta Rede Social com o objetivo de divulgar que o cancer e todas as 
doenças tem cura, basta fortalecer o sistema imunológico, pesquisei na internet 
de vários países e em livros, pois tinha 10 meses de vida segundo a medicina 
tradicional, cheguei a certeza que a autohemoterapia é a de maior eficácia, pois 
algum tempo depois, um amigo ficou curado apenas com AHT(autohemoterapia), 
temos centenas ... curas-1/listForCategory  
Conclui que o açúcar baixa a imunidade imediatamente, além dos venenos 
chamados de adoçantes, principalmente o aspartame, e do flúor adicionado a 
agua pelas companhias de 
abastecimento, sendo estes os responsáveis pela maioria das doenças. 
 
Auto-hemoterapia cura câncer e enfisema (Maurecir Mafra) 
 
http://pt.scribd.com/.../Auto-hemoterapia-cura-cancer-e... 

6 de março às 06:42 · Editado 

  

Marcelo Fetha SEGUNDA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2012 

 

http://bemestarebeleza.blogspot.com.br/2012/09/voce-sabe-o-que-e-auto-hemoterapia-eu.html
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576154652626601&reply_comment_id=1576918855883514&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://pt.scribd.com/doc/253630104/Auto-hemoterapia-cura-cancer-e-enfisema-Maurecir-Mafra
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576154652626601&reply_comment_id=1576919092550157&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1


Cisto no ovário e tratamento com auto-hemoterapia 
 
Vou contar a minha breve experiência. Tive um cisto de ovário e por duas vezes 
tive que operar o ovário esquerdo para retirar o cisto, e na última vez tive que 
retirar todo o ovário como mostra a foto acima. 
Após 6 meses re cirurgia apareceu um cisto no ovário direito, e fazendo exames 
periódicos de acompanhamento, constatou que ele crescia e assustadoramente e 
tiv que marcar uma outra cirurgia e teria que fazer a retirada do ovário direito. 
Incoformada procurei alternativas na medicina natural, não queria retirar meu 
último ovário. 
Conheci um médico adepto a medicina natural, que me passou um tratamento 
alternativo, onde tive que mudar minha alimentação, estilo de vida e muito mais. 
No começo foi sacrificado, mas hoje tenho a recompensa. Fiz tudo o que médico 
mandou e ainda comecei um tratamento com auto-hemoterapia. No perído de 
dois anos o cisto que já estava com volume de 300mlc, agora está com 10mlc. 
Não preciso mais operar, tenho apenas que fazer exame de rotina. Fiz tudo com 
acompanhamento médico. Não me descuidei e procurei profissionais, não fiz 
nada de irresponsável. 
Estou deixando meu depoimento, porque sei que muitas mulheres estão 
passando pelo mesmo que já passei, e as vezes precisam de uma plavra de 
estimulo. Acredite ,corra atrás dos seus sonhos, você pode alcança-los. 
 
Postado por Rosana Belló às 16:30  
 
http://rosanabello.blogspot.com.br/.../cisto-no-ovario-e... 
 
- 
 
Cisto no ovário e tratamento com auto-hemoterapia. MULTIPLE LANGUAGES 
CC 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lWPsIHovj50 

1 · 6 de março às 06:43 · Editado 

  

Marcelo Fetha Adriana Luz: Faço a 8 anos, comecei a fazer pra curar herpes no 

queixo que descia para o pescoço, depois de usar centenas de produto, conheci 
a AHT por intermedio de um farmaceutico, as curas na minha saude foram tantas 
que continuo fazendo sem parar, curei vários miomas, tinha hemrorragias 
horriveis com a HTP não precisei operar, nao tenho problemas com colesterol, a 
HTP mantem o corpo no equilbrio certo 
 
Comentário na 
foto: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=656805617706897&set=a.13430
9619956502.42377.100001323954878&type=1 
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http://rosanabello.blogspot.com.br/2012/05/cisto-no-ovario-e-tratamento-com.html
https://www.youtube.com/watch?v=lWPsIHovj50
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1576977529210980
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576154652626601&reply_comment_id=1576977529210980&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=656805617706897&set=a.134309619956502.42377.100001323954878&type=3&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=656805617706897&set=a.134309619956502.42377.100001323954878&type=3&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1576977869210946
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576154652626601&reply_comment_id=1576977869210946&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


Marcelo Fetha AUTO-HEMOTERAPIA CURA DORES NA COLUNA 

 
08/05/2014 19:03 - GELSON JOSÉ BORGES 
Dra, Genaura Tormin Há mais de 4 anos faço autohemoterapia, sem muita 
conversa, quero relatar o que segue. Tive um sério problema de coluna, onde 
não podia nem me movimentar ocasionado por uma lesão de uma queda, sem 
contar 4 hernias de discos. Procurei um médico em Curitiba e teria de fazer uma 
cirurgia e me pediu um valor razoavel. Por consequências de inúmeras injeções 
de corticóides despertou em mim que já era propenso o diabétes méllitus. O 
mundo desabou sobre mim. Tive de primeiro tratar do diabetes para fazer a 
cirurgia, e eu não suportava as dores. Em razão disto entrei no site do Dr. Luiz 
Moura por acaso e me interei-me da autohemoterapia e resolvi fazer-la, 
associado ao cloreto de magnézio dissolvendo 33mg em 1.75 litros de agua e 
tomando o equivalente a uma chicara de cafézinho 3x ao dia. Resumindo, em 
pouco tempo eu estava totalmente curado e nunca fiz a cirurgia. Hoje continuo 
fazendo e estou cada vêz mais saudavel. Tenho maps outras testemunhas de 
beneficiadas, entre elas minha esposa que é deficiente visual e se curou de 
muitas coisas, assim como o controle da pressão ocular. Nunca mais incomodou 
e deu uma grande retraida em seu ceratocone causadora de sua cegueira. 
Abraços Gelson José Borges 
 
publicado em:https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos 
 
FONTE: http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723 
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Marcelo Fetha http://amigosdacura.ning.com/.../paciente-do-dr-luiz... 
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Marcelo Fetha DEVO AO DR LUIZ MOURA A CURA DE MEU FILHO COM 

LIQUEN PLANO 
 
25/10/2010 17:36 - CLAUDIA PEREIRA DE LIMA 
AUTOHEMOTERAPIA DEVERIA SER SINÔNIMO DE MILAGRE, A CURA DE 
MEU FILHO COM LIQUEN PLANO, AOS 12 ANOS, DEVO AO DR LUIZ 
MOURA, POIS TODOS, DIGO TODOS OS MÉDICOS QUE PROCUREI, ME 
DISSERAM SE CONFORME, NÃO TEM CURA É RARA, INFELIZMENTE. SOU 
PARAIBANA E VIM DE JOÃO PESSOA, PARA O RIO DE JANEIRO, FIZ 
CONSULTA COM ESSE ABENÇOADO, QUE PRESCREVEU O TRATAMENTO 
E ELE SIMPLESMENTE POR UM MLAGRE ESTÁ CURADO, SOU 
ETERNAMENTE E ALEM ADA ETERNIDADE GRATA, MEU FILHO É LINDO E 
VAI CONTINUAR LINDO GRAÇAS A AUTOHEMOTERAPIA, GOSTARIA DE 
FAZER QUALQUER COISA PARA AJUDAR NA DIVULGAÇÃO, ACEITAÇÃO E 
REGULAMENTAÇÃO, ME DIGAM COMO, POIS NÃO E JUSTO TANTOS 
PRECISAREM D CURA, NÓS SABERMOS QUAL É A CURA E NÃO 
DIVULGARMOS, É MUITO EGOÍSMO, SOU ENTUSIASTA, VOU EM 

https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos?hc_location=ufi
http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1576978022544264
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576154652626601&reply_comment_id=1576978022544264&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/paciente-do-dr-luiz-moura-curado-de-erisipela-bulhosa-com-a-auto
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576154652626601&reply_comment_id=1576978412544225&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO E FALO COM MUITA ALEGRIA DO 
MILAGRE QUE VI ACONTECER, SÓ SABE O QUE É UMA DOENÇA 
INCURÁVEL É QUEM PASSA POR ELA, ME AJUDEM A AJUDAR. SAÚDE A 
TODOS, FIQUEM COM DEUS. CLÁUDIA LIMA 21-34372083/8212083 
http://amigosdacura.ning.com/.../devo-ao-dr-luiz-moura-a... 
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Marcelo Fetha Auto-hemoterapia na recuperação de transplantado renal 

 
segunda-feira, 10 de fevereiro de 2014 
 
DEPOIMENTO INTEGRAL E EMOCIONANTE SOBRE BENEFICIOS A SAÚDE 
ADQUIRIDOS PELO USO DA TÉCNICA DA AUTO-HEMOTERAPIA! Por motivos 
pessoais os nomes citados são fictícios! 
Depoimento enviado por M.A.A. 
Quero primeiramente agradecer ao Criador pelo presente que Ele tem nos dado 
que é o convívio com você, mesmo que distante, porém tão próximo como a luz 
que o Altíssimo nos dá a cada dia que o sol nasce. Você e tantos outros dos 
grupos no Facebook, tem trazido à todos nós no campo da saúde e pesquisas o 
bem estar físico e mental, além de termos o privilégio de tê-la como amiga! 
Segue em anexo os exames do meu companheiro. Vou aqui passar-lhe alnguns 
tópicos da perda dos rins dele: 
- Perdeu os rins em março de 2008 
- Ficou internado 3 meses na UTI do Hospital das Clínicas de SP 
- Fez hemodiálise por 2 anos e meio 
- em 09 de julho de 2010 
- A partir desta data recuperação muito boa, porém tomando dois 
imunossupressores + 5miligrama de prednisona + atenolol, anlodipino, enalapril, 
sinvastatina. 
OBS: (Léo tem um rim transplantado) 
IMPORTANTE: Em 08/08/2013 começou a tomar cloreto doe magnésio duas a 3 
vezes ao dia. 
Passados alguns dias fez os exames de praxe neste mesmo mês e já notou 
diferença na creatina que caiu para 1,36, além do bem estar físico. 
Em Novembro além dele estar tomando o cloreto de magnésio, já havia feito 
duas auto hemoterapia em 10 dias de 10ml e tb já estava tomando 40 gotas 
diárias de vitamina D3...então ele fez os exames de praxe, conforme consulta 
marcada e a notícia boa foi que nova queda na creatina e o médico já ficou de 
olhos arregalados, mas apenas disse que os exames estavam excelentes. 
Em final de janeiro ele estava tomando o cloreto de magnésio 3 vezes ao dia + 
auto hemoterapia a cada 5 dias de 10ml + a vitamina D3 40 gotas diárias, voltou 
ao médico e aí sim ele ficou espantado, ou até mesmo preocupado e perguntou 
ao Léo se ele estava fazendo algum tratamento especial ou a parte e o Léo 
apenas disse que mudou a alimentação, ou seja, só como vegetais e legumes 
orgânicos, tirou qualquer tipo de leite e seus derivados, tirou glúten, não usa 
pasta dental com flúor, água só de filtro de barro e ali acrescenta-se sal do 
Himaláia, cloreto de magnésio e bicarbonato de sódio(tudo na medica certa), não 
usa açúcar há mais de dois meses, não toma nenhuma bebida gaseificada e nem 
de caixinha, só toma suco de limão com casca e sem açúcar duas vezes ao dia, 

http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/devo-ao-dr-luiz-moura-a-cura
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1576979032544163
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576154652626601&reply_comment_id=1576979032544163&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


usa chá de bardana a vontade durante o dia (ótimo para ácido úrico), só cozinha 
em panela de vidro e de ferro e come 3 ovos cozidos ao dia.  
É claro que ele não falou para médico que não toma há mais de um mês nenhum 
dos remédio para pressão (atenolol, anlodipino e enalapril, sinvastatina e a 
prednisona só usa 2,5 miligramas). A pressão dele tem se mantido entre 12x8 ou 
por 9 até 13x09 7, ou ou 9. Quanto aos dois imunossupressores, estes ele tem 
que usar. TEMOS CERTEZA QUE PELO MENOS UM RIM DELE (O DIREITO) 
JÁ ESTÁ FUNCIONANDO COM ALGUMA PORCENTAGEM BOA , POIS NA 
ÉPOCA SÓ ESTE RIM FUNCIONAVA 2%.  
Enfim, o médico está tão espantado que anotou na ficha o seguinte: EM 
OBSERVAÇÃO. 
É interessante observar que a saúde dele parece de quando ele era muito jovem 
e além disso o vigor masculino é excelente. 
Em abril ele volta para fazer os exames de praxe e temos certeza que teremos 
mais excelentes notícias. 
http://auto-hemmoterapia.blogspot.com.br/.../depoimento... 
EXAMES: 
http://4.bp.blogspot.com/.../NqU-HHp_Urg/s1600/exame+1.jpg 
http://4.bp.blogspot.com/.../xhvAzXNklM8/s1600/exame2.jpg 
http://1.bp.blogspot.com/.../xmSqCVDJb28/s1600/exame3.jpg 
http://3.bp.blogspot.com/.../znmkgeA8PGE/s1600/exame+4.jpg 
Postado por Edina Pereira às 16:55 
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Marcelo Fetha Mafra Mafra 

2 h 
em 4 junho 2012 at 22:52 
Recebi esta mensagem copiei e colei aqui : 
Boa noite, meu amigo maurecir acabo de chegar de sao jose do rio preto, onde 
faço os exames das carótidas. 
e tenho boas notícias, a carótida direita estava com 70% de entupimento, e hoje 
com 40% 
a esquerda estava com 50% de entupimento e hoje esta desobistruída , com 
fluxo normal. 
sao dois anos fazendo aht. Sao varios benefícios , muito,mais muito obrigado a 
todos  
um grande abraço  
luiz alberto  
http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/carotidas-1... 
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Marcelo Fetha Auto-hemoterapia e a cura de câncer 

 
https://www.facebook.com/regina.pizarro.963 
 
Regina Pizarro  

http://auto-hemmoterapia.blogspot.com.br/2014/02/depoimento-integral-emocionante-sobre.html
http://4.bp.blogspot.com/-Z6CSQQBLZEs/Uvlyqv0EA9I/AAAAAAAAAMQ/NqU-HHp_Urg/s1600/exame+1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ll3T8FVjTIQ/Uvlyx3COl0I/AAAAAAAAAMY/xhvAzXNklM8/s1600/exame2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-y1I5NacsrCg/Uvly6pDOxZI/AAAAAAAAAMg/xmSqCVDJb28/s1600/exame3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-k806GjSIjy4/UvlzB2fma0I/AAAAAAAAAMo/znmkgeA8PGE/s1600/exame+4.jpg
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https://www.facebook.com/regina.pizarro.963?hc_location=ufi


 
Auto-hemoterapia, assim que soube que o resultado de uma Histeroscopia tinha 
sido positivo para Adenocarcinoma de células claras, altamente invasivo e que 
acomete mulheres mais velhas, comecei as aplicações duas vezes semanais, 
isso no dia 30/04/2013, operei no dia 12/06/2013, resultado da biopsia, não tinha 
mais o câncer apenas a cicatriz da histeroscopia, me indicaram até vários 
tratamentos, continuei apenas com a hemoterapia. Resultado estou curada, 
quem deu seguimento de outras formas, continuam doentes sendo que alguns já 
até passaram para outra vida. Este é meu depoimento 
 
Publicado por Diva de Sa 
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Marcelo Fetha Publicado em Auto-hemoterapia Casos de Sucesso 

Ana Margarida Ramos: A auto-hemo junto com o cloreto de magnésio ajudou-me 
imenso a tratar a minha depressão. Estou a fazer AHT há um ano e a medicação 
está reduzida ao mínimo como prevenção. Só para terem uma ideia, para a 
depressão, tomava 4 medicamentos diferentes, entre os quais 3 para dormir e um 
anti-epilético que funciona como estabilizador de humor, que ainda tomo. Dado 
que tenho um quadro de stress pós-traumático, mantenho o estabilizador de 
humor. Fora a medicação que tomava para a tensão arterial, o colesterol, a 
tiróide. No espaço de um ano, deixei 2 medicamentos para dormir, o terceiro 
passou de 300 mg para 50 mg como prevenção, porque de facto não durmo. 
Larguei as estatinas para o colesterol e o outro para a tensão arterial. Embora a 
minha tensão nunca tenha sido muito baixa, está controlada dento dos limites, 
nunca passando do que está convencionado, 140-90. O medicamento da tiróide 
não posso mesmo prescindir, porque nesta situação, a AHT e o cloreto de 
magnésio ainda não foram eficazes. Não consigo saber se de facto há equilíbrio 
da tiróide com este tratamento. Procurei relatos mais concisos sobre isto e não 
encontrei algo sólido.  
Recomendo a AHT a todos. Com ou sem depressão  
há 2 horas · Editado · Descurtir · 1 
https://www.facebook.com/anamargarida.t.ramos 
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Marcelo Fetha Auto-hemoterapia evita crises de asma e alergia 

Sexta-feira, 13 de junho de 2014 - 11:28:28 200.198.3.94 
Bom dia , sempre tive crises de asma desde a infância , em 1986 , tive sério 
problema com um piretróide , inclusive afetou o sistema nervoso central , e o 
sistema respiratório. Em 1987 , em um consultório médico, me disseram sobre 
AHT , e após assistir à palestra na televisão , resolvi tentar. Bendita alma que me 
indicou , pois já no 3º mês, constatei uma melhora impressionante, na parte 
respiratória , como também passei a dormir melhor , e hoje , estou com 57 anos , 
não mais internei com crises fortes de asma e alergia . Realizei o tratamento por 
6 meses , e recomendo, pois sou testemunha viva do quanto gastei com 
medicamentos , e da boa fase que vivo agora .  
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Eustáquio dos Santos  
57 anos - Belo Horizonte 
http://www.hemoterapia.org/.../bom-dia-sempre-tive-crises... 
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Marcelo Fetha Auto-hemoterapia na melhora de Asma 

Adilson de Paula Machado wrote @ junho 9, 2014 at 2:28 PM 
Eu, ADILSON DE PAULA MACHADO, morador na cidade de Belo Horizonte/MG, 
sou adepto da AHTe 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. 
http://hssuffer.wordpress.com/.../auto-hemoterapia... 
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Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=4pbXHSaj_Ps 
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Marcelo Fetha https://www.facebook.com/notes/marcelo-fetha/relatos-auto-

hemoterapia-e-furunculose/946093808742234?pnref=story 
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Marcelo Fetha https://www.facebook.com/notes/marcelo-fetha/relatos-auto-

hemoterapia-e-diabetes/929486563736292 

4 de março às 18:39 

  

Marcelo Fetha https://www.facebook.com/notes/marcelo-fetha/relatos-auto-

hemoterapia-e-v%C3%ADrus-hpv/926292367389045 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/bom-dia-sempre-tive-crises-de-asma-desde-a-infancia-em-1986.asp
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576154652626601&reply_comment_id=1576981099210623&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://hssuffer.wordpress.com/2011/10/07/auto-hemoterapia-desabafo-indignacao-de-um-dentista
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576154652626601&reply_comment_id=1576981192543947&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
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https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576154652626601&reply_comment_id=1576985299210203&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/notes/marcelo-fetha/relatos-auto-hemoterapia-e-diabetes/929486563736292?hc_location=ufi
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https://www.facebook.com/notes/marcelo-fetha/relatos-auto-hemoterapia-e-v%C3%ADrus-hpv/926292367389045?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/notes/marcelo-fetha/relatos-auto-hemoterapia-e-v%C3%ADrus-hpv/926292367389045?hc_location=ufi
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Marcelo Fetha Auto-hemoterapia na saúde de JOSE CLAUDIO CARDOSO DE 

OLIVEIRA 
 
Este testemunho do Claudio é de 16 fevereiro 2010. 
 
Nas condições de cardiopata e diabético, desde 1981, vivendo às custas de 
vários medicamentos, e já ter sido submetido a três cirurgias cardíacas, (1981), 
(1085) e (2004), sendo portador de uma prótese mitral metálica desde 1985. 
 
O seu relato narra os vários benefícios, dele e de seus familares, obtidos pela 
auto-hemoterapia.  
 
Claudio ja postou várias mensagens de seu testemunho, e também já escreveu 
vários artigos, e fez vídeos sobre a terapia. E criou o Blog de autohemoterapia. 
 
Leia mais nos links: 
 
http://amigosdacura.ning.com/.../testemunho-da... 
 
http://autoht.zip.net/ 
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Marcelo Fetha Maria Lourdes Sangalli 

 
6 de dezembro de 2014 
Espero com essa foto mostrar a todos uma pessoa que teve um câncer, foi 
curada, está com 65 anos e pratica auto-hemoterapia há 4 anos. A minha vida 
tem qualidade. Um abraço a todos 
 
https://www.facebook.com/marialourdes.sangalli?fref=nf 
 
Publicado no Grupo Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço! 
https://www.facebook.com/groups/sanguequecura/ 

4 de março às 20:22 

  

Marcelo Fetha Portador de diabetes posta vídeo sobre Auto-hemoterapia e diz 

que melhorou muito com a terapia.  
 
(O seu medico disse que ele já sentiria a diferença (MELHORA) a partir já da 
terceira aplicação e foi exatamente o que aconteceu).  
 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576154652626601&reply_comment_id=1576986682543398&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/testemunho-da-autohemoterapia
http://autoht.zip.net/
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576154652626601&reply_comment_id=1576987019210031&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/marialourdes.sangalli?fref=nf&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/groups/sanguequecura/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576154652626601&reply_comment_id=1577007849207948&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


Publicado em 11/02/2013  
Fazendo de 5 em 5 dias , durante 5 meses,voce produzirá uma quantidade de 
macrófagos suficientes para acabar com todas as sua doenças...  
 
AUTO HEMOTERAPIA  
clemente wecoski  
 
http://www.youtube.com/watch?v=04hs0XQ1yR0 

5 de março às 07:34 

o  

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.”? 

5 de março às 03:06 

o  

Walter Medeiros Seria científico concluir que os trabalhos encontrados e citados 

teriam sido 91 aventuras através da história de tantos renomados e competentes 
pesquisadores? 

5 de março às 03:05 

o  

Walter Medeiros Por que, se 91 trabalhos científicos na área da auto-

hemoterapia 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? 

5 de março às 03:04 

o  

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? 

5 de março às 03:04 

http://www.youtube.com/watch?v=04hs0XQ1yR0
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576154652626601&reply_comment_id=1577261235849276&total_comments=39&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1577144932527573&offset=350&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1577144795860920&offset=350&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1577144599194273&offset=350&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1577144355860964&offset=350&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


o  

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? 

5 de março às 03:02 

o  

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? 

5 de março às 03:01 

o  

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”.? 

5 de março às 03:01 

o  

Walter Medeiros Por que o CFM não oferece condições para que a auto-

hemoterapia seja testada com rigor, já que admite em seu Parecer que “há 
possibilidade de teste de algumas de suas indicações”? 

5 de março às 02:53 

o  

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. 

4 · 4 de março às 18:28 

o  

Claúdiomar Augusto Eu mim auto aplico 10 ml ha 2 anos. E estou quase curado 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1577144025860997&offset=350&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1577143852527681&offset=350&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1577143812527685&offset=350&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1577140732527993&offset=350&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1576980002544066
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576980002544066&offset=350&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


de uma cardiomiopatia delatada..!! 

4 de março às 17:18 

o  

Tânia Borges Eu tive e tenho muito 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 injeta-se no local, ou seja, o mesmo que AHT). 
Lembrando que esta técnica é somente proibida no Brasil. 

11 · 4 de março às 09:50 · Editado 

o  

  

Marcelo Fetha https://hssuffer.wordpress.com/.../depoimento-de-claudia.../ 

4 de março às 09:45 

  

Marcelo Fetha https://hssuffer.wordpress.com/.../auto-hemoterapia.../ 

4 de março às 09:48 

  

Tânia Borges http://noticiasdatv.uol.com.br/.../luciana-gimenez-usa-o... 

4 de março às 09:54 

  

Tânia Borges http://auto-hemoterapia.blogs.sapo.mz/11205.html 

4 de março às 09:59 

o  

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 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576962485879151&offset=350&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1576449982597068
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576449982597068&offset=350&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://hssuffer.wordpress.com/2015/01/30/depoimento-de-claudia-raia-sobre-sua-experiencia-com-a-auto-hemoterapia/
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576449982597068&reply_comment_id=1576857662556300&total_comments=4&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://hssuffer.wordpress.com/2011/10/07/auto-hemoterapia-desabafo-indignacao-de-um-dentista/
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576449982597068&reply_comment_id=1576858605889539&total_comments=4&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/mulher/luciana-gimenez-usa-o-proprio-sangue-como-tratamento-de-beleza-3988
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576449982597068&reply_comment_id=1576859845889415&total_comments=4&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://auto-hemoterapia.blogs.sapo.mz/11205.html
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576449982597068&reply_comment_id=1576860885889311&total_comments=4&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


provo que me faz bem. Agora... Provem que a AHT faz mal! 

17 · 2 de março às 19:03 

o  

  

Marcelo Fetha Quinta-feira, 11 de março de 2010 - 04:57:16 

 
Por vários anos sofri com alergias, pressão alta, palpitações, colesterol, gripes e 
resfriados constantes, pedras nos rins ( oxalato de calcio). Tudo começou quando 
eu assisti o DVD com a entrevista do Dr. Luiz Moura. Depois de saber como essa 
terapia age em nosso corpo resolvi fazer. E isso foi a melhor coisa que pôde me 
acontecer. Logo depois de duas semanas de aplicação já pude sentir a diferenca. 
Hoje, após dois anos de uso constante ininterruptos, sou um homem livre de 
medicamentos que deveriam se incorporar ao meu estado de saúde. Graças a 
auto-hemoterapia, pretendo continuar envelhecendo, mas com muita saúde e 
disposição. Hoje posso dizer que sou um coroa enxuto! Saia voce também dessa 
dependencia arrasadora que todos os brasileiros caem com a chegada da idade 
mais avançada. Filas para atendimento médico, despesas enormes com 
medicamentos, depressão por não ver uma saída. Venha conhecer o lado bom 
da vida saudável. Pergunte, oriente-se e faça como eu fiz. Auto-Hemoterapia, o 
seu sangue pode te curar, assim como o meu me curou. ****** Só pode falar da 
auto-hemoterapia quem faz. Outros comentários, serão apenas 
especulações.******** 
 
Haroldo Ventura  
 
FONTE antigo site ORIENTAÇÕES MÉDICAS: hoje AHT HEMOTERAPIA  
http://www.hemoterapia.org/aht_hemoterapia_informacoes_e... 

1 · 4 de março às 11:35 · Editado 

o  

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).  

https://www.facebook.com/browse/likes?id=1576308979277835
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576308979277835&offset=350&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.hemoterapia.org/aht_hemoterapia_informacoes_e_debate_ver_opiniao.asp
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1576856082556458
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576308979277835&reply_comment_id=1576856082556458&total_comments=1&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1


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 Auto-Hemoterapia. 
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!!!!!!" 

3 · 3 de março às 11:51 

o  

  

Marcelo Fetha http://www.youtube.com/watch?v=lXSqiTRdqzg 

2 · 4 de março às 09:29 

  

Clarice Gontow BOA, Marcelo Fetha!!! Ao vivo e a cores... Alto e bom som!!! 

Não deixo dúvidas quanto à satisfação, com relação ao uso da AHT!!! Hoje, aos 
73 anos, mantenho minha posição "A FAVOR DA AHT"!!!!!!!!!!!! FAÇO, 
RECOMENDO e DIVULGO!!! 

2 · 4 de março às 09:37 

o  

Joao Carlos Pereira Sou portador de enfisema pulmonar e venho fazendo 

https://www.facebook.com/browse/likes?id=1576556942586372
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576556942586372&offset=350&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.youtube.com/watch?v=lXSqiTRdqzg
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1576852952556771
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576556942586372&reply_comment_id=1576852952556771&total_comments=2&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/autohemoterapiacasosdesucesso?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1576854742556592
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576556942586372&reply_comment_id=1576854742556592&total_comments=2&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


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!! 

6 · 3 de março às 06:17 

o  

  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=M2fnuhUbB7I 

4 de março às 09:35 

o  

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. 

4 · 3 de março às 23:53 · Editado 

o  

  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=b8DKl2pdQgk 

4 de março às 09:33 

  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=LEZ0dxuFC9k 

4 de março às 09:34 

o  

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.. 

https://www.facebook.com/browse/likes?id=1576461352595931
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576461352595931&offset=350&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=M2fnuhUbB7I
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576461352595931&reply_comment_id=1576854485889951&total_comments=1&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1576700689238664
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576700689238664&offset=350&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
https://www.youtube.com/watch?v=b8DKl2pdQgk
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576700689238664&reply_comment_id=1576854155889984&total_comments=2&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
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1 · 3 de março às 21:20 

o  

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!!!!!!!!! 

6 · 3 de março às 11:52 

o  

Cristhof Ruediger um absurdo,só comprova o descaso do cfm com os 

doentes.Uso e divulgo sempre! 

3 de março às 09:02 

o  

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! 

1 · 3 de março às 08:16 

o  

Pillar Violeta SAÚDE ! 
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3 de março às 06:22 

o  

               Minha mãe é prova viva q a Autohemoterapia e melhor que 

qualker outro tratamento convencional! E digo mais: Ela tem Vitiligo. Akela 
doença que tira a pgmentaçao da pele. Ou melhor tinha,pois a hemoterapia está 
aos poucos revertendo esse quadro!! Perdí o respeito q tenho pela classe 
médica!! 

3 de março às 05:39 

o  

               Engraçado...minha mãe tinha uma infecçao resistente a 

antibióticos! com frequencia ele sofria de infecçao urinária! Depois da 
Autohemoterapia, ela nunca mais teve crise nehuma!! Está muito bem! Sem 
ajuda de qualker medicamente!! Médico é igual a industria farmaceutica: precisa 
de doente pra ganhar dinheiro!! 

1 · 3 de março às 05:37 

o  

Janilda Queiroz Já faço a Auto-Hemoterapia 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!!!! 

18 · 3 de março às 05:35 · Editado 

o  

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. 

6 · 3 de março às 04:32 

o  

Edson Luiz Ferreira Lara A AHT é mais uma das coisas simples, naturais e 
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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. 

2 · 3 de março às 01:57 · Editado 

o  

Nair Martins Auto hemoterapia é sinônimo de CURA, paz e alegria! É impossível 

ficar sem essa terapia, aplico e uso essa MARAVILHA!!! 

3 · 2 de março às 19:10 

o  

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....... 

5 · 2 de março às 19:08 · Editado 

o  

Adelcio Pereira De Souza 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 

2 de março às 18:01 

o  

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. 

2 de março às 17:59 
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o  

Leandro Santos a auto-hemoterapia é o contraste das vacinas diabólicas que 

vcs icentivam.. 

2 · 2 de março às 17:26 

o  

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. 

5 · 2 de março às 17:24 

o  

Leandro Santos https://www.youtube.com/watch?v=8FtGC6W2ux8 

2 de março às 16:59 

o  

Cida Santos Como assim se meu pai sarou da diabetes apenas com a 

Altohemoterapia??? Bando de mentirosos! 

2 de março às 16:58 

o  

Charles Joy mentira , a auto hemoterapia é uma ameaça as farmácias por isso 

falam isso.. faz muito bem .... 

1 · 2 de março às 16:56 

o  

Leandro Santos A Auto-hemoterapia significa uma revolução da 
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medicina.....Parece que vcs não querem que as pessoas fiquem saudáveis...... 

3 · 2 de março às 16:52 

o  

Franz William Oliveira Tenho conhecimento de várias pessoas, cansadas de 

tratamento caríssimos e que não davam resultado, usaram a auto-hemoterapia e 
obtiveram a cura de suas doenças. Acho que sobre o Parecer do CFM não 
merece nenhum comentário. 

1 · 2 de março às 16:49 

o  

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! 

11 · 2 de março às 15:40 

o  

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. 

2 de março às 14:54 

o  

Danilo Passarini realmente é pessimo pra saude financeira dos medicos essa 

AUTO HEMOTERAPIA, por isso eles nao recomendam 

5 · 2 de março às 14:46 

o  

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. 
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3 · 2 de março às 14:44 

o  

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. 

16 · 2 de março às 14:34 

o  

Simone Pires Não faço em meu consultorio; mas vejo beneficios para inumeros 

pacientes. Em dores, doencas auto imunes e outros 

28 · 2 de março às 08:48 

o  

  

Janquiel Tomkelski Arruda Que bom que pessoas da área confiam Emoticon 

smile 

3 · 2 de março às 12:23 

  

Simone Pires Não só confio, como indico para alguns pacientes 

3 · 2 de março às 12:32 

o  

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. 

15 · 2 de março às 06:57 

o  

  

Janquiel Tomkelski Arruda Não existe danos, não existe, picuinhas de 
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laboratórios, eles tentam ao maximo banir a AHT 

2 · 2 de março às 12:24 

o  

Gloria Bonini Faria Eu faço e vi resultado aumentou minha imunidade 

14 · 1 de março às 11:21 

o  

  

Daniela Meira Andrade É uma recomendação baseada em pesquisas científicas 

com metodologia clássica. Ninguém pode vender para você como terapia 
comprovada. Mas é seu corpo, sua decisão. 

1 · 1 de março às 11:55 

  

Claudia Andrade Vc está expondo seus autoantigenos ao seu sistema 

imunológico, o que poderá trazer posteriormente desencadeamento de doenças 
autoimunes, como o Lúpus e Artrite Reumatoide. O melhor seria procurar um 
Imunologista com Título de Especialista expedido pela ASBAI, ele acharia a 
forma mais segura de tratar o seu problema. 

3 · 1 de março às 12:38 

  

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... 

1 · 2 de março às 12:22 

o  

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! 

https://www.facebook.com/browse/likes?id=1576219425953457
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576126632629403&reply_comment_id=1576219425953457&total_comments=1&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1575843065991093
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1575843065991093&offset=400&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1575856715989728
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1575843065991093&reply_comment_id=1575856715989728&total_comments=3&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1575869932655073
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1575843065991093&reply_comment_id=1575869932655073&total_comments=3&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1576218559286877
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1575843065991093&reply_comment_id=1576218559286877&total_comments=3&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


15 · 2 de março às 12:18 

o  

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 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! 

2 de março às 11:43 

o  

Afonso Antonio Quanta ignorância do CFM, não dá entender...isso é 

bandidagem! 

1 · 2 de março às 11:10 

o  

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???? 

12 · 2 de março às 11:04 

o  

José Luiz Petrucci Nao vejo como essa auto hemoterapia possa ter alguma 

diferenca da circulacao natural do sangue de um lugar par outro do corpo via 
sistema circulatorio. Alguem me explica se ha essa diferenca? 

1 de março às 19:10 

o  

  

Franca A. Botelho Botelho Pillsbury Sim eu fiz e curei minha bursite . 

https://www.facebook.com/browse/likes?id=1576217522620314
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576217522620314&offset=400&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/paula.bastos.940?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576210915954308&offset=400&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1576203655955034
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576203655955034&offset=400&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1576202362621830
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1576202362621830&offset=400&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1575959272646139&offset=400&total_comments=446&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


2 de março às 05:10 

  

Marcelo Fetha ESSE VETERINARIO APLICA AUTO-HEMOTERAPIA EM 

CAVALOS DE RAÇA (que custam muito caro) 
 
http://pt.scribd.com/.../AUTO-HEMOTERAPIA-EN-LA... 

 

 

 

AUTO-HEMOTERAPIA EN LA PAPILOMATOSIS EQUINA 

SCRIBD.COM 

4 de março às 03:27 · Editado 

  

Marcelo Fetha http://pt.scribd.com/.../Especialista-reconhece-a-Auto... 

 

 

 

Especialista reconhece a Auto-hemoterapia. Dr. med. Christoph… 

PT.SCRIBD.COM 

2 de março às 06:44 

  

Marcelo Fetha AUTO-HEMOTERAPIA EM CÃES (Na avaliação dos resultados 

do presente trabalho concluiu-se que com a auto-hemoterapia a contagem 
leucocitária total aumentou) 
 
AUTO-HEMOTERAPIA EM CÃES  
 
CONCLUSÃO  
 
Na avaliação dos resultados do presente trabalho concluiu-se que com a auto-
hemoterapia a contagem leucocitária total aumentou, mais especificamente sob 

https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1575959272646139&reply_comment_id=1576093915966008&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://pt.scribd.com/doc/255083380/AUTO-HEMOTERAPIA-EN-LA-PAPILOMATOSIS-EQUINA
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpt.scribd.com%2Fdoc%2F255083380%2FAUTO-HEMOTERAPIA-EN-LA-PAPILOMATOSIS-EQUINA&h=oAQFq4vEQ&enc=AZOzkORET6c8DVurL46oujULLqVI6tQ6nuc6cbMTqgOO4UGZVfTw7KWnjc_lZS3qJunhA3bfXZecT3TjPxdRZGRVvOd3CjaifUDpRWwQE4GxBgUatqdwWs_--6t9AXKTrkTL4dHtEhjZl6brTSEZN2E4rfm_sOuOZgDGL0oUNLc07A&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpt.scribd.com%2Fdoc%2F255083380%2FAUTO-HEMOTERAPIA-EN-LA-PAPILOMATOSIS-EQUINA&h=oAQFq4vEQ&enc=AZOzkORET6c8DVurL46oujULLqVI6tQ6nuc6cbMTqgOO4UGZVfTw7KWnjc_lZS3qJunhA3bfXZecT3TjPxdRZGRVvOd3CjaifUDpRWwQE4GxBgUatqdwWs_--6t9AXKTrkTL4dHtEhjZl6brTSEZN2E4rfm_sOuOZgDGL0oUNLc07A&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpt.scribd.com%2Fdoc%2F255083380%2FAUTO-HEMOTERAPIA-EN-LA-PAPILOMATOSIS-EQUINA&h=oAQFq4vEQ&enc=AZOzkORET6c8DVurL46oujULLqVI6tQ6nuc6cbMTqgOO4UGZVfTw7KWnjc_lZS3qJunhA3bfXZecT3TjPxdRZGRVvOd3CjaifUDpRWwQE4GxBgUatqdwWs_--6t9AXKTrkTL4dHtEhjZl6brTSEZN2E4rfm_sOuOZgDGL0oUNLc07A&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpt.scribd.com%2Fdoc%2F255083380%2FAUTO-HEMOTERAPIA-EN-LA-PAPILOMATOSIS-EQUINA&h=nAQFp5PvR&enc=AZMzN1UCk-HFmXk_MZNHqIhT7OugqtYZqM3WGF3GAdzmYFrqOvNg7msh6gW7bYXFX_M0mi3aQhh3QG9EdH42NzpbRv-bUekBaMppISZXeVuK7ZMa2nhuTQy5ElSB9UaYtc5hGfmY4MVBknNftfaIo8Pnj9L1QvMgyoiuCLUTmGIRLA&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1575959272646139&reply_comment_id=1576121872629879&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=1
http://pt.scribd.com/doc/256616370/Especialista-reconhece-a-Auto-hemoterapia-Dr-med-Christoph-Gepp-Auto-hemoterapia-na-Alemanha
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpt.scribd.com%2Fdoc%2F256616370%2FEspecialista-reconhece-a-Auto-hemoterapia-Dr-med-Christoph-Gepp-Auto-hemoterapia-na-Alemanha&h=FAQG6pwgk&enc=AZO6UcnYaQVTwwd-9KqDFFPB_X049kP6yItZe1qwBdfiwk33gef073kRzM_PxRGfiB0Bgsa-oyGw2-cjZrbWxvoTKSRpjnU7l3KvyOW7-O2zHUGjECwcFXVeHg8K3R12hfSsfgzyB6AC6cko7tBfONsRVV7cJydmZflU5A619GwQEQ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpt.scribd.com%2Fdoc%2F256616370%2FEspecialista-reconhece-a-Auto-hemoterapia-Dr-med-Christoph-Gepp-Auto-hemoterapia-na-Alemanha&h=FAQG6pwgk&enc=AZO6UcnYaQVTwwd-9KqDFFPB_X049kP6yItZe1qwBdfiwk33gef073kRzM_PxRGfiB0Bgsa-oyGw2-cjZrbWxvoTKSRpjnU7l3KvyOW7-O2zHUGjECwcFXVeHg8K3R12hfSsfgzyB6AC6cko7tBfONsRVV7cJydmZflU5A619GwQEQ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpt.scribd.com%2Fdoc%2F256616370%2FEspecialista-reconhece-a-Auto-hemoterapia-Dr-med-Christoph-Gepp-Auto-hemoterapia-na-Alemanha&h=FAQG6pwgk&enc=AZO6UcnYaQVTwwd-9KqDFFPB_X049kP6yItZe1qwBdfiwk33gef073kRzM_PxRGfiB0Bgsa-oyGw2-cjZrbWxvoTKSRpjnU7l3KvyOW7-O2zHUGjECwcFXVeHg8K3R12hfSsfgzyB6AC6cko7tBfONsRVV7cJydmZflU5A619GwQEQ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpt.scribd.com%2Fdoc%2F256616370%2FEspecialista-reconhece-a-Auto-hemoterapia-Dr-med-Christoph-Gepp-Auto-hemoterapia-na-Alemanha&h=EAQEYYY9i&enc=AZPpM-81V6oZVq_aix68b_PjbCo1DEB6YJ9YhDxBh_l_GkKXI3xTYpCxoHjvpB4EqzBB1gWUUMx1_dgg6BeblwuOu1WFJDz1hoytz74Cth0v7YHcngx_KU51R4AHRlaT6DfH1-cWQ_-elUw3wScHFt4HNlT60aMhFARi7QnE6otFww&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1575959272646139&reply_comment_id=1576122279296505&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://l.facebook.com/l.php?u=http://pt.scribd.com/doc/255083380/AUTO-HEMOTERAPIA-EN-LA-PAPILOMATOSIS-EQUINA&h=oAQFq4vEQ&enc=AZOzkORET6c8DVurL46oujULLqVI6tQ6nuc6cbMTqgOO4UGZVfTw7KWnjc_lZS3qJunhA3bfXZecT3TjPxdRZGRVvOd3CjaifUDpRWwQE4GxBgUatqdwWs_--6t9AXKTrkTL4dHtEhjZl6brTSEZN2E4rfm_sOuOZgDGL0oUNLc07A&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http://pt.scribd.com/doc/256616370/Especialista-reconhece-a-Auto-hemoterapia-Dr-med-Christoph-Gepp-Auto-hemoterapia-na-Alemanha&h=FAQG6pwgk&enc=AZO6UcnYaQVTwwd-9KqDFFPB_X049kP6yItZe1qwBdfiwk33gef073kRzM_PxRGfiB0Bgsa-oyGw2-cjZrbWxvoTKSRpjnU7l3KvyOW7-O2zHUGjECwcFXVeHg8K3R12hfSsfgzyB6AC6cko7tBfONsRVV7cJydmZflU5A619GwQEQ&s=1


os bastões (neutrófilos jovens), neutrófilos, linfócitos, eosinófilos e mais 
significativamente nos monócitos. 
 
http://pt.scribd.com/.../AUTO-HEMOTERAPIA-EM-CAES-Na... 

 

 

 

Autohemoterapia 

AutoHemoterapia 

PT.SCRIBD.COM 

2 de março às 06:45 

  

Marcelo Fetha Auto-hemoterapia nos Estados Unidos (Dr. Vadim Zbarsky). 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Mh1keyHU6UI 
 
Fornecemos os seguintes tratamentos para os nossos pacientes. AUTO-
HEMOTERAPIA (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 auto-hemoterapia, reside nos Estados Unidos. 
Traduziu diversos textos sobre a auto-hemoterapia para o Inglês, e em defesa da 
terapia também escreveu para diversas autoridades. 
 
Leia o texto completo no link da descrição. 
http://amigosdacura.ning.com/.../dr-vadim-zbarsky-n-s... 
 

http://pt.scribd.com/doc/256616200/AUTO-HEMOTERAPIA-EM-CAES-Na-avaliacao-dos-resultados-do-presente-trabalho-concluiu-se-que-com-a-auto-hemoterapia-a-contagem-leucocitaria-total-aument
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpt.scribd.com%2Fdoc%2F256616200%2FAUTO-HEMOTERAPIA-EM-CAES-Na-avaliacao-dos-resultados-do-presente-trabalho-concluiu-se-que-com-a-auto-hemoterapia-a-contagem-leucocitaria-total-aument&h=MAQFz-_is&enc=AZMiPPjp_GNwkcVRJxK0zHGM95a2HlzfU_xhlsllRPuC-KUEuuYPCu8SvWx-fWJniA4saGuS4M753Mc_n8_fXlXwSO4vYXxWkCqsq6Y9Fvumxss6fYUyjSHJAk2AejhI0Zoaf5iplegQZxCq-HUcoleV28WcnB60MVpYmShWWCNNrA&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpt.scribd.com%2Fdoc%2F256616200%2FAUTO-HEMOTERAPIA-EM-CAES-Na-avaliacao-dos-resultados-do-presente-trabalho-concluiu-se-que-com-a-auto-hemoterapia-a-contagem-leucocitaria-total-aument&h=MAQFz-_is&enc=AZMiPPjp_GNwkcVRJxK0zHGM95a2HlzfU_xhlsllRPuC-KUEuuYPCu8SvWx-fWJniA4saGuS4M753Mc_n8_fXlXwSO4vYXxWkCqsq6Y9Fvumxss6fYUyjSHJAk2AejhI0Zoaf5iplegQZxCq-HUcoleV28WcnB60MVpYmShWWCNNrA&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpt.scribd.com%2Fdoc%2F256616200%2FAUTO-HEMOTERAPIA-EM-CAES-Na-avaliacao-dos-resultados-do-presente-trabalho-concluiu-se-que-com-a-auto-hemoterapia-a-contagem-leucocitaria-total-aument&h=MAQFz-_is&enc=AZMiPPjp_GNwkcVRJxK0zHGM95a2HlzfU_xhlsllRPuC-KUEuuYPCu8SvWx-fWJniA4saGuS4M753Mc_n8_fXlXwSO4vYXxWkCqsq6Y9Fvumxss6fYUyjSHJAk2AejhI0Zoaf5iplegQZxCq-HUcoleV28WcnB60MVpYmShWWCNNrA&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpt.scribd.com%2Fdoc%2F256616200%2FAUTO-HEMOTERAPIA-EM-CAES-Na-avaliacao-dos-resultados-do-presente-trabalho-concluiu-se-que-com-a-auto-hemoterapia-a-contagem-leucocitaria-total-aument&h=wAQEf3COa&enc=AZN3WLXKwcyNNJGoZ5Xt7DX7q9FvUEouio99PtL8TvYT-T1tMnyFlOajxJEnjJIfw-jFx__m4SK1QrGUfEBF61cVd64pCDSVWIuGz6rHGkjOLoFlYjM_QVD3iJE15TrCGPZIuCa_zLQLH6FUsP0VGKW1v1kD4PAynT7JLPYndCDLVw&s=1
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1575959272646139&reply_comment_id=1576122362629830&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://www.youtube.com/watch?v=Mh1keyHU6UI
http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/dr-vadim-zbarsky-n-s-fornecemos-o-seguinte-em-exerc-cio
http://l.facebook.com/l.php?u=http://pt.scribd.com/doc/256616200/AUTO-HEMOTERAPIA-EM-CAES-Na-avaliacao-dos-resultados-do-presente-trabalho-concluiu-se-que-com-a-auto-hemoterapia-a-contagem-leucocitaria-total-aument&h=MAQFz-_is&enc=AZMiPPjp_GNwkcVRJxK0zHGM95a2HlzfU_xhlsllRPuC-KUEuuYPCu8SvWx-fWJniA4saGuS4M753Mc_n8_fXlXwSO4vYXxWkCqsq6Y9Fvumxss6fYUyjSHJAk2AejhI0Zoaf5iplegQZxCq-HUcoleV28WcnB60MVpYmShWWCNNrA&s=1


- 

1 · 2 de março às 06:46 

  

Marcelo Fetha https://www.youtube.com/watch?v=YMBqTysZ6wY 

2 de março às 06:51 

  

Afonso Antonio Jose Luis Petrucci, nao 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 imunologico, apos esse periodo ele é eliminado pelo 
sistema de defesa. Esse periodo em q os macrofagos estao em alta é q 
possibilita as curas! 

2 de março às 11:00 · Editado 

o  

Angela Santos Sempre alerta. Meu Irmão e meu médico preferido. 

1 · 2 de março às 10:58 

o  

Marcia Schauffert Meu sangue me cura, sou a prova viva disso , quando nem 

meus médicos acreditavam mais na minha recuperação. 

1 · 2 de março às 10:49 

o  

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!! 

19 · 2 de março às 10:23 

o  

Gloria Bonini Faria Eu faço AHT à muito tempo aumentou minha imunidade eu 

não tomo vacina de gripe pq não acredito na eficacia 

2 de março às 10:05 

https://www.facebook.com/browse/likes?id=1576122609296472
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1575959272646139&reply_comment_id=1576122609296472&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.youtube.com/watch?v=YMBqTysZ6wY
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1575959272646139&reply_comment_id=1576124172629649&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/conselhofederaldemedicina/photos/a.1419721984936536.1073741828.1419429351632466/1574828326092567/?type=3&comment_id=1575959272646139&reply_comment_id=1576198175955582&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
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o  

Leandro Santos Vcs estão 

DESESPERADOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS......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. 

4 · 2 de março às 09:51 

o  

Marcelo Fetha Situação da Auto-hemoterapia no Brasil – 

documentário:http://www.youtube.com/watch?v=dQ4Bj-5ARL0 
Este documentário retrata a atual situação da Auto-hemoterapia no Brasil. 
Órgãos de saúde no país “ainda” insistindo em desabonar a auto-hemoterapia. E 
a realidade é bem diferente, pois conceituados profissionais e “milhares” de 
testemunhos “comprovam” a inocuidade e eficácia da terapia. 

2 · 2 de março às 09:39 

o  

Marcelo Fetha Desculpe CFM, mas nao da para nao postar mais comentarios. 

Tem pessoas comentando que nao existem estudos e publicacoes sobre a AHT. 
EXISTEM SIM, estudos RECENTES multcentricos randomizados etc 
 
http://autohemoterapia.orgfree.com/autohemoterapia...  
 
http://pdfsr.com/profile/marcelo%20fetha 
 
https://pt.scribd.com/autohemoterapia216 
 
AUTO-HEMOTERAPIA. PARECER ANALITICO DOCUMENTADO.  
UM GUIA PARA PESQUISAS. 
 
O QUE É AUTO-HEMOTERAPIA 
BREVE HISTÓRICO 
ILEGALIDADE 
RISCOS X BENEFÍCIOS 
EXPERIÊNCIA 
ARGUMENTAÇÕES CONTRA E A FAVOR 
– 
CONCLUSÃO 
 
"Só me baseio em publicações científicas" e "Ciência não se interessa por curas", 
são dois argumentos muito usados pelos contrários à AHT, e também a outras 
terapias alternativas. 
 
...A verdade é a ciência e pronto! Ela é tão verdadeira, que até 1980, os médicos 
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tinham certeza de que a principal causa da úlcera péptica gastroduodenal era o 
estresse. Havia até um aforismo aprendido por todos: “Sem ácido, não há 
úlcera!”. E inúmeras foram as dissertações de mestrados e teses de doutorados, 
publicadas em revistas de renome internacional, fazendo a apologia ao 
tratamento cirúrgico da úlcera péptica. Eu mesmo (que Deus e, principalmente, 
os meus pacientes me perdoem), durante a minha residência de cirurgia, operei 
diversos doentes ulcerosos... Mas, um dia, a verdade, cientificamente 
comprovada e publicada, foi ousadamente questionada por dois médicos 
australianos, os Drs. Barry Marshall e Robin Warren: “Nada do que se sabe da 
origem das úlceras é verdade; elas são causadas por uma bactéria, o H. Pylori”. 
É claro que os dois foram ridicularizados na época; suas palestras e 
comunicações eram motivos de chacotas e risos. No entanto, do ceticismo inicial 
– a ponto de nenhuma revista ligada a medicina ter aceitado os seus trabalhos... 
 
...Veja caro leitor, como as verdades cientificamente comprovadas na medicina 
são sólidas... O que ontem era lei, hoje é lixo; o que hoje é ridicularizado, amanhã 
pode ser lei... 
 
Francisco Edilson Leite Pinto Junior  
Professor, médico e escritor 
 
Leia na íntegra o artigo: “A medicina é a ciência da incerteza e a arte da 
probabilidade”: 
http://www.hemoterapia.org/.../a-ciencia-da-incerteza-a...  
 
Aqui cabem duas observações: 
 
amparadas por publicações, muitas foram as dissertações e teses "sobre o que 
não se conhecia direito", e que também passavam a ser aceitas como verdades 
científicas; 
a sra. Diva Gomes publicou seus laudos comprovando que foi curada com AHT 
de H. Pylori: 
http://autohemoterapia.orgfree.com/Diva_G_AHT_H_pylori.htm 
 
O Dr. Meir Schneider, criador do método Self-Healing, quando conscientizou-se 
que o conhecimento científico nada mais poderia fazer por ele, teve que descobrir 
por si mesmo, que quem enxerga é o cérebro. 
 
Dr. Schneider tem cristalinos danificados, e quando é examinado por 
especialistas, escuta: - você não é capaz de enxergar. Só que graças ao seu 
método, ele enxerga muito bem, o que lhe possibilitou tirar carteira de motorista 
nos EUA, país onde reside atualmente. E como ele mesmo declara: - se eu não 
tivesse transcendido a ciência e descoberto que quem enxerga é o cérebro, até 
hoje eu ainda estaria cego, e para poder me locomover, continuaria dependendo 
de uma bengala branca. 
 
http://hemoterapia.org/.../uma-entrevista-imperdivel... 
 
http://www.facebook.com/meir.schneider 
 
CONSIDERAÇÕES: 
 

http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/comentarios/ver_opiniao/a-ciencia-da-incerteza-a-medicina-e-a-ciencia-da-incerteza.asp
http://autohemoterapia.orgfree.com/Diva_G_AHT_H_pylori.htm
http://hemoterapia.org/informacoes_e_debate/comentarios/ver_opiniao/uma-entrevista-imperdivel-simplesmente-fantastica-dr-meir.asp
https://www.facebook.com/meir.schneider?hc_location=ufi


Ficou demonstrado que: 
 
o que ontem era uma verdade científica, hoje não é mais; 
a recuperação, bem estar, alívio e cura são os mais importantes para o paciente; 
se não for transcendida a visão acadêmica, não somente a AHT, mas também 
outras terapias alternativas, que são utilizadas em todo mundo, inclusive em 
países considerados de primeiro mundo, continuarão sendo vistas como 
"antiéticas" e "inimigas". 
Os que condenam a AHT insistem na falta de comprovação científica e na tese 
de charlatanismo, e com isso somente acabam despertando desconfiança e por 
ofender aos que apoiam a terapia. E alegam também que as pessoas que foram 
curadas pela AHT, deveriam refletir sobre as suas curas. Isto seria o mesmo que 
tentar convencer o Dr. Schneider a abrir mão de sua visão, porque a ciência não 
explica como ele é capaz de enxergar através do cérebro. 
 
E por outro lado, discursos dizendo que todos os médicos estão a serviço de 
seus próprios interesses, acabam por ofender à todos os profissionais de saúde, 
pois a grande maioria se dedica à profissão, como um ato de amor à vida. 
 
Entretanto, o profissional de saúde convicto opositor à AHT, poderia se valer 
desta mesma veemência com que ainda condena a terapia, em: 
 
tentar convencer a si mesmo que curas não são importantes para a ciência, 
quando ele próprio estiver na condição de enfermo, já que a priori, somos todos 
pacientes; 
questionar a si mesmo, procurando entender o porquê não consegue se 
interessar por uma terapia comprovadamente benéfica. E esta resposta, só ele 
mesmo poderá se dar, já que esta crença encontra-se em seu próprio íntimo. 
 
SÍNTESE DA CONCLUSÃO: 
 
Pelos motivos aqui apresentados, publicações, estudos e testemunhos 
documentados, a auto-hemoterapia mostrou-se eficaz na prevenção, alívio e cura 
de diversas enfermidades. E considerando-se a inexistência de alguma "prova 
comprobatória" capaz de desaboná-la, quer seja em forma de testemunhos ou 
publicações, a auto-hemoterapia é digna de ser apreciada por profissionais de 
saúde. 
 
E agora no 6º ano de proibição aos profissionais de saúde de se utilizarem da 
técnica, se os órgãos de saúde que alegam não existir publicações de alto cunho 
científico, não se empenharem em fazer algum estudo a seu modo, cientificando 
a AHT, continuarão mostrando ao Brasil e ao mundo inteiro que faz AHT, que não 
se interessam por uma terapia que já se mostrou benéfica. E quanto mais isto se 
adiar, somente mantendo-se na posição de condenação da terapia, com 
alegações de que ela possa causar imprevisíveis riscos à saúde, sem nenhuma 
consumação das muitas suposições de riscos inicialmente levantadas, 
inevitavelmente estarão abrindo margens a questionamentos sobre os motivos 
desta postura. 
 
Este é o parecer. 
 



Marcelo Fetha, em junho de 2013. 

3 · 2 de março às 20:34 · Editado 

o  

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 !!! 

8 · 2 de março às 09:36 

o  

Nicole Lumi Tsukamoto Sirlene Tsukamoto 

2 de março às 08:47 

o  

Nilton Cesar Pereira eu faço e me benificio dessa tecnica. 

1 · 2 de março às 08:16 

o  

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. 

3 · 2 de março às 07:58 

o  

Cadu Marra Lauro Kurauchi 

2 de março às 07:41 
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o  

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. 

15 · 2 de março às 07:07 

o  

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. 

1 · 2 de março às 16:01 · Editado 

o  

José Luiz Petrucci Ate benção de curandeiro cura. Sapinho, por exemplo. Estou 

falando em procedimento cientifico. 

2 de março às 05:25 

o  

  

Marcelo Fetha CUREI MEU CANCER Postado por Maurecir Mafra em 30 

novembro 2009 às 12:00 
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.......................... 
* LEIA O TESTEMUNHO (e os comentarios) NA INTEGRA 
EM:http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/curei-meu-cancer 

2 de março às 06:54 
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o  

Arnaldo Giglio Insuela com certeza a rede farmacêutica esta por traz disso.... 

13 · 2 de março às 05:11 

o  

Rebeca Camacho Ramires Almeida 

1 · 1 de março às 19:05 

o  

Fredson Santos E nem retorno aos laboratórios kkk 

1 de março às 12:37 

o  

Eguimar Martins Ah sim...nossa!!! 

1 · 1 de março às 12:12 
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