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Recentemente, despertou-me a atenção, um artigo escrito pelo advogado Clóvis Barbosa (ex-presidente 
da OAB de Sergipe), publicado no JORNAL DA CIDADE (16-11-2008, pg. B-6), intitulado “Operação 
Valquíria”. No artigo, o fato teria acontecido em 1944, na Alemanha e, existe referência ao marechal 
Rommel, “a raposa do deserto”. Por que “raposa do deserto” e qual deserto? Em 1942 ou 1943, o alemão 
marechal Rommel estava trocando tiros com o britânico marechal Montgomery nos “desertos” do norte 
da África. Estrategista habilidoso (daí raposa), Rommel, estava levando vantagem sobre o inimigo, 
quando, para ajudá-lo, por lá apareceu o então primeiro-ministro britânico Winston Churchill. Se for 
possível, gostaria de saber do Dr. Clóvis Barbosa, em que ano o Sr. Winston Churchill esteve no norte da 
África. Ficaremos bastante agradecidos. O apelo parece-me fazer sentido, pois no episódio que 
relataremos abaixo, estiveram envolvidos o Dr. Fleming, o comandante da RAF e o primeiro-ministro 
britânico, durante a II guerra mundial, no norte da África. 

O texto a seguir é de autoria do médico carioca Dr. Luiz Moura: Alexandre Fleming e a descoberta do 
antibiótico. 

“Ele foi filho de um jardineiro que chegou a Lorde, porque jamais um filho de jardineiro tinha chegado a 
Lorde, graças ao “bendito” afogamento de Winston Churchill, que tinha oito anos de idade quando caiu 
num poço, enquanto Fleming tinha dez anos. Alexandre Fleming era filho do jardineiro do pai de Winston 
Churchill, que chamava-se Lorde Churchill. Fleming salvou Winston Churchill, tirando-o do poço. O 
Lorde Churchill chamou o pai de Fleming e disse: olha, a vida do meu filho não tem preço, peça alguma 
coisa que eu lhe darei, se quiser uma casa eu lhe darei uma casa. O pai de Fleming disse não, eu não 
preciso de casa, eu já nasci aqui, meu pai nasceu aqui, meu avô é que foi o primeiro que trabalhou aqui. 
Eu preciso é conseguir atender um desejo de um filho meu. Eu tenho quatro filhos, três vão ser operários 
como eu, não têm interesses, mas o Alexandre, desde pequenininho ele diz que quer ser médico e quer ser 
pesquisador, desde pequeno, e eu não teria a menor condição de atender ao desejo dele. 

Aí disse o Lorde Churchill: então ele será, se tiver capacidade, ele será, por falta de dinheiro é que não 
haverá problema. Então ele se formou em Medicina, o Alexandre. E com a humildade dele, graças à 
humildade dele, foi que ele descobriu a penicilina. Porque Lorde Churchill ofereceu para ele, qualquer 
quarto da mansão, nos 100 quartos na mansão dele, e o Alexandre disse: não eu... - isso foi contado pelo 
próprio Alexandre no Hospital do Servidor do Estado em 1951, na Rua Sacadura Cabral (1) - então Lorde 
Churchill disse você escolhe um dos 100 quartos. Não, o senhor às vezes enche isso aí de convidados, fica 
tudo lotado, basta um lugar debaixo da escada, eram duas escadas em curva que subiam para o segundo 
andar, e ele disse, ali debaixo tem espaço suficiente para montar o laboratório, e por sorte, aquilo era um 
lugar muito úmido, e ele fazendo experiências com placas de cultura, devido à umidade, um fungo que 
adora a umidade que é o Penicillium notatum, destruiu uma daquelas placas de cultura de determinado 
micróbio, foi destruído pelo fungo. 

Ele como era um pesquisador, em vez de jogar fora com raiva, a parte estragada, ele quis saber por que 
tinha havido aquele halo de destruição, e encontrou esse fungo e descobriu que esse fungo secretava uma 
substância. 

O fungo era o Penicillium notatum e a substância penicilina. “Então Fleming começou a usar o antibiótico 



em vacas e cavalos do jóquei clube de Londres, e em vacas das fazendas das imediações que estivesse 
com alguma doença infecciosa, pneumonia, etc. ele usava”. 

“Até que um dia aparece o comandante da Royal Air Force (2), que foi buscá-lo para ele aplicar a 
penicilina em Winston Churchill, que estava morrendo no norte da África. Winston Churchill tinha ido 
dar apoio moral ao marechal Montgomery, o inglês, que estava levando a pior com o marechal Romell, a 
raposa do deserto de Hitler, e ele foi lá para dar apoio e contraiu uma pneumonia dupla, (3) como não 
tinha mais recursos, estava praticamente desenganado. Aí, ele e o comandante da Royal Air Force, 
sozinhos, atravessaram por cima da Europa, passando por zonas ocupadas pelos alemães, mas em grandes 
altitudes. Eles poderiam contornar pela Espanha, dando a volta por regiões não perigosas, mas eles 
passaram por cima, e ele (Dr. Fleming) chegou a tempo de aplicar em Winston Churchill a penicilina. Só 
que ele, com a simplicidade dele, disse ao comandante da Royall Air Force: mas logo Winston Churchill 
vai ser o primeiro ser humano a receber uma injeção de penicilina? Logo Winston Churchill nosso 
primeiro-ministro? O comandante disse: mas é tudo ou nada, o caso dele está perdido! E assim Dr. 
Fleming salvou pela segunda vez a vida de Winston Churchill. A primeira no poço que resultou nele 
estudar medicina, e depois salvou no norte da África ao aplicar-lhe a penicilina”. 

“Agora, aí é que vem o lado importante. Aí Dr. Fleming diz o seguinte: que as pesquisas dele tinham 
constatado que os micróbios, ao longo de dez anos iam criando resistência ao antibiótico (penicilina), pois 
tinha constatado que depois os micróbios perdiam a memória. Se ficasse um tempo sem usar o antibiótico 
tal fato não aconteceria. Então aconselhava Dr. Fleming, todo antibiótico deveria ser usado num prazo 
máximo de dez anos, e depois descontinuado se possível, alguns anos, ou se possível durante dez anos, já 
que, outros antibióticos iam surgir. 

Porque desde que foi descoberto o mapa da mina, que um fungo produzira um antibiótico, outros fungos 
também produziriam efeito sobre os mesmos micróbios, ou outros tipos de micróbios. Por isso (pelo fato 
de tal constatação de Dr. Fleming não ter sido levada em consideração), é que surgiu essa quantidade 
enorme de antibióticos, tudo à base de fungos. Então era só fazer isso, mas a ganância (4) resultou em 
usar a penicilina permanentemente, a não descontinuar, e com isso os micróbios criaram resistência. E 
hoje já há até, dizem de brincadeira os médicos que trabalham em hospital, há até micróbios residentes, 
que já até adoram os antibióticos. Já não são só resistentes... são residentes”. 

“Então essa é que foi a história contada por Alexandre Fleming, o descobridor da penicilina. E foi a 
penicilina, foram os antibióticos que levaram a descontinuar o uso da Auto-Hemoterapia, quando o 
normal, o que certo seria era acrescentar. Somar e não substituir. Por quê? Porque cada um age de uma 
forma diferente. Os antibióticos agem impedindo a reprodução dos micróbios. E o sistema imunológico é 
que, aproveitando o enfraquecimento, a pouca quantidade de micróbios, e sendo ativado o sistema 
imunológico do ser humano, pelos próprios micróbios, e dando tempo para isso – pelo fato do antibiótico 
controlar a reprodução dos micróbios – os macrófagos (5) do corpo humano devoram os micróbios”. “Se 
tivesse continuado, se tivesse usando a Auto-Hemoterapia junto com os antibióticos, até haveria muito 
menos casos de resistência aos antibióticos. Porque não sobrariam cepas resistentes de micróbios. Que, 
depois, se reproduzem, em outras cepas resistentes de micróbios”. 

“Porque muita gente pensa que antibiótico é bactericida. Não. Antibiótico não mata bactéria, ele só 
paralisa a reprodução das bactérias. Quem mata bactéria é nosso sistema imunológico, é ele quem 
completa o trabalho do antibiótico. O antibiótico dá chance de ativar o organismo para vencer a 
infecção”. 

Observação do escriba: O que afirmamos com segurança, é que na década de 40 do século XX, muitos 
médicos-cirurgiões, nas principais cidades brasileiras, usavam a auto-hemoterapia em seus pacientes, para 
evitar infecções pós-operatórias. Com o advento dos antibióticos, tal terapia, infelizmente, começou a cair 
em desuso. Por quê? 

(1) – Rua Sacadura Cabral – Rua do centro do Rio de Janeiro, onde ficava o diário “O Jornal”, 1º jornal 
de propriedade do polêmico jornalista Assis Chateaubriand, que funcionou durante as décadas de 20, 30, 
40, 50 e 60. (Fonte: livro Chatô o Rei do Brasil, de Fernando Morais, edição 1994, página 17). (2) – 



Royal Air Force – Força Aérea Real. (3) – Pneumonia dupla – Processo de condensação localizado nos 
dois pulmões, devido a uma reação inflamatória, infecciosa ou não, primária ou secundária. A localização 
mais comum é nos lobos inferiores (Fonte: Dicionário de Clínica Médica de Dr. Humberto Oliveira 
GarboGGini, editora Formar Ltda., edição de 1970, página 1427. O dicionário é dividido em quatro 
volumes, com um total de 1876 páginas. (4)– Ganância – s.f. 1 – ânsia exagerada de ganho. 2 – ganho 
ilícito; usura. Ganancioso – adjetivo e sub. masc. – 1 – (indivíduo) cheio de ganância, ambicioso. 2 – Que 
ou quem só visa ao lucro. Observação do articulista: exemplo, as multinacionais e seus colaboradores. (5) 
– Macrófagos – ou histíócitos, células do sistema retículo-endotelial, com funções de englobar partículas 
e hemácias doentes ou senis (página 1126 do dicionário supra-citado). Bom dia e até um próximo dia.

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=20351

Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (II)
Publicada: 06/12/2008

O texto a seguir é de autoria do jornalista J. D. Ratcliff, publicado na revista Seleções do Reader’s Digest, 
em novembro de 1943, páginas 24, 25, 26, 27 e 28. 

“A magia amarela da penicilina”. Aqui se dá notícia de um novo medicamento que surge, e é possível que 
constitua uma das descobertas mais notáveis da ciência médica. Infelizmente, a “penicilina” não é por 
enquanto acessível ao público em geral. A produção é ainda tão pequena que as próprias forças armadas 
não podem dispor da droga em quantidade suficiente. Vale dizer que aos civis, ainda por longo tempo, 
não será permitido adquiri-la. Pedimos aos que nos lerem que não corram a fazer, sobre o assunto, 
perguntas aos seus médicos, ou ao Conselho Nacional de Pesquisas e outras fontes referidas no artigo. 

Um dos episódios mais impressionantes de toda a história médica é o aparecimento desta nova droga – a 
“penicilina”. Há um ano, era ela apenas uma curiosidade de laboratório, do conhecimento exclusivo de 
alguns pesquisadores. Hoje, os cientistas acreditam que tem, na penicilina, a mais poderosa das armas de 
que ainda se dispõe no combate a diversas moléstias, entre as quais a pneumonia, a blenorragia e o 
envenenamento do sangue. É tão eficaz quanto à “sulfas” no ataque às infecções estreptocócicas; e não 
conhece rival na reação contra o estafilococo, o infeccionador das feridas, tão daninho à vida humana na 
paz como na guerra. 

Observação do escriba: a história das sulfas, comercialmente, precede à dos antibióticos. A descoberta das 
sulfas estão ligadas às gigantescas fábricas de tintas e produtos químicos, lideradas pela maior de todas 
elas, a I. G. Farben Industries, que antes e durante a II guerra mundial, era considerada o coração da 
máquina de guerra da Alemanha nazista. A primeira sulfa foi patenteada na noite de natal de 1932, e 
colocada à disposição do público em 1935. Era a sulfanilamida e que recebia o nome comercial de 
“Prontosil”. 

A história da penicilina começa em 1929, (1) quando o Dr. Alexander Fleming, trabalhando no seu 
laboratório da Universidade de Londres, (2) examinava uma lâmina de cultura, com milhões de bactérias. 
Sua visão aguda surpreendeu alguma coisa de estranho – uma espécie de pinta verde, cercada por um 
fluido claro. Havia um corpo qualquer que estava destruindo as bactérias! Um bolor, vindo do ar sobre a 
lâmina, lhes estava causando a morte súbita, numa escala sem precedentes. Foi assim, a um golpe de 
sorte, mas, ao mesmo tempo, de observação atilada, que surgiu a penicilina. Um bolor é uma forma 
inferior da vida vegetal, uma planta primitiva. O que vinha produzindo a matança, na lâmina de cultura, 
era o Penicillium notatum, parente do bolor verde do queijo Roquefort. Alguma substância, por ele 
segregada, seria naturalmente o destruidor do micróbio. O Dr. Fleming isolou o bolor; mas as 
investigações respectivas não fizeram qualquer progresso durante dez anos. Porque essa longa pausa? 

http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=20351


Não deixará de haver uma explicação. A quimioterapia, isto é, a cura das doenças pelo uso de agentes 
químicos, não despertava, na época, maior interesse. Muita gente havia lutado à procura de tais projéteis 
mágicos com que matar os micróbios, sem que se chegasse a resultados. 

Os produtos químicos, porventura postos à prova, matavam, via de regra antes os doentes que os 
micróbios. Até que surgiram as sulfas, para reanimar as hostes. As sulfas fizeram prodígios contra 
algumas enfermidades causadas por bactérias, mas fracassaram no combate a outras. 

Urgia encontrar alguma coisa própria para enfrentar as terríveis infecções de feridas que se verificaram na 
guerra. O Dr. Howard Florey, (3) de Oxford, lembrou-se então de Fleming. Aquele bolor verde era um 
veneno para as bactérias nas lâminas de cultura. Não o seria também no corpo humano? Nem Dr. Florey 
nem seus colegas tinham a mais leve idéia sobre o assunto. Mas deliberaram investigar – e hoje temos 
todos a agradecer-lhes que hajam assim procedido. 

Entregaram-se à tarefa, certamente fastidiosa, de fazer desenvolver o bolor verde em frascos de louça de 
barro. Quando o bolor se apresentou sob a forma de um duro tecido esponjoso, chegou a vez dos 
químicos. Os químicos chegaram a um pó amarelo-pardo. As primeiras experiências sobre o pó amarelo 
foram feitas em provetas. Apurou-se que bastava uma parte em 160 milhões, para fazer sentir os seus 
efeitos no sentido de retardar o desenvolvimento das bactérias! Era deveras extraordinário, pois se tratava 
de uma substância, centenas, milhares de vezes mais poderosa do que as sulfas. O Dr. Florey e seus 
auxiliares prepararam um filtro mágico para as suas vítimas, que eram os estreptococos piogênicos, um 
infeccionador comum das feridas. 

Aplicaram em 50 ratos dose maciças, mortais, de estreptococo, separando-os em seguida em dois grupos, 
cada um de 25. Um dos grupos recebeu penicilina, o outro, não. Dezessete horas decorridas, todos os 25 
deste último (os que não receberam penicilina) estavam mortos. Dos 25 do primeiro grupo (os que 
receberam penicilina), apenas um morreu. Seguiram-se centenas de outras experiências com ratos, com 
resultados absolutamente favoráveis. 

Julgou-se Howard Florey então habilitado a passar do rato para o homem. No verão de 1941, escolheu os 
pacientes aos quais aplicaria a nova droga, a que já se dera o nome de penicilina. Eram vítimas, quase 
todos, de impiedosas doenças, e sem esperança de cura, diante dos tratamentos existentes. Gente, por 
conseguinte, que se achava na antecâmara da morte. A estes doentes, considerados perdidos, ministrou-se, 
dissolvido em água, e por meio de injeção na corrente sanguínea, o mágico pó amarelo. Quase todos eles 
se salvaram. Tornou-se desde logo indiscutível que a penicilina era uma arma tremenda contra os 
estafilococos. 

Havia, porém, no caso, uma grave circunstância desfavorável: a produção de penicilina era incrivelmente 
difícil. Os suprimentos eram tão escassos, que o Dr. Florey tinha que recuperar a penicilina da urina dos 
pacientes. Em tais condições, não passaria a droga de uma veleidade de pesquisadores. A menos que fosse 
produzida nas proporções devidas, nunca transporia francamente as portas dos hospitais. A Inglaterra, tão 
assoberbada de dificuldades por todos os lados, não tinha meios de resolver o problema. Volveu-se então 
Dr. Florey para os Estados Unidos. (1) - Na verdade o Dr. Fleming descobriu a penicilina em 1928, 
quando estava estudando estafilococos, em seu laboratório particular na Escócia, na casa de “verão” do 
Lorde Churchill. Só em junho de 1929 é que Dr. Fleming publicou o primeiro relatório sobre a penicilina. 
Em vez dos efusivos cumprimentos que ele esperava o relatório mal despertou a atenção. Dr. Fleming 
ficou grandemente desapontado. 

(1ª fonte: do livro “Triunfos da ciência moderna”, de autoria de Melvin Berger, editora Record, 154 
páginas, edição de 1965 - pg. 17 e 20. 2ª fonte: depoimento do médico Dr. Luiz Moura. 3ª fonte: 
almanaque abril, edição de 2008, editora Abril, 730 páginas – página 170, que diz: O Salvador de Vidas - 
“Em 1928, o bacteriologista escocês Alexander Fleming (1881-1955) estudava a bactéria Staphylococcus 
aureus. Como ele se esquecera de tampar o experimento, o bolor que crescia na janela dominou a cultura 
de bactérias. Fleming já estava para se livrar do material quando notou algo extraordinário: no prato 
infectado pelo fungo Penicillium notatum, as bactérias haviam desaparecido. Além disso, o mesmo bolor 
liberava uma substância poderosa, capaz de destruir micróbios causadores de pragas como pneumonias e 



sífilis. Batizado de penicilina, o incrível elixir revolucionou a medicina. A penicilina ficou conhecida 
como “remédio milagroso”, mas o próprio Fleming já admitia as limitações da droga, que favorecia o 
surgimento de bactérias resistentes”. (2) Dr. Fleming estudou e se formou em medicina na Faculdade de 
Medicina de Santa Maria que ficava na cidade de Londres. (fonte: do livro acima citado, página 15). (3) – 
Em 1938, dois cientistas da Universidade de Oxford, Harold Florey (nascido em 1898), e Ernest Chain 
(nascido em 1906), tomaram conhecimento do relatório de Dr. Fleming e decidiram fazer investigações. 
(fonte: do livro acima citado, página 20). Bom dia e até um outro dia.

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=20644

Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (III)
Publicada: 11/12/2008

No seu laboratório de Peoria, no Ilinóis, empreendeu o Departamento de Agricultura o ataque de frente e 
decisivo. Trataram ali, os pesquisadores de encontrarem meios e modos de estimular o bolor. Verificaram 
que o licor que se obtém saturando de milho a água - aliás, um subproduto da indústria do amido – era 
uma dieta excelente para conduzir o bolor a maior produção. O fato é que acabaram conseguindo um 
rendimento do pó muitas centenas de vezes maiores do que o obtido na Inglaterra, transformando desse 
modo uma curiosidade de laboratório em alguma coisa passível de utilização comercial. Três grandes 
empresas farmacêuticas – Merck & Company, E. R. Squibb & Sons, e Charles A. Pfizer & Company – 
dispuseram-se a promover o desenvolvimento do bolor, para extração da droga. 

Observação do escriba: Dr. Fleming descobriu a penicilina em 1928, em seu laboratório, que ficava na 
Escócia. Em 1929, fez um relatório do seu trabalho e apresentou à comunidade científica de Londres. Os 
“professores” e “cientistas” de Londres (pelo amor de Deus leitores, não confundir com Natal, capital do 
planeta Brasil), não deram muita importância ao trabalho e às pesquisas cuidadosas de Dr. Fleming. 
Afinal, para os “professores” e “doutores” de Londres, Dr. Fleming não passava de filho de um humilde 
jardineiro. Embora decepcionado, o “teimoso” Dr. Fleming, continuou suas pesquisas e seus trabalhos, 
aplicando a penicilina em cavalos do jóquei clube de Londres, e em outros animais, nas fazendas 
próximas do lugar em que havia se criado, na Escócia. Com a proximidade da 2ª guerra, os interesses 
comerciais e os olhos grandes de grandes corporações farmacêuticas americanas, aumentaram de 
tamanho. Ali estava mais uma boa oportunidade de obter lucros em cima de mais uma guerra, ou seja, em 
cima da miséria dos outros. E assim foi, e assim aconteceu! Abaixo, continuamos o artigo do jornalista J. 
D. Ratcliff, publicado em novembro de 1943. 

Tornava-se, porém, indispensável que os médicos militares aprendessem a dirigir-lhe o respectivo uso. O 
emprego da droga tinha que ser cuidadosamente ensaiado em hospitais civis. Essa parte da questão ficou a 
cargo do Comitê de Quimioterapia do Conselho Nacional de Pesquisas, de que é presidente o Dr. Chester 
S. Keefer, diretor do Hospital Evans, de Boston. De modo geral, o precioso medicamento seria apenas 
usado em casos nos quais não restasse a mínima esperança, e, sobretudo para combater infecções 
estafilocócicas. 

Completou-se agora um ano que as provas tiveram início. Centenas de pacientes já por elas passaram. No 
que concerne a envenenamento de sangue, de origem estafilocócica foram salvos na média de dois para 
cada grupo de três. No Hospital Geral Bushnell, em Brigham, Estado de Utah, aplicou-se a penicilina a 
um grupo de soldados, portadores de grandes feridas infeccionadas que em vão, havia meses, se tinha 
tentado curar. Ficaram bons em semanas. Na Clínica Mayo, empregou-se a penicilina em três casos de 
blenorragia, para os quais o uso das sulfas se revelara improfícuo. Dezessete horas apenas depois de 
iniciado o novo tratamento, já os pacientes acusavam, segundo exames de laboratório, a ausência do 
micróbio. 

http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=20644


Como atua a penicilina? Ninguém o sabe ao certo. Todavia, alguns fatos são claros. Na proveta, a droga 
não destrói diretamente as bactérias, mas detém a reprodução. É o que fazem precisamente as sulfas. Uma 
vez que a reprodução das bactérias é retardada ou detida, as células brancas do sangue têm pouca 
dificuldade na destruição total dos invasores. (1). 
A penicilina tem tido, entretanto, ação rápida, verdadeiramente dramática, na cura de alguns casos de 
pneumonia, que resistiram às sulfas, e muito promete contra a meningite. Eficaz contra furúnculos, 
antrazes, e algumas infecções incômodas da vista, tem sido usada com êxito para debelar a infecção da 
cavidade mastóide, e tudo faz crer, será útil contra a gangrena gasosa, que tanto ameaça aos soldados. Os 
suprimentos de penicilina são ainda pequenos. O Exército dos Estados Unidos reclama uma quantidade 
muitas vezes, maior que a que se vem produzindo. Treze empresas farmacêuticas em aditamento às três 
primeiras a que nos referimos, se estão preparando para trazer seu concurso no sentido de que esse pedido 
das forças armadas seja o mais possível satisfeito. Por muito que se aumente a produção, é pouco 
provável que o medicamento possa existir à disposição dos civis antes do fim da guerra. 

A única esperança de melhoria na situação está na síntese. Se os químicos pudessem produzir 
artificialmente a droga. Mas essa esperança é mais do que remota. A experiência mostra que a penicilina é 
um complexo químico difícil, senão, impossível de ser sintetizado. Como quer que seja, porém, não há 
mais dúvida de que ela é uma arma incomparável contra a morte, e vai figurar definitivamente entre as 
maiores realizações de que rezam, através dos tempos os anais das pesquisas médicas. 

(1) – No texto, no artigo do jornalista J. D. Ratcliff, publicado em novembro de 1943 (por conseguinte há 
65 anos atrás), ele é enfático, ao afirmar que a reprodução das bactérias é retardada ou detida, enquanto as 
células brancas do sangue têm facilidade na destruição total dos invasores (bactérias, acrescentamos nós). 

Observação do escriba: passados sessenta e um anos, portanto em 2004, eis que o médico Dr. Luiz 
Moura, ao lado de sua esposa Dra. Vera Moura (a mesma tem nível superior em Farmácia), grava um 
DVD no qual conta a sua experiência com a Auto-Hemoterapia, conta a verdadeira história da valiosa 
pesquisa da penicilina e do Dr. Fleming (o qual recebeu o título de Sir Alexander Fleming), e no DVD ele 
diz o seguinte: os antibióticos não matam as bactérias, apenas retardam ou detém a reprodução das 
bactérias, os antibióticos não são bactericidas, os antibióticos são bacteriostáticos, quem realmente destrói 
os microorganismos é o nosso sistema imunológico, ou seja, as células brancas do sangue, conhecidas 
genericamente como leucócitos, e, principalmente os macrófagos. O uso da Auto-Hemoterapia estimula o 
nosso sistema retículo endotelial, que por sua vez estimula a parte vermelha da medula óssea, que por sua 
vez, começa a produzir um número maior de macrófagos (quatro vezes superior ao normal). Aumentado o 
número de macrófagos, tais células brancas, atuam com vigor sobre as bactérias e outras partículas 
estranhas ao nosso organismo, destruindo-as. Enquanto a antibioticoterapia (o uso de antibiótico ou de 
antibióticos), retarda ou detém a multiplicação das bactérias, a auto-hemoterapia (o uso do próprio 
sangue), destrói e devora as bactérias. 

Muito embora a revista Seleções do Reader’s Digest faça parte da chamada “literatura leiga”, no artigo 
em questão, “A Magia Amarela da Penicilina”, de autoria do jornalista J. D. Ratcliff, publicado em 
novembro de 1943, páginas 24 a 28, a aludida revista dá um testemunho do valor da imprensa escrita, e 
deve figurar definitivamente entre os maiores artigos de que rezam, através dos tempos, os anais da 
imprensa escrita. Bom dia e até um próximo dia.

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=20929

Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (IV)
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Publicada: 20/12/2008

Como ficou demonstrado em artigos anteriores, o uso de antibiótico (penicilina) em seres humanos, a 
nível comercial e em escala industrial, teve seu início durante a II Guerra Mundial, provavelmente no 
início de 1944. Ainda assim, o seu uso era limitado às forças armadas americanas. Entretanto, é de se 
supor que alguns segmentos das tropas “aliadas” tivessem tido acesso à “droga milagrosa”. Alguns civis 
foram submetidos ao uso experimental da penicilina. 

Outros civis mais afortunados podem ter feito uso do referido antibiótico, ou seja, “usando dos seus 
prestígios”, às escondidas, por debaixo do pano, usaram a “misteriosa e milagrosa” penicilina, pois, como 
todos nós já sabemos “ninguém é de ferro”. Como costumam dizer, somos todos feitos de “carne e osso”. 

Então, sem a existência da penicilina, há de se fazer algumas perguntas: como as pessoas se tratavam dos 
casos de pneumonia? Como elas de tratavam das pecaminosas sífilis e blenorragias? Como eram tratadas 
as senhoras, portadoras da temida febre puerperal? Como se curavam as pessoas portadoras de infecções 
estafilocócicas, quer fossem localizadas ou generalizadas? Os militares ou os civis que eram submetidos 
às mais variados tipos de cirurgia, como se cuidavam? 

É preciso relembrar que antes do advento da penicilina (antibioticoterapia), já eram usados agentes 
químicos (quimioterapia) no combate a certas infecções, com destaque para os derivados do bismuto, do 
arsênico e as sulfas, para citarmos as terapias medicamentosas mais conhecidas antes da II Guerra 
Mundial. Porém, tais terapias tinham o seu uso bastante limitado. 

O uso de quimioterápicos matavam, por via de regra, antes os doentes que os micróbios. O uso de agentes 
químicos provocava, em muitos casos, mais malefícios do que benefícios. As próprias sulfas, bem mais 
seguras levada ao conhecimento público em 1935, tinham também as suas limitações. Observação do 
escriba: no dia 15 de janeiro de 1935, Gerhard Johannes Paul Domagk, - médico e bacteriologista alemão 
- publicou na revista médica alemã mais famosa da época, a “Deutsche Medizinische Wochenschrift”, o 
artigo “Contribuições à Quimioterapia da Infecção Bacteriana”. No entanto, a sulfa de Gerhard Domagk, 
o “Prontosil” só se tornaria conhecida internacionalmente, quando o consagrado jornal médico inglês 
“The Lancet” (O Bisturí), descreveu o tratamento realizado no Hospital Rainha Carlota, em Londres, em 
1936, divulgando o sucesso dos médicos Dr. Leonard Kolebrock e Neave Kenny ao curar, com sucesso, 
trinta e cinco mulheres com infecção pós-parto. (fonte: História da Medicina, Editora Abril Cultural, 
edição de 1970, II volume, página 586 – são dois volumes, totalizando 650 páginas). Na época, os 
cientistas, os médicos, a imprensa e muitos pacientes mais bem informados tinham conhecimento do 
valor dos agentes químicos, todavia também sabiam que em muitos casos, tais produtos poderiam trazer 
conseqüências danosas, até mesmo produzir a morte. A maioria da população de nada sabia. O que os 
médicos receitassem, era imediatamente aceito pelos pacientes. Resultado: o uso de agentes químicos (a 
quimioterapia), se por um lado poderiam salvar muitas vidas, por outro, poderiam provocar a morte. 
Porém, porém, porém... 

Em maio de 1936, um artigo foi publicado no “The American Journal of Surgery” (O Jornal Americano 
de Cirurgia), em sua página 321, com o título: “Autohemotransfusion in Preventing Postoperative Lung 
Complications” (Autohemotransfusão e Prevenção das Complicações Pulmonares Pós=Operatório). O 
autor do artigo era o Dr. Michael W. Mettenletter, um médico-cirurgião dos Pós-Graduate Hospital, de 
Nova York (Hospital de Pós-Graduação de Nova York). O Dr. Michael Mettenletter, considerando os 
excelentes resultados do processo, como método curativo das pneumonias pós-operatórias declaradas, 
tendo sido aconselhado pelo Dr. Vorschutz, resolveu empregá-lo como profilático em 300 (trezentos) 
casos de sua clínica particular e não teve uma só complicação pulmonar. A não ser pequena área 
trombótica em um pulmão, cinco dias após a operação. São de Dr. Michael Mettenletter as seguintes 
palavras: “as alterações físico-químicas, na totalidade do sangue e do soro, são tão delicadas e ocorrem 
tão rapidamente, que nenhuma comparação pode ser feita entre o sangue retirado de uma veia e reinjetado 
intramuscularmente e o sangue acumulado numa ferida para ser absolvida; estes dois processos são 
inteiramente diferentes”. 



No final de 1937, um jovem e brilhante professor chamado Dr. Sylvio D’Ávila, chefiava a 12ª enfermaria 
da Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro. O artigo publicado pelo cirurgião norte-americano, não 
passou despercebido aos olhos atentos e curiosos do professor Sylvio Ávila. Entre os internos da Santa 
Casa de Misericórdia, fazia parte do seu quadro o Dr. Jésse Teixeira, um habilidoso cirurgião. Abordado 
pelo professor Dr. Sylvio D’Ávila, este, sugeriu-lhe a atenção para o assunto. Após a leitura atenciosa do 
artigo, o Dr. Jésse Teixeira começou as suas observações, seus estudos, seus trabalhos e suas pesquisas, 
que se prolongaram durante os anos de 1938 e 1939. Ao mesmo tempo, outros internos fizeram também 
suas observações, como os doutorandos Carlos Teixeira (serviço médico do Dr. Darcy Monteiro – 13ª 
enfermaria da Santa Casa), o doutorando Oscar de Figueiredo Barreto (serviço médico do Dr. G. Romano 
– Hospital de Gamboa), e o doutorando Monteiro de Figueiredo (serviço médico do Dr. Chapôt-Prevost – 
Hospital de Pronto Socorro), também a cargo do Dr. Darcy Monteiro. Observação do 
escriba: tais informações constam na revista Brasil-Cirúrgico.

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=21769

Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (V)
Publicada: 03/01/2009

Praticamente alheio, talvez até avesso ao que estava acontecendo, e ao que estava por acontecer no 
“velho” continente europeu, o médico-cirurgião Dr. Jésse Teixeira, então residindo na pacata cidade do 
Rio de Janeiro, compenetrava-se em seus estudos sobre a autohemotransfusão. Seu local de trabalho era a 
Santa Casa de Misericórdia. De 1938 a 1940, o Brasil atravessava o chamado “Estado Novo”, sob o 
comando supremo do Sr. Getúlio Dornelles Vargas, que, para alguns historiadores, foi apenas mais um 
reles ditador, e para outros, um grande estadista. Até os dias atuais, a polêmica persiste. 

Dr. Jésse Teixeira, fez suas experiências em 300 (trezentos) pacientes, dos quais 150 foram operados e 
submetidos à autohemotransfusão. A título de contraprova, um segundo grupo de 150 pacientes foi 
submetido aos mesmos tipos de cirurgias, porém, não foi aplicado a autohemotransfusão. No primeiro 
grupo, a taxa de infecção pulmonar foi de 0%, ou seja, nenhum, absolutamente nenhum caso de infecção 
foi registrado. No segundo grupo, a taxa de infecção chegou a 20%, ou seja, 30 pacientes desenvolveram 
infecção pulmonar. 

Eis alguns trechos do trabalho do Dr. Jésse Teixeira: “Com o intuito de contribuir para o estudo das 
complicações pulmonares pós-operatórias, principalmente no que se refere à sua profilaxia, apresentamos 
aqui o relato de nossas conclusões, baseadas em 150 casos, dos quais cerca de 60% observados no 
hospital de pronto-socorro. A circunstância de ser o hospital de pronto-socorro estritamente um hospital 
de urgência, confere, ao método preventivo que empregamos, segura garantia de eficácia e utilidade”. Foi 
o éter principalmente responsabilizado (pelas complicações pulmonares), porque “irrita a árvore 
brônquica, exagera as secreções e diminui a ação bactericida das mesmas, além de provocar 
resfriamento”. 

“Para a profilaxia das complicações pulmonares pós-operatórias, há, contudo, um recurso que, segundo as 
observações do seu autor (Dr. Michael Mettenletter) e as nossas próprias, ao que parecem únicas em 
nosso meio, é da mais alta valia, podendo ser vantajosamente empregado, quer na cirurgia de urgência, 
quer nos casos em que o doente pode ser preparado. Trata-se da autohemotransfusão de 20 cc (ml) logo 
após a operação; estando o doente na mesa de cirurgia, retiram-se 20 cc (ml) de sangue de uma veia da 
prega do cotovelo, que são imediatamente injetados na nádega. Baseamo-nos em 150 observações das 
quais, a maioria, pertencentes à cirurgia de urgência, através dos casos passados pelo Serviço “Daniel de 
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Almeida” a cargo do Dr. Jorge Doria, no Hospital de Pronto Socorro”. 

“O sangue extraído por punção venosa é um sangue asfíxico (1) que, por curto lapso, se põe em contado 
com um corpo estranho (seringa), o que é suficiente para provocar modificações na sua físico-química e, 
por isso, injetado no organismo, atua como se fora uma proteína estranha. De todos é conhecido o efeito 
estimulante das proteínas parentais sobre o sistema simpático (2) e o parassimpático (3), pelo que 
ocorrem reações vasomotoras e teciduais em todo o organismo. O sistema retículo endotelial de Aschoff-
Landau (4) também é poderosamente estimulado pela autohemotransfusão”. 

(1) – sangue asfíxico – sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. (fonte: dicionário de 
clínica médica do Dr. Humberto de Oliveira Garboggini, página 156). 

(2) – sistema simpático – parte do sistema nervoso autônomo (ou vegetativo, ou involuntário). Inibe as 
ações do sistema nervoso parassimpático. Exemplo: enquanto o sistema nervoso simpático provoca a 
constrição dos vasos sanguíneos e aumenta os batimentos cardíacos, o sistema nervoso parassimpático 
provoca a dilatação dos vasos sanguíneos e diminui os batimentos cardíacos. No organismo humano, 
ocorre uma “luta” contínua entre os dois sistemas (o simpático versus o parassimpático). 

(3) sistema parassimpático – parte do sistema nervoso autônomo (ou vegetativo, ou involuntário). Inibe as 
ações do sistema nervoso simpático. Por conseguinte, suas ações são exatamente inversas, a ação 
provocada pelo sistema nervoso simpático. Isto é, o que o sistema nervoso simpático faz o sistema 
nervoso parassimpático desfaz. Num organismo ideal, deve existir um equilíbrio entre os dois sistemas (o 
simpático e o parassimpático). (fontes: 1 – Dr. Jésse Teixeira; 2 - Dr. Olívio Martins; 3 – Dr. Luiz Moura; 
4 - Dicionário de Especialidades Farmacêuticas - DEF 2003/04, página 1266, Editora de Publicações 
Científicas Ltda. – total de 1296 páginas. 5 – Medicina e Saúde, Enciclopédia Ilustrada, Editora Abril 
Cultural, edição de 1973, páginas 692 a 695. A enciclopédia é composta de três volumes com um total de 
720 páginas). 

Observação do escriba: o que deve chamar a atenção dos leitores, e o que deixou o escriba extremamente 
impressionado, é que, já nas décadas de 30 e 40, cientistas e médicos, já sabiam que a 
autohemotransfusão, poderia atuar sobre o sistema nervoso autônomo de uma maneira que beira a 
perfeição, evitando uma variedade de doenças que, ainda hoje são tão comuns, como é o caso, por 
exemplo, da hipertensão arterial. Como terapia complementar, a auto-hemoterapia, tem uma ação 
preventiva e curativa sobre os casos de hipertensão, quase perfeita. Então, a auto-hemoterapia foi 
“perfeitamente escondida” da maioria dos médicos, durante décadas. Não devemos esquecer, nem perder 
de vista, os bilionários interesses da indústria farmacêutica, em manter “muito bem escondida” a auto-
hemoterapia, a ponto de, (e aqui poderíamos apenas supor), “forçar” o Conselho Federal de Medicina a 
emitir uma resolução, proibindo a prática da auto-hemoterapia, ou mesmo que seja realizada qualquer 
pesquisa científica sobre o assunto, em todo o território nacional. Para o CFM e para a indústria 
farmacêutica, a palavra auto-hemoterapia deve sumir do mapa, sumir da história para sempre. Por quê? 
Multidólares! 
(4) – O sistema retículo endotelial de Aschoff-Landau – tal sistema será descrito com mais detalhes em 
artigos posteriores. Também deixou muito impressionado o escriba e deve chamar muito a atenção dos 
leitores, para o fato de que, já em 1940, o Dr. Jésse Teixeira ter afirmado que, o Sistema Retículo 
Endotelial é “poderosamente estimulado pela autohemotransfusão”, ou seja, pela auto-hemoterapia. 
Depois de 64 (sessenta e quatro) anos, o médico carioca Dr. Luiz Moura, através de um DVD divulgado 
em 2004, repete as palavras do Dr. Jésse Teixeira e aponta os benefícios da auto-hemoterapia, no sentido 
de estimular o Sistema Retículo Endotelial, isto é, o nosso sistema imunológico, permitindo a prevenção e 
a cura de uma enormidade de doenças, algumas delas tidas até como incuráveis. Exemplos? Depois! 

Depois de transcrevermos o que está escrito no livro do Dr. Olívio Martins, que tem o sugestivo título: “O 
Poder Curativo do Sangue – Menos Remédio e Mais Ciência” – 9ª edição, 1969, Gráfica Editora 
Laemmbert S/A – Rua Carlos de Carvalho, 48 - Rio de Janeiro – GB – total de 50 páginas. 
Vamos falar um pouco mais, sobre o que escreveu o Dr. Jésse Teixeira, em seu trabalho publicado em 
1940: “um emplastro (5) de cantáridas (6), colocado sobre a pele da coxa, determina a formação de 
pequena vesícula. Pois bem, se aspiramos o conteúdo dessa vesícula num tubo em U, e o centrifugarmos, 



depois de seco e corado, a contagem diferencial nos revelará uma incidência de monócitos (7) por volta 
de 5% (os monócitos são os representantes no sangue circulante do S.R.E.). Após a autohemotransfusão, 
a cifra de monócitos, no conteúdo da vesícula, se eleva em oito horas para 22% e, após 72 horas, ainda há 
20%, caindo a curva gradualmente para voltar ao normal, no fim de sete dias”. “Finalmente, estamos 
inclinados a aceitar a eficácia da autohemotransfusão nas complicações da tuberculose (8), visto com ela 
parece remediar a fase de inferioridade ou alergia, que a intervenção cirúrgica desperta nos tuberculosos”. 
“O sangue tem sobre os outros agentes protéico-terápicos, além das vantagens de comodidade e 
economia, a de que a sua absorção se faz mais prontamente”. Para terminar, em vista dos nossos 
excelentes resultados, que confirmam amplamente as verificações do Dr. Michael Mettenletter, podemos 
fazer nossas as suas palavras: “as complicações pulmonares podem surgir, com qualquer espécie ou 
método de anestesia, mas a ausência de acometimentos pulmonares, em nossa série, prova que a 
autohemotransfusão e não o tipo de anestesia, responde pelos bons resultados”. 

(5) – emplastro – na prova do emplastro, é colocada uma substância suspeita como alérgeno na pele. 
Dicionário de Clínica Médica, do Dr. Humberto de Oliveira Garboggini, edição de 1970, página 578. 

(6) –cantáridas – insetos que transformado em pó é usado na medicina, e é irritante na pele (fonte: Jornal 
da Imprensa, Goiânia, Goiás, edição 654). 

(7) – monócitos – elemento celular de maior tamanho no sangue; elemento de proteção do organismo 
(macrófago). O aumento significa exaltação, estado irritativo do sistema retículo-endotelial e medula 
óssea na reação defensiva (macrófagos do sangue). Dicionário acima citado, página 1212. 

(8) – Tuberculose – infecção ou reação histológica, formação de tubérculos, pela presença do bacilo de 
Koch. Dicionário acima citado, página 1754. Observação do escriba: naquela época os tuberculosos eram 
internados em sanatórios (os pobres e remediados). Os ricos, graças a Deus, dispunham de clínicas de 
repouso (incluindo a distante Suíça). O tratamento era à base de repouso e dieta. A estreptomicina (um 
novo antibiótico), específico para tuberculose, só seria descoberta depois da penicilina. 

Boas festas e muita prosperidade em 2009!

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=22648

Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (VI)
Publicada: 10/01/2009

Faz-se necessário recordar que o médico-cirurgião norte-americano Dr. Michael W. Mettenletter, 
empregou a auto-hemotransfusão em 300 casos de sua clínica particular, na cidade de Nova York, no 
período de 1933 a 1935, obtendo excelentes resultados. No entanto, Dr. Mettenletter não teve a 
curiosidade de procurar saber quais as alterações eram produzidas no Sistema Retículo-Endotelial, ou 
seja, se a auto-hemotransfusão produzia alterações nas células brancas do sangue, mais conhecidas como 
leucócitos, as células responsáveis pela defesa do organismo humano. Já o médico-cirurgião brasileiro Dr. 
Jésse Teixeira, além de ter realizado a auto-hemotransfusão em 150 pacientes, teve a iniciativa de fazer a 
contagem diferencial dos leucócitos, tendo constatado o aumento dos monócitos (macrófagos) de 5% para 
22%, em certo número de pacientes. O Dr. Jésse Teixeira, além disso, constatou também o que acontecia 
na musculatura dos coelhos (as cobaias escolhidas). Observou o que ocorria no lugar em que era aplicado 
o sangue. Após 5 dias, o sangue injetado na musculatura dos coelhos desaparecia e voltava à normalidade, 
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observou ele. Tais experiências foram realizadas durante os anos de 1938 e 1939. 

Finalmente, em março de 1940, Dr. Jésse Teixeira publicou os resultados de seu longo trabalho, na 
Revista Brasil Cirúrgico, tendo com isto, recebido um prêmio da Academia de Medicina e Cirurgia do 
Rio de Janeiro. Tendo em vista o valor de suas experiências e de seu trabalho, a publicação do Dr. Jésse 
Teixeira foi traduzida para o francês e o inglês. 

Entre as pessoas que leram e se interessaram pela aludida publicação, encontrava-se o médico 
- também cirurgião – Dr. Pedro Moura, que era professor da então famosa Faculdade Nacional de 
Medicina, que ficava localizada na Praia Vermelha (Rio de Janeiro). O professor Dr. Pedro Moura, além 
de ser chefe de enfermaria da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, também realizava suas 
cirurgias na Casa de Saúde São José. 

Então, a partir de 1943, ele começou a ensinar a prática da auto-hemoterapia ao seu filho, o “calouro” de 
medicina Luiz Moura. Na época, o jovem estudante contava com apenas 18 anos de idade. Além da 
prática da auto-hemoterapia, Dr. Pedro Moura começou a ensinar ao seu filho as primeiras técnicas 
cirúrgicas. Assim sendo é que Dr. Luiz Moura se tornaria também um cirurgião geral. Conforme consta 
em seu DVD “Auto-Hemoterapia: Contribuição para a Saúde”, o Dr. Luiz Moura afirma não ter havido 
nenhum problema com a prática da auto-hemoterapia, além do que, ele constatou ainda, ter havido uma 
das menores taxas de infecção hospitalar. Observação do escriba: conforme pode ser comprovado nos 
artigos anteriores, o uso de sulfas e de antibióticos, naquela época, era inexistente ou incipiente no Brasil. 
Ainda assim, apenas com o uso da auto-hemoterapia, o Dr. Pedro Moura obteve na Casa de Saúde São 
José uma das menores taxas de infecção hospitalar pós-operatória, o que não deixa de ser curiosamente 
intrigante e bastante instigante. 

Em 1949, Dr. Luiz Moura diplomou-se em medicina pela então Faculdade Nacional de Medicina, na 
Praia Vermelha. A sua inscrição no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro tem o 
número 524.169-0. Dedicou-se ele à cirurgia geral, tendo começado seus trabalhos na 12ª enfermaria da 
Santa Casa de Misericórdia. Em 1950 tornou-se cirurgião do IAPTEC - Instituto de Aposentadoria e 
Pensão de Transporte e Carga. Atuou ativamente como cirurgião até o ano de 1968 - durante 18 anos -, 
quando então ingressou no Sistema de Previdência Social, que havia sido unificado em 1967. (1). Em 
1970, foi convidado pelo governo Médici para ser presidente do antigo INPS (hoje INSS), cargo que na 
época tinha importância equivalente ao Ministério da Saúde. Foi um dos responsáveis pela criação da 
CEME – Central de Medicamentos. (2). 

(1) – fonte: Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, processo ético profissional nº 
1.339/01. 

(2) – fonte: Guia Mauá – Visconde de Mauá – RJ – a matéria é de autoria de Arthur W. Porsani, datada de 
19 de março de 2002. 
Observações do escriba: 

1ª - A vida do Dr. Luiz Moura merece um livro. Vida feita de muito estudo, muito trabalho e muitas 
perseguições. Quando, por exemplo, era presidente do antigo INPS – Instituto Nacional de Previdência 
Social – e, foi um dos responsáveis pela criação da CEME – Central de Medicamentos, ao lado de sua 
esposa, a farmacêutica Dra. Vera Moura, foi, por duas vezes, perseguido por desconhecidos, que 
atentaram contra a vida do casal. Dr. Luiz Moura faz questão de frisar que só escaparam com vida devido 
à agilidade de seu carro – um Renault Gordini – fugindo de pesados e antigos Chevrolets negros, como 
em cenas de cinema. E isto ocorreu durante o governo do Presidente General Emílio Garrastazu Médici. 
A suspeita pelos atentados recai sobre os grandes laboratórios farmacêuticos, conforme escreveu o 
jornalista Arthur W. Porsani, no Guia Mauá. Tanto que, não concordando com as diversas irregularidades, 
Dr. Luiz Moura ficou apenas sete meses à frente do INPS. 

2ª - A CEME, Central de Medicamentos, de fato existiu, pois o escriba lembra-se que, quando atuou 
como estudante de medicina, no Projeto Rondon, em fevereiro de 1975, ao lado do então também 
estudante José Roberval Nunes, hoje médico na cidade de Brejo Grande, se prescrevia, na sua maioria, os 



medicamentos da CEME. 

3ª - Em 1976, tratou com sucesso de uma paciente portadora de esclerodermia avançada, no hospital 
Cardoso Fontes. Em 1977, ao lado das médicas Dra. Ryssia Álvares Florião (dermatologista) e Dra. 
Glória de Morais Patello (patologista), devidamente documentado, concorreram a um prêmio patrocinado 
pelo laboratório Roche, no hospital da Aeronáutica, com o tema originalidade. O “caridoso” laboratório 
Roche arquivou, e muito bem arquivado, o trabalho dos três médicos. Também pudera! Dr. Luiz Moura 
foi cutucar o cão com a vara curta! Logo o laboratório Roche? Logo a toca do leão? 

4ª - No ano de 2001, uma médica “ignorante”, denuncia o Dr. Luiz Moura pela prática “indecorosa” da 
auto-hemoterapia. Foi aberto o processo ético profissional de nº 1.339/01. No dia 23 de janeiro de 2002, 
Dr. Luiz Moura compareceu ao CREMERJ, perante o conselheiro-instrutor e médico Dr. Guilherme 
Eurico Bastos da Cunha, para prestar esclarecimentos. No dia 11 de janeiro de 2006, na 179ª sessão 
plenária do CREMERJ, Dr. Luiz Moura compareceu perante 35 médicos. Acusado de ter infringido os 
artigos 4º, 5º, 29º, 42º e 124º do Código de Ética Médica, o Dr. Luiz Moura é absolvido por unanimidade. 
Os conselheiros votantes foram 21. A sessão foi presidida pelo médico Dr. Paulo Cesar Geraldes. No dia 
11 de janeiro de 2006 é publicado o acórdão, tendo como relatora a médica Dra. Kássie Regina Neves 
Gargnin e como revisor o médico Dr. Arnaldo Pineschi de Azeredo Coutinho. No acórdão, é confirmada a 
absolvição por unanimidade do Dr. Luiz Moura. 

5ª - Em 2004, Dr. Luiz Moura e sua esposa Dra. Vera Moura gravam o DVD “Auto-Hemoterapia: 
Contribuição para a Saúde”, que começa a circular pelo Brasil. A aceitação crescente da auto-hemoterapia 
por parte da população começa a preocupar “as autoridades sanitárias”, isto é, começa a preocupar o 
“bolso” das “beneficentes” multinacionais da indústria farmacêutica. Os “donos” das multinacionais, 
“donos” dos multidólares e “donos” da verdade dogmática, “contratam” os devotados serviços de uma 
rede de televisão para propagandear uma farsa. 

6ª - Em abril de 2007, num dos programas dominicais, é denunciada a prática da auto-hemoterapia, 
praticamente como sendo criminosa e pecaminosa. Distorcem, através de uma bem elaborada 
“montagem”, as palavras do médico carioca Dr. Luiz Moura. Aparecem os arautos da verdade e da 
moralidade. O presidente do CFM, a presidente do COFEN e o “dono” da Anvisa, todos, representando a 
saúde pública de 180 milhões de brasileiros, sem nenhuma base científica, quase que afirmam que a auto-
hemoterapia não é coisa de médico, é coisa do demônio. Pode ser! Mas, será? Os três “cientistas” tiveram 
os seus minutos de “glória” e de “sucesso”. Um deles chegou a chamar a auto-hemoterapia de 
hemopicaretagem. O dito cujo aparenta ser um hemoignorante. Fica a dúvida! Estariam eles recebendo 
hemodólares? Será? As multinacionais agradecem penhoradamente! Amém! 

7ª – Em dezembro de 2007, em sessão fechada à imprensa e ao público, o CREMERJ, defendendo os 
interesses do povo brasileiro, cassa o registro do médico Dr. Luiz Moura, após 57 anos de atividade 
médica e com 83 anos de idade. Dizem, entretanto, que não foi por unanimidade. A imprensa do Rio de 
Janeiro é quem deve investigar e esclarecer toda a verdade! 

8ª – Estamos em débito com os leitores em concluir a biografia de Dr. Fleming, concluir a história 
dos antibióticos, comentar e transcrever as partes principais do livro do médico Dr. Olívio Martins (que 
nos levará a dois artigos publicados na revista Seleções do Reader’s Digest, da década de 40), analisar o 
DVD sobre a auto-hemoterapia, concluir a biografia do Dr. Luiz Moura, analisar o surgimento do 
Ministério da Saúde, do Conselho Federal de Medicina, dos Conselhos Regionais e de outras entidades 
médicas, etc., etc., etc. Bom dia e até outro dia.

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=23253
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Recentemente, selecionando e recortando artigos de jornais, encontrei um que cai quase como uma luva, 
sobre o assunto que estamos escrevendo. A reportagem foi publicada no JORNAL DA CIDADE (SE), no 
dia 5 de outubro de 2008, na página 6 do caderno Saúde & Comportamento. O entrevistador foi o 
jornalista Antônio Marinho, da equipe de O Globo. O entrevistado é o cientista japonês e médico 
imunologista, Dr.Toru Abo, professor da Universidade de Nigata (Japão), autor de 30 livros, como 
“Revolução imunológica” e 200 artigos. Dr. Toru Abo em outubro próximo passado, participou do I 
Congresso Internacional Brasil-Japão de Acupuntura e Eletroacupuntura Científica, no Rio de Janeiro. 
Então simpáticas leitoras e simpáticos leitores! Vamos adiante? 

Os principais trechos da entrevista: “A mais nova teoria para explicar o mau funcionamento do corpo diz 
que a maioria das doenças ocorre por desajuste do sistema nervoso autônomo, formado pelo simpático e 
parassimpático, que têm ações antagônicas. Por exemplo, se o simpático acelera o coração, o outro 
corrige. Para Dr. Toru Abo, o estresse é o principal responsável pela desordem no corpo. Ele afirma que 
práticas da medicina oriental podem ajudar a recuperar a harmonia”. 

Observação do escriba: no artigo V - publicado neste jornal, no dia 3 de janeiro de 2009, página B-6 - 
com o título acima, já tínhamos escrito que cientistas e médicos, nas décadas de 30 e 40, já sabiam da 
ação positiva da autohemotransfusão (ou auto-hemoterapia), sobre o sistema nervoso autônomo 
(simpático e parassimpático), e, entre eles, citamos os médicos Dr. Jésse Teixeira e Dr. Olívio Martins. 
No livro do médico Dr. Olívio Martins, “O Poder Curativo do Sangue, Menos Remédio e Mais Ciência”, 
os nomes de outros médicos virão à baila, tanto brasileiros como estrangeiros. Também dissemos que o 
médico Dr. Jésse Teixeira (em seu trabalho publicado em 1940), afirma que a autohemotransfusão (ou 
auto-hemoterapia), atua sobre o Sistema Retículo Endotelial de Aschoff-Landau, pois o mesmo “é 
poderosamente estimulado pela autohemotransfusão”. Alertamos aos leitores que o Dr. Toru Abo, em 
nenhum momento fala sobre autohemotransfusão ou auto-hemoterapia. No entanto, continuemos as 
declarações do Dr. Toru Abo. 

Antônio Marinho: Como o estresse afeta o sistema imunológico? 

Dr. Toru Abo: Quase todas as células estão sob comando do sistema nervoso autônomo (simpático e 
parassimpático). E há duas formas de reações ao estresse, dependendo do perfil de cada pessoa: 
granulócito (1) ou linfócito (2) - (nomes de leucócitos, células do sistema imunológico). No primeiro 
predominam granulócitos. Eles nos defendem contra partículas grandes, como bactérias. O indivíduo com 
esta característica é ativo, dinâmico e agressivo. 

Antônio Marinho: E o tipo linfócito? 

Dr. Toru Abo: Há predominância de linfócitos (atacam microorganismos pequenos, como vírus). É o 
indivíduo mais calmo, passivo e contemplativo. O estresse aumenta a quantidade de granulócitos, e isto é 
benéfico até certo ponto, se durar pouco tempo. Caso contrário, ocorrerá destruição de tecidos, pois 
granulócitos liberam radicais livres em excesso, podendo dar origem a várias doenças, como úlceras, 
hipertensão e câncer. No tipo linfócito o estresse crônico superestimula o sistema parassimpático e leva à 
depressão. Poderia causar alergias, reumatismo, asma, entre outros problemas. 

Antônio Marinho: Por que a medicina não cura a maioria das doenças crônicas? 
Dr. Toru Abo: Ela não ataca a raiz da questão e se limita a aplicar as terapias sintomáticas. Por exemplo, 
receitando analgésico no controle da dor, anti-hipertensivos e corticóides para muitas doenças, apesar de 
seus efeitos ruins. Claro que a indústria farmacêutica quer vender seus produtos, mas a verdadeira razão 
das doenças crônicas não serem curadas é a falta de uma visão mais integrada. 
Antônio Marinho: O número de casos de alergias, doenças cardiovasculares e câncer, crescem em todo o 



mundo. Como prevenir? 

Dr. Toru Abo: A alergia é causada por predominância do sistema parassimpático, enquanto que doenças 
cardiovasculares e câncer são decorrentes da predominância do sistema simpático. Para prevenir ou 
retardar esses males, se houver desequilíbrio (entre o simpático e o parassimpático), tente corrigi-lo. 
Antônio Marinho: A acupuntura deve ser associada à medicina moderna? 

Dr. Toru Abo: A combinação de acupuntura com técnicas da medicina moderna dependerá do tipo de 
tratamento. As técnicas da medicina moderna que enfraquecem a capacidade imunológica podem 
neutralizar os efeitos da acupuntura. 
Antônio Marinho: O futuro da medicina passa pela pesquisa com células-tronco? 

Dr. Toru Abo: Não concordo. Pensar que o ser humano é uma máquina, cujos componentes podem ser 
trocados quando não funcionam direito é uma idéia excessivamente reducionista. 

Observações do escriba: 

1º – Cientistas e médicos japoneses sabem que a acupuntura pode atuar sobre o sistema nervoso 
autônomo. Em decorrência disso, eles devem saber como evitar ou curar uma série de doenças, sem o uso 
de “drogas ocidentais”. 

2º – O médico Dr. Toru Abo, pelo fato de ser imunologista, deve saber muito bem da importância das 
células brancas (leucócitos), entre os quais os granulócios (1) e os linfócitos (2), na importantíssima 
defesa de nosso organismo. Pelo fato dele ser imunologista, escritor de livro sobre imunologia, Dr. Toru 
Abo deve ter amplo conhecimento sobre a função do Sistema Retículo Endotelial, da glândula timo, dos 
gânglios linfáticos, do baço, da medula óssea e naturalmente sobre os protetores macrófagos. É quase 
certo que ele deve ter conhecimento da prática da auto-hemoterapia. Também é quase certo que ele deve 
ter tido conhecimento do DVD do Dr. Luiz Moura, mesmo porque, no referido DVD é abordado o retorno 
do uso de ventosas no Japão, inclusive com o auxílio de aspiração no tratamento de pneumonia. Por que 
então ele não comentou nada? As multinacionais, como o próprio nome já diz, atuam em todas as nações, 
inclusive no Japão! É preciso dizer mais? 

3º – Dr. Toru Abo afirmou em sua entrevista ao jornalista Antônio Marinho, que os cientistas japoneses 
acreditam que a acupuntura e a eletroacupuntura regulam o equilíbrio entre os dois segmentos do sistema 
nervoso autônomo (simpático e parassimpático). 

4º – Por outro lado, os médicos Dr. Jésse Teixeira, Dr. Olívio Martins e Dr. Luiz Moura afirmam que a 
auto-hemoterapia também regula o sistema nervoso autônomo, trazendo benefícios para a nossa saúde. 
Sendo assim, entre as terapias que podem atuar no sistema nervoso autônomo, dispomos: da acupuntura, 
da eletroacupuntura, da auto-hemoterapia, da homeopatia e da alopatia (drogas, remédios, fármacos, 
multinacionais, etc.). É possível que tenhamos deixado de mencionar outros recursos terapêuticos. 
Todavia, por enquanto, focalizemos nosso microscópio óptico nessas terapias, conquanto, exceto a auto-
hemoterapia e a eletroacupuntura, as demais já são do conhecimento público. Pensado no seu bolso, no 
meu bolso, no nosso bolso, qual a terapia mais barata, a de menor custo? E, pensando na sua saúde, na 
minha saúde, na nossa saúde, qual a terapia mais eficaz e menos nociva? Pois é, simpáticos leitores e 
muito simpáticas leitoras. É só pensar e escolher, conscientemente, livremente e por que não dizer, o tão 
em voga, democraticamente... 

5º – (1) – granulócitos – são leucócitos que fazem parte do grupo dos neutrófilos, dos basófilos e dos 
eosinófilos. Tais células apresentam grânulos no citoplasma. (fonte: livro Biologia Hoje, dos pofessores 
Sérgio Linhares e Fernando Gewandsznajder, edição 14ª, ano de 2004, 400 páginas, Editora Ática, página 
312). (1) – granulócito: ou polinuclear, glóbulo branco, com granulações: neutrófilo, basófilo, eosinófilo. 
Originário da medula óssea. (fonte: Dicionário de Clínica Médica, do Dr. Humberto de Oliveira 
Garboggini, edição de 1970, página 814). Continuaremos em outro dia! Muito bom dia!

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=24465
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6º – (2) – linfócitos – são leucócitos, que fazem parte do grupo dos agranulócitos. Tais células não 
apresentam grânulos no citoplasma. Existem dois tipos de agranulócitos – os linfócitos e os monócitos. 
(fonte: página 312 do livro citado na parte VII deste artigo). (2) – linfócito: ou linfoleucócito, glóbulo 
branco, elemento celular do sangue formado nas glândulas linfáticas e no baço (células linfóides). 
Elemento do Sistema Retículo Endotelial (imunitário ou defensivo). 

Orientação e educação pelo timo. (fonte: página 1089 do dicionário mencionado). A menção do livro 
“Biologia Hoje” como fonte de pesquisa, não foi casual. Nesse livro, encontramos uma pergunta (de 
vestibular – questões discursivas), sobre autohemotransfusão ou auto-hemoterapia, que certamente irá 
produzir mais polêmica entre os pesquisadores, biólogos, médicos e outros profissionais de saúde. Pode 
acontecer de a Editora Ática voltar atrás e decidir dar o dito pelo não dito. Alerte-se para o fato de que a 
publicação do livro é recente (2004). Sendo assim, a resolução do CFM poderá perder seu valor. O que 
podemos adiantar, é que a pergunta contida no livro, fortalece ainda mais as palavras do Dr. Luiz Moura, 
sobre os “incríveis” benefícios da auto-hemoterapia, em que pese estar proibida. 

7º – O cientista japonês, professor e médico imunologista Dr. Toru Abo, não concorda que o futuro da 
medicina esteja nas mãos das pesquisas com células-tronco (o jornalista e o médico devem estar se 
referindo a células-tronco embrionárias humanas). Por quê? No entanto, a grande mídia festejou a 
permissão das pesquisas com células-tronco embrionárias, após a aprovação pelo Supremo Tribunal 
Federal, com relatório favorável do eminente jurista sergipano Dr. Carlos Ayres Britto. O Conselho 
Federal de Medicina também aprovou e comemorou as pesquisas com células-tronco embrionárias, 
conforme consta na capa e nas páginas 2 e 3 do jornal do CFM de maio e junho de 2008 – nº 171. Por 
quê? 

8º - Os pacientes leitores devem estar se perguntando se, para o escriba, a minha vida é só falar de auto-
hemoterapia, Dr. Fleming, e dos antibióticos. Gostaria que fosse, mas, felizmente não é. Fazemos questão 
de lembrar a todos, que durante o século passado (século XX), três grandes projetos mudaram o destino 
dos povos e das nações. Foram eles: o Projeto Manhattan, o Projeto Apolo e o Projeto Genoma, este 
último nos interessando mais de perto. O Projeto Manhattan levou a fabricação das duas bombas 
atômicas, por parte dos EUA, que foram despejadas em duas cidades japonesas em 1945. O médico Dr. 
Toru Abo deve saber disso. O principal subproduto “pacífico” é a energia nuclear. O Projeto Apolo 
permitiu que astronautas norte-americanos pisassem na lua. De lá eles trouxeram oxigênio, água, 
alimentos, mais petróleo, mais dinheiro, mais saúde e muita paz (para todos). Como principais 
subprodutos, forneceram satélites de comunicação e de espionagem, além dos satélites que guiaram as 
“pacíficas” bombas cirúrgicas e genocidas utilizadas no Iraque (por enquanto). O terceiro, o Projeto 
Genoma, ninguém sabe com exatidão os “benefícios” que nos proporciona ou proporcionará. 

9º - Como perguntar não ofende a ninguém, lá vai! Os ministros do STF são brilhantes juristas, senão não 
teriam alcançado os importantíssimos cargos naquela Corte Suprema. Entretanto, do ponto de vista 
estritamente médico-científico, será que eles têm o necessário conhecimento, a ponto de levá-los a tomar 
uma decisão dessa magnitude, tão vital para todos os brasileiros? Tudo bem! Ótimo! 

10º – As pesquisas com células-tronco embrionárias humanas fazem parte do Projeto Genoma. O jornal 
do CFM é uma publicação oficial da classe médica. Por conseguinte, torna-se importante transcrever 
alguns trechos, visto que, o Conselho Federal de Medicina é a “Corte Suprema dos Médicos” e, em 



decorrência de suas resoluções, incide sobre o nosso comportamento (dos médicos) e, “por tabela”, 
indiretamente, sobre a saúde da população. 

11º – Capa do jornal do CFM – Decisão do STF coloca o Brasil na vanguarda das pesquisas. 

12º – Página 2 – Justiça – Com decisão sobre células-tronco, STF coloca o Brasil na vanguarda das 
pesquisas (“a manchete”). O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que as pesquisas com células-
tronco embrionárias não ferem a Constituição. Na sessão do dia 29 de maio de 2008, em julgamento que 
marcou a história do progresso da ciência no Brasil, os ministros do STF julgaram improcedente a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (Adin). 

13º – Páginas 2 e 3 – O artigo permite, “para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco 
embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro”. O STF julgou o artigo 
constitucional... Por maioria apertada de votos (6x5), os ministros julgaram improcedente a ação. Seis 
ministros votaram pela constitucionalidade do tema: Carlos Ayres Britto, relator da matéria, Ellen Grace, 
Carmen Lúcia Antunes Rocha, Joaquim Barbosa, Marco Aurélio e Celso de Melo. Já os ministros Cezar 
Peluso, Gilmar Mendes, Carlos Alberto Menezes Direito, Ricardo Lewandowski e Eros Grau também 
declararam a constitucionalidade da lei, mas com algumas ressalvas às pesquisas... Com a decisão, o 
Brasil é o primeiro país da América Latina a permitir as pesquisas com células-tronco e, no mundo o 26º. 

13ª – Página 3 – Após o julgamento, manifestações contra e a favor da decisão... Pesquisadores e 
deficientes físicos comemoraram o resultado da decisão. A presidente da Sociedade Brasileira de 
Bioética, Marlene Braz, declarou que o julgamento “concretiza a laicicidade do Estado, apesar de alguns 
ministros do Supremo serem altamente influenciados pela religião. Vivemos em um Estado democrático, 
com respeito à liberdade de escolha”... A decisão foi comemorada pelo 
Conselho Federal de Medicina. De acordo com o 1º vice-presidente do CFM, Roberto Luiz d’Ávila, essa 
era a expectativa dos médicos brasileiros... “O CFM sempre esperou essa posição de vanguarda do 
Supremo. Aplaudimos a decisão do STF”, afirmou... O 2º secretário e editor da revista “Bioética”, Clóvis 
Francisco Constantino, cumprimentou o STF pela decisão, afirmando que “o início das pesquisas pode 
beneficiar a humanidade”... Essa apreciação ficará a cargo da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
(Conep), vinculada ao Conselho Nacional de Saúde... 

Nem a matéria, nem as quatro fotografias, curiosa e intrigantemente, não têm autor nem têm fotógrafo 
responsável??? 

14º – Quanto custou o Projeto da bombinha atômica que “caiu” no Japão? Quando custou o Projeto do 
passeiozinho à lua? Quanto já custou, quanto está custando e quanto custará o Projeto embrionariozinho? 
Quem é que os leitores pensam que está por trás disso tudo? Os pobres e remediados? Os deficientes?... 
Eles colocaram na página 2 uma enorme foto na qual aparecem dois deficientes. Um deles com os punhos 
levantados como que a comemorar a vitória. Mas, vitória de quem mesmo? De quem? 

15º - Se o CFM realmente fosse preocupado com deficientes fiscos, o rico conselho, a partir da década de 
60, teria apoiado a luta contra a poliomielite. Mesmo com a “criação” dos Dias Nacionais de Vacinação 
em todo o Brasil a partir de 1980, contando com a presença do cientista e médico Dr. Albert Bruce Sabin 
(já falecido e que foi casado com uma brasileira), não há notícias da participação do CFM na luta contra a 
paralisia infantil! Agora o CFM aplaude embriões? Na luta a favor da erradicação da varíola, não existem 
registros da participação do CFM. Esses elogios pela aprovação de pesquisas, e supostas terapias, com 
células-tronco embrionárias humanas, não parecem estranhos aos olhos dos leitores? Tal descaso me faz 
recordar o Dr. Luiz Moura, a criação da CEME na década de 70, e a sua posterior destruição. Quem 
destruiu a Central de Medicamentos? Em tal episódio, “por enquanto” não há notícias da presença do 
CFM. 

16º – Dois pesos e duas medidas – Assim sendo, solicitamos encarecidamente aos senhores ministros do 
STF, que num futuro próximo, estudem, pesquisem, questionem e aprovem a prática da auto-hemoterapia 
no Brasil. Pesquisa com células-tronco embrionárias humanas pode! Pesquisas com a Auto-Hemoterapia 
não pode! Os leitores podem estar se perguntando: e o que é mesmo o Projeto Genoma? Nem o escriba 



sabe direito... Sobre auto-hemoterapia, Dr. Fleming e antibióticos continuo me endireitando... Rede BBB 
rima com bobo! CFM rima com PFL! Multinacionais rimam com satanás! Auto-Hemoterapia rima com 
sabedoria! Bom dia e até outro belo dia!

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=24959
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Naquele distante dia de 7 de agosto de 1942, vinha ao mundo, ao planeta terra, uma criança, a quem os 
pais dariam o nome de Caetano. E, no longínquo dia 18 de junho de 1946, era a vez de dar o ar de sua 
graça, outra criança, que seria chamada de Maria Bethânia, nome este que fora uma escolha, um pedido, 
uma sugestão, feita aos pais, por parte do pequeno Caetano, que na época contava com apenas 4 anos de 
idade. O nome “escolhido” foi por causa de uma música do cantor Nelson Gonçalves. 

Aproximadamente três décadas depois, essas duas crianças se tornariam muito famosas em todo o Brasil, 
inclusive no exterior. As “armas” que eles utilizariam para ganhar tal notoriedade foi o talento musical, o 
inexplicável talento que os músicos possuem, e que a ciência, por mais que procure explicar não 
consegue. O mundo misterioso e harmonioso da música popular brasileira. 

Da mesma forma que a religião, música também não se discute muito. Religião e música, nós livremente 
escolhemos. Só nós podemos escolher aquela que nos agrada mais. No entanto, gosto musical... 
Recomendamos aos leitores, a darem uma lida – com a devida permissão deste jornal – no artigo escrito 
pela jornalista Cássia Santana, no Jornal do Dia, datado de 27 de janeiro de 2009, página 03, do qual 
“roubamos” uma parte:... a cada ano arrasta multidões, num prospecto que nos remete ao passado, com a 
vivência do presente e semeando o futuro... O título do artigo é “Debutantes no Pré-Caju”. Já a ciência... 
Bendita ciência... 

Para a história da música popular brasileira, para a história do Brasil, e para a história da humanidade, o 
nascimento daquelas duas crianças é tão importante que, para se ter um pequeno exemplo, 66 anos depois 
eles aparecem na revista das celebridades chamada Contigo! (editora Abril, edição nº 1.736, páginas 84 e 
85 e edição 1.739, páginas 92 e 93). “A cantora saiu de Santo Amaro da Purificação aos 17 anos para 
substituir Nara Leão, que a indicou para a tarefa em um show no Teatro Opinião, ao lado de João do Vale 
e Zé Keti, e mantém-se até hoje como uma das principais vozes do Brasil e do mundo”. “O nome dela é 
Maria Bethânia Vianna Telles Veloso, mais conhecida como Maria Bethânia (hoje com 62 anos de idade). 
O nome foi escolhido pelo irmão, inspirado numa canção interpretada por Nelson Gonçalves”. O nome do 
irmão é Caetano Emanuel Viana Telles Veloso, mais conhecido como Caetano Veloso (hoje com 66 anos 
de idade). 

A revista Contigo, de 25 de dezembro de 2008, curiosamente, trás na página 71 a fotografia do Sr. João 
Doria conversando com Dom Fernando Figueiredo e com o padre Marcelo Rossi (este também cantor). 
Eis a música e a religião de mãos dadas! Já nas páginas 84 e 85, encontramos: Mulheres relevantes – Para 
comemorar seu aniversário, Contigo faz uma homenagem às mulheres que iluminaram a vida do país. (a 
revista Contigo fez 45 anos de existência). Aparece então uma série de fotos, com diferentes idades, da 
compositora e cantora Maria Bethânia. Diz a revista: Maria Bethânia tinha 17 anos quando saiu da Bahia 
acompanhada pelo irmão que a “batizou” (Caetano Veloso). Sim, era essa a condição que os pais, seu 
Zeca e dona Canô (hoje com 101 anos de idade), impuseram para que a garota fosse para o “Sul 
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maravilha”. Continua a revista: “no livro Verdade Tropical, Caetano Veloso conta que foi ela (Maria 
Bethânia) que o alertou a prestar mais atenção em Roberto Carlos (o cantor) e na jovem guarda”. E coube 
a ele (Caetano Veloso) a escolha do nome Maria Bethânia, retirado da composição do pernambucano 
Capiba, entoada por Nelson Gonçalves: “Maria Bethânia / tu és para mim a senhora do engenho, / em 
sonhos te vejo, Maria Bethânia, / és tudo que eu tenho”. Betânia é também o lugar onde Jesus costumava 
pregar, próximo a Jerusalém. São oito irmãos ao todo, dois adotados. 

A adolescente Bethânia começou a freqüentar com ele (Caetano Veloso) rodas intelectuais, artísticas e 
musicais. Sua estréia foi na peça Boca de Ouro de Nelson Rodrigues. Ela cantava no escuro e sem 
acompanhamento a música Na Cadência do Samba (de Ataulfo Alves), antes de os atores entrarem em 
cena. “O culto à voz de Bethânia cresceu entre os artistas e boêmios de Salvador”, revela Caetano Veloso 
em Verdade Tropical. Ligação com o divino esta geminiana tem de sobra. Foi criada no catolicismo, por 
obra e graça de sua mãe; mas foi apresentada ao candomblé por Vinicius de Morais (o poeta). Maria 
Bethânia não frequenta eventos, restaurantes. 

Prefere o aconchego do lar. Não faltam especulações sobre sua vida amorosa. É, sim, movida a paixão, 
que derrama sobre todos nós com sua arte. E isso basta. (conclui a reportagem da jornalista Rosângela 
Espinossi). A reportagem completa encontra-se na revista Contigo, edição nº 1.736, nas páginas 84 e 85. 

Já na Contigo, edição nº 1.739, às páginas 92 e 93 encontramos: Dona Canô – Salve a rainha de Santo 
Amaro! – Em festa que acontece há mais de 50 anos, a matriarca é coroada e reúne os filhos Caetano e 
Bethânia. A reportagem é da jornalista Danile Rebouças e as fotos de Lunaé Parracho. Na matéria 
podemos observar quatro fotos. Numa delas Dona Canô aparece entre os dois filhos famosos: Caetano 
Veloso e Maria Bethânia. Em outra, Dona Canô e o neto Tom (11 anos de idade) filho mais novo de 
Caetano Veloso. Um trecho da reportagem: Rodrigo Velloso (73 anos de idade), responsável pela 
organização da festa, explicou que a idéia do evento começou com uma homenagem ao casamento dos 
pais, que na época comemoravam bodas de prata. 

“Eles subiram ao altar na manhã seguinte ao Dia de Reis. Acabou virando tradição”. Após o desfile, a 
família Velloso curtiu o show da cantora Sandra Simões. 

Os leitores devem estar se perguntando: e o que eu tenho a ver com a revista Contigo! Meu amigo, não é 
contigo, é comigo! Mas, pode ser comigo, contigo, consigo, conosco e até “convosco”. Depende da 
posição do microscópio óptico. Os leitores mais exigentes podem perguntar: e o que isto tem a ver com a 
proibida auto-hemoterapia? Ótimo! Pois muito bem! Fiz então uma longa viagem... Como sempre fui 
“forte” das finanças, “forte” de dinheiro e muito “forte” de dólares – principalmente de multidólares - 
viajei, peguei uma carona na internet... Quem não tem cão caça com gato, “dizem”. 

Acontece que, a não ser que surjam provas em contrário, o médico Dr. Olívio Martins é filho de Santo 
Amaro da Purificação, que hoje recebe o nome de Santo Amaro, município que faz fronteira – entre 
outros – com Feira de Santana, a terra natal do conhecidíssimo radialista Douglas Magalhães. Então, 
ficamos sabendo que ele (Dr. Olívio), nasceu na mesma terra dos talentosos e famosos cantores, Caetano 
Veloso e Maria Bethânia. Dr. Olívio Martins é autor de vários trabalhos, entre eles o livro “O Poder 
Curativo do Sangue – Menos Remédio e Mais Ciência”, cuja 1ª edição remonta à década de 1940. 

Em outubro de 2007, o médico sergipano Dr. Cleomenes da Silva Araújo, na época trabalhava no hospital 
de Santa Luzia, no município de Barra dos Coqueiros (SE). Despertado pelo tema da auto-hemoterapia e 
movido pela sua habitual curiosidade, localizou o livro do médico baiano, leu atenciosamente e, 
posteriormente emprestou-me a 9ª edição (de 1969) para que eu pudesse tirar uma cópia. Foi o que eu fiz. 
Dr. Cleomenes praticamente não fez nenhum comentário sobre o conteúdo, nem me revelou aonde tinha 
conseguido o livro do médico Olívio Martins. Assim, até hoje, continuo sem saber quem é o misterioso 
proprietário do “proibido” livro. 

Dr. Cleomenes da Silva Araújo é formado em medicina pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), 
turma de 1969, coincidentemente o ano da publicação do livro de Dr. Olívio Martins (9ª edição). 
Apresentamos os colegas de formatura de Dr. Cleomenes da Silva Araújo (formandos de 1969): Dr. 



Byron Emanoel de Oliveira Ramos, Dr. Geraldo Moreira Melo, Dr. Hélio Araújo Oliveira, Dr. José 
Mendonça Gonçalves de Oliveira, Dr. Manoel José Leal, Dr. Marcos Aurélio Prado Dias, Dra. Maria 
Janete Sá Figueiredo, Dra. Marília Souza de Oliveira, Dra. Marinice Martins Ferreira e Dra. Wilma 
Gonçalves Melo Viana. Foram ao todo 11 formandos. Foi homenageada a Sra. Gilka de Almeida Pinho 
(secretária). 

Tais informações podem ser encontradas na página 35, do livro de autoria do eminente cardiologista 
sergipano, Dr. Henrique Batista e Silva, Curso de Medicina – Memória Fotográfica (1966 – 2003) – 
impresso na Sercore Artes Gráficas Ltda., edição de 2004, total de 155 páginas. Fico a imaginar a 
trabalheira que o Dr. Henrique teve para elaborar o referido livro. 

Importantíssimo do ponto de vista memorialístico. Nos faz dar uma viagem ao passado. Infelizmente não 
é uma viagem muito agradável como a de trem, pois, as multinacionais da indústria automobilística 
ajudaram a destruir as ferrovias brasileiras, da mesma forma que as multinacionais da indústria 
farmacêutica impediram e continuam a impedir a prática da auto-hemoterapia. 

Todavia, ao autor, faço as seguintes sugestões: 1ª – o livro merece uma segunda edição. 2ª – na nova 
edição as fotos (ou fotografias) devem ser melhoradas. 3ª – a nova edição deve abranger o período de 
1966 a 2009. 4ª – a nova edição deverá ser vendida por um preço simbólico se for direcionada à classe 
médica. 5ª - se for também direcionada ao público em geral o preço deverá ser um pouco maior. 6ª - 
todavia, se a nova edição for vendida a qualquer político do então PFL, multiplicar o preço por 1.000 e, se 
for vendida a qualquer executivo de multinacional ou banqueiro internacional, multiplicar o preço por 
100.000. 

O baiano Olívio Martins, antes de ser médico, conseguiu o título de Farmacêutico-Químico, pela 
Faculdade de Medicina e Farmácia da Bahia em 1923. Durante o ano de 1937, e durante os anos de 1942 
e 1943, Dr. Olívio Martins foi Diretor-Médico do Hospital Nossa Senhora das Vitórias (Santo Amaro – 
Bahia). Pelo ano de formatura em Farmácia e Química (1923), é de se supor que o mesmo tenha nascido 
no início do século passado (século XX). O que devemos adiantar aos leitores é que - consta no livro do 
médico Olívio Martins - a prática de retirar sangue da veia de uma pessoa, e aplicá-lo logo após, no 
músculo da mesma pessoa, ele chama a isso de “Vacina do Sangue” ao invés de “hemo-picaretagem”. 

Continuaremos outro dia. Bom dia! 

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=26129

Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (X)
Publicada: 21/02/2009

Vamos ver o que diz a Wikipédia: município de Santo Amaro (Bahia). Fundação: 1557 – Gentílico – 
santamarense – Prefeito – Ricardo (PSC) – Localização – Unidade Federativa – Bahia – Mesorregião – 
Metropolitana de Salvador (IBGE/2008 – Microrregião – Santo Antônio de Jesus (IBGE/2008) – 
Municípios Limítrofes – Conceição de Jacuípe e Feira de Santana (N), São Sebastião do Passé, São 
Francisco do Conde (L), Saubara (S), Cachoeira e São Gonçalo dos Campos (O). – Distância até a capital 
– 72 quilômetros – Características geográficas – Área – 518.260 Km2 – População – 57.875 hab/Km2 – 
Clima – não disponível – Fuso horário – UTC-3. 
Santo Amaro (antiga Santo Amaro da Purificação) é um município brasileiro no Estado da Bahia, na 
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mesorregião Metropolitana de Salvador e microrregião de Santo Antonio de Jesus. A cidade foi fundada 
em 1557, e elevada a vila e município em 1727. Tornou-se cidade em 1837. Filhos ilustres - Terra natal 
dos cantores irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia, filhos da mulher-símbolo da mãe baiana, Dona 
Canô, José Antônio Saraiva, conselheiro e também fundador de Teresina (a capital do Piauí), além do 
cantor e compositor Roberto Mendes. Em Santo Amaro também nasceu a escritora Amélia Rodrigues. Lá 
ainda vive a historiadora Zilda Paim, ícone da cidade. Há novos escritores como Valdir do Carmo e 
músicos como Pedro Paulo e Castro D’Mar. Lá também nasceu a Condessa de Barral. 

Lá foi erguido, entre os anos de 1866 e 1890, um hospital da Santa Casa de Misericórdia (o Hospital 
Nossa Senhora das Vitórias). É também onde está situado o Cine-Teatro Caetano Veloso, cujo maior 
colaborador para a sua construção foi o Dr. Olívio Martins, já falecido, em provecta idade. Desastre 
ecológico – a contaminação por metais pesados em Santo Amaro da Purificação é um triste capítulo na 
história desta cidade, do recôncavo baiano, distando aproximadamente 75 quilômetros da capital 
Salvador. 

História – em 1958, a empresa francesa Penarroya Oxide S.A., com sede na cidade de Rieux – 
França, pertencente ao grupo Metaleurop, para atuar no Brasil, criou a subsidiária Cobrac – Companhia 
Brasileira de Chumbo. Em 1960 marca o início de suas atividades em Santo Amaro, instalando a noroeste 
da cidade uma fábrica para beneficiamento do minério de chumbo, extraído da mina subterrânea 
localizada do município de Boquira, na Chapada Diamantina, BA. Do minério vindo de Boquira; 
principalmente o sulfetado (galena), menos freqüentemente o oxidado (cerusita) e eventualmente minério 
concentrado de chumbo proveniente do Canadá; eram produzidos ligas de chumbo e escórias 
(subprodutos). 

Sede da Cobrac/Plumbum – O processo de beneficiamento do minério foi realizado com muito pouco 
controle do manejo dos danos ao meio ambiente, e de proteção e segurança aos funcionários e residentes 
da região. Os subprodutos (escória) foram amontoados no terreno ao largo da fábrica e eram considerados 
inócuos. Em trinta e três anos (33), até a fabrica ser desativada em 1993, foram produzidas 490 mil 
toneladas desta escória, contendo 35 g/t de cádmio e até 3% de chumbo (além de arsênico, zinco e outros 
metais pesados), que vem até os dias atuais, contaminando a população residente nas regiões 
circunvizinhas da fábrica (o bairro Caixa d’Água). Outro meio importante de contaminação, 
possivelmente o mais devastador, foi o particulado de chumbo expelido pela chaminé da fábrica, pelo 
processo de sinterização. Em 1989, a Cobrac foi adquirida à Plumbum Mineração e Metalurgia Ltda., que 
pertence ao grupo Trevo. 

Focos de contaminação – A geomorfologia do local onde situa-se a fábrica, foi determinante para a 
dispersão dos metais pesados. Ela localiza-se em um declive, levemente acidentado, a poucos metros do 
rio que corta a cidade (rio Subaé) 

O radialista Douglas Magalhães contou-me que, quando criança, saía de Feira de Santana e ia jogar bola 
no campinho de futebol da fábrica Cobrac. O que ele certamente não sabia, eram os riscos que estava 
correndo, de ser contaminado por metais pesados. Contou-me ainda que a cantora Maria Bethânia compôs 
uma música de protesto - é citado o nome do rio - contra a presença da referida fábrica. Lembrar que a 
fábrica tem conexões com a França e o Canadá, portanto, é certamente capital estrangeiro. As grandes 
corporações multinacionais não respeitam absolutamente ninguém. Com ou sem escórias elas pagam 
impostos... A natureza paga tributo... 

Os cidadãos pagam o caixão... 

É difícil de acreditar que, no distante ano de 1958 (ano em que o Brasil ganhou a 1ª Copa do Mundo de 
futebol na Suécia) uma empresa francesa – Penarroya Oxide S.A., com sede em Rieux-França – repleta de 
saudáveis ideais, tenha colocado suas lindas e “limpas” mãos no município de Santo Amaro da 
Purificação, e tenha começado a poluir o rio Subaé com metais pesados. Em consequência disso, 
perguntamos aos sábios do CFM e aos donos da Anvisa: quais são mesmo as principais doenças que o 
cádmio, o chumbo, o zinco, e o arsênico provocam nas pessoas? 



Não é de todo improvável que algum político (vai ver que no sangue do F... e L... já corria o sangue do 
PFL) - estivesse ligado a alguma multinacional. As multinacionais, além de poluírem o meio ambiente e 
as pessoas com metais pesados, além de “poluírem” as pessoas através da ingestão de medicamentos 
tóxicos (principalmente com a alopatia), além de poluírem a vegetação com pesticidas, herbicidas, etc. 
achando pouco, muito pouco, ainda querem proibir a auto-hemoterapia, quando, com tal terapia 
complementar, o organismo humano poderia ficar livre desses corpos estranhos. Parcialmente ou talvez 
completamente. É preciso relembrar que em 1940, o médico Jésse Teixeira, em seu trabalho 
Autohemotransfusão: Complicações Pulmonares Pós-Operatório – está lá escrito – afirma o seguinte: o 
Sistema Retículo-Endotelial de Aschoff-Landau também é poderosamente estimulado pela 
autohemotransfusão. Em outras palavras, o sistema imunológico (os glóbulos brancos), com destaque 
especial para os macrófagos, é poderosamente estimulado. O que é endossado pelo médico carioca Dr. 
Luiz Moura e pelo professor e médico paulista Dr. Ricardo Veronesi. (parte da biografia deste último é 
encontrada na internet). 

Acrescente-se, para melhor esclarecimento, o que está sendo veiculado no DVD do médico Dr. Luiz 
Moura: “em poucos minutos a gente lê isso aí, o que fazem os macrófagos. As principais funções deles 
são. Isso no trabalho do Prof. Ricardo Veronesi: 1) clearance (limpeza) de partículas estranhas 
provenientes do sangue ou dos tecidos, inclusive células neoplásicas (cancerosas), toxinas e outras 
substâncias tóxicas... 

É preciso que fique bem claro para os leitores que só a partir de 1976, é que o médico (ex-cirurgião e 
depois clínico geral) Dr. Luiz Moura, ficou tomando conhecimento do trabalho do médico (imunologista) 
e professor Dr. Ricardo Veronesi. Um dia (de maio de1976), o médico (ginecologista) Dr. Floramante 
Garófalo, chega ao Hospital Cardoso Fontes (em Jacarepaguá), se queixando de uma dor na coxa direita. 
Aceitando um conselho de Dr. Luiz Moura, o Dr. Floramante é atendido pelo médico (angiologista) Dr. 
Antônio Vieira de Melo. Após a realização de uma arteriografia, é constatada uma obstrução de 10 
centímetros em uma artéria da parte média da coxa direita. Dr. Antônio Vieira de Melo propõe ao Dr. 
Floramante, como solução, colocar uma prótese. Este se nega ao tratamento, dizendo: “em mim você não 
vai fazer isso não, porque eu não quero virar um homem biônico. Não, quem vai me curar é a auto-
hemoterapia. A seguir, Dr. Garófalo pediu ao Dr. Luiz Moura, que este lhe aplicasse a auto-hemoterapia. 
O que foi feito. Como recompensa pelas aplicações, Dr. Floramante deu de presente os dois trabalhos 
médicos. 
O de Dr. Jésse Teixeira e o de Dr. Ricardo Veronesi. O que fica muito nítido é que o Dr. Floramante 
Garófalo (1905-1997), sabia que com a auto-hemoterapia a artéria femural poderia ser desobstruída. 

O que não ficou claro ainda é por que o farmacêutico, químico e médico Dr. Olívio Martins, faleceu com 
a idade avançada, numa cidade onde ocorrem desastres ecológicos. Entretanto, a auto-hemoterapia 
prolonga a vida das pessoas e a “Vacina do Sangue” também. Também não ficou claro ainda por que Dr. 
Olívio Martins foi o principal colaborador para a construção do Cine-Teatro Caetano Veloso. Agora, que 
ele tinha um bom gosto musical, tinha! Aos leitores desejamos um bom dia. E até outro dia.

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=26749

Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (XI)
Publicada: 28/02/2009

Do telefone principal de Londres (cidade onde Dr. Fleming faleceu em 1955), o escriba recebeu uma 
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mensagem secreta que só agora passa para as simpáticas leitoras e os simpáticos leitores. Cadeia para 
Bush. George Walker Bush devia se preso. Julgado primeiro, claro, porque não se pretende privá-lo de 
direitos, como ele fez com outros. Sobretudo os torturados pelo mundo, porque o governo dele decidiu 
aplicar força bruta para extrair informações de prisioneiros, em nome da segurança nacional. Exatamente 
como faziam - e justificavam – os torturadores do DOI-CODI na época da ditadura militar brasileira. 

Difícil acontecer? Nem tanto. A detenção de Augusto Pinochet em Londres, dez anos atrás, foi um 
precedente importante no Direito Internacional. Criou jurisprudência, para autorizar a prisão, em qualquer 
país, de quem seja acusado de crimes contra a humanidade. O velho ditador chileno escapou da Justiça 
(no caso, o pedido de um juiz espanhol) porque as autoridades britânicas julgaram que ele estava doente e 
sem controle de suas faculdades mentais (rapidamente recuperadas quando ele retornou ao Chile, mas isso 
é outra história). 

O fato de que os EUA não reconhecem o Tribunal Internacional de Haia pode ser um complicador, mas 
não impedimento para julgar o ex-presidente fora de seu país. Assim ocorreu com o sérvio Slobodan 
Milosevic (que morreu de infarto na prisão, enquanto era julgado), com o seu compatriota Radovan 
Karadzic (1) (ainda preso em Haia e sob julgamento), e com o liberiano Charles Taylor e os responsáveis 
pelo massacre de tutsis em Ruanda. 

Tem gente de olho em Robert Mugabe, do Zimbábue, para pegá-lo na mesma rede. O ex-secretário de 
Estado americano, Henry Kissinger, já evita certas viagens com medo de captura por crimes cometidos no 
Chile, com seu beneplácito, na época em que servia ao governo Nixon. O ex-primeiro-ministro israelense 
Ariel Sharon, em coma num hospital, já viajava com cuidado para não ser detido fora do país, acusado de 
crimes de guerra. Dois anos atrás, um general israelense evitou desembarcar em Londres de um avião da 
El Al (território soberano de Israel), quando lhe informaram que autoridades britânicas tinham ordens de 
prendê-lo sob acusação semelhante. 

É irrelevante que Bush tenha preferido chamar tortura de “método aplicado de interrogatório”, porque 
simular afogamento de prisioneiro (waterboarding é o eufemismo) para fazê-lo confessar nada mais é do 
que tortura. Ou “método invertido de suspensão” seria menos condenável do que “pau-de-arara”? Bush 
autorizou essa prática. O ex-presidente Bush autorizou, o seu vice-presidente Dick Cheney adorou 
(defende até hoje), o secretário de Defesa Donald Rumsfeld (2) aprovou e o ministro da 
Justiça/Procurador-geral Albert Gonzalez forneceu um arcabouço jurídico de desculpas (“a Convenção de 
Genebra não se aplica”, escreveu) para justificar as práticas abusivas. Cadeia para os três. 

Tais palavras foram escritas na coluna do jornalista Silio Boccanera, transmitida pela Agência Alô e 
publicada no JORNAL DA CIDADE (SE), no dia 24 de janeiro de 2009, caderno A-2. O brilhante e 
muito bem informado jornalista mandou a mensagem de Londres (cidade na qual Dr. Fleming foi 
cremado em 1955). 

Afinal, quem é mesmo ou quem foi Radovan Karadzic (1)? Segundo a revista Veja, edição 2.071, de 30 
de julho de 2008, na página 88 consta o seguinte: Internacional – O Assassino que virou guru – Como 
Radovan Karadzic (1) o carniceiro da Bósnia, se disfarçou numa personificação de bondade – Médico e 
monstro. (A reportagem é do jornalista Duda Teixeira). As crianças o chamavam de Papai Noel. A barba 
branca cobria seu rosto e o cabelo era preso no alto da cabeça com um coque. O objetivo do adereço, 
Radovan (1) explicava às pessoas, era atrair energias vitais (3) do ambiente. O mais surpreendente é que o 
carniceiro da Bósnia, procurado por crimes de guerra há treze anos, não se contentou em disfarçar-se para 
não ser reconhecido. Ele forjou uma nova personagem que pretendia ser a personificação da bondade. 
Bom vizinho, atencioso e educado, ganhava a vida escrevendo artigos e dando palestras sobre bioenergia 
(3) e auras pessoais. Em um consultório num bairro popular de Belgrado, a capital da Sérvia, oferecia 
serviços de homeopatia, acupuntura, meditação e medicina quântica. A farsa terminou quando ele foi 
preso pela polícia sérvia, que deve entregá-lo para ser julgado no Tribunal Criminal Internacional para a 
ex-Iugoslávia, em Haia, na Holanda. Psiquiatra de formação e poeta de certo prestígio, ele se tornou o 
chefe da rebelião sérvia contra a independência da Bósnia. 

No DVD em que o médico Dr. Luiz Moura (absurdamente cassado pelo Cremerj aos 82 anos de idade e 



com 57 anos de profissão) dá uma aula humanitária sobre a “Auto-Hemoterapia: Uma Contribuição para a 
Saúde”, ele fala sobre bioenergia (3) ou energias vitais (3). Vejamos: “Agora depois, só depois o Reich 
(4) com a bioenergética (3), que deu para explicar o porquê a ventosa curava; porque a ventosa puxava 
um sangue carregado de energia, subia o potencial de energia acima dos micróbios e a energia que estava 
sendo usada pelos micróbios, para se reproduzir, era tirada dele, e a ventosa com isso curava a 
pneumonia. Mas, sem esperar o Reich (4) publicar os livros dele, nos anos 40 do século XX, não se sabia, 
mas os médicos tinham juízo e usavam a ventosa sem saber disso... 

É interessante observar que o Dr. Luiz Moura, além da auto-hemoterapia, no DVD, fala também em 
ventosa e em bioenergética (3), como sendo terapias que complementam a “terapia oficial”, ou seja, a 
terapia das multinacionais. No entanto, a terapia com o uso de ventosa, no passado, já foi muito usada no 
Brasil. Hoje em dia, vários países estão retomando o seu uso, inclusive o Japão. A história da 
bioenergética (3) é um pouco mais complicada, merecendo vários artigos à parte. Todavia, os psiquiatras 
e psicanalistas têm conhecimento de sua existência e também devem saber das perseguições por que 
passou o médico Wilhelm Reich (4), culminando com a sua morte dentro de uma penitenciária, por causa 
de suas descobertas em favor da saúde humana. Curiosamente, o CFM e a Anvisa proibiram unicamente a 
prática da auto-hemoterapia e, consequentemente, qualquer pesquisa sobre o assunto. Por que será? 

O jornalista Silio Boccanera em seu artigo empurra todos num mesmo balaio. O médico Radovan 
Karadzic, que é o carniceiro da Bósnia, e as demais ex-autoridades dos EUA. E eles são carniceiros de 
onde mesmo? A decisão será dos juízes que irão julgá-los. Condenados ou não, as multinacionais 
continuarão às soltas. Cadeia nelas também. A auto-hemoterapia foi usada no passado, sempre fez o bem. 
Está sendo usada no presente, não fez mal a ninguém. Será que, ao cassar a profissão de um médico idoso 
(o caso do Dr. Luiz Moura), será que, ao proibirem pesquisas sobre o funcionamento (vem de fisiologia) 
da auto-hemoterapia, os “donos” da Anvisa e os médicos do CFM, por acaso não estarão lesando a 
humanidade? Cometendo um crime de lesa humanidade? E, por conseguinte, um crime contra a 
humanidade? 

Silio Boccanera citou Radovan Karadzic (1). A revista Veja citou Radovan Karadzic (1) e também citou a 
bioenergética (3), a homeopatia e a acupuntura. Dr. Luiz Moura citou a bioenergética (3), a ventosa, ao 
nos dar uma brilhante aula sobre a auto-hemoterapia. Será que devemos prender o jornalista Silio 
Boccanera? Será que devemos queimar a revista Veja? Será que o Dr. Luiz Moura deve continuar 
cassado? Até quando? Aprisionaram a palavra liberdade! Prenderam a liberdade de pensamento. 
Prenderam o pensamento! Prenderam a verdade. Aprisionaram a saúde. A saúde está aprisionada.

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=27164

Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (XII)
Publicada: 07/03/2009

É preciso que os homeopatas escrevam artigos em jornais contando a verdadeira história da homeopatia, 
no Brasil e no mundo. As dificuldades, os obstáculos, os sofrimentos, por que passaram. É preciso que os 
médicos praticantes da acupuntura também tenham a mesma iniciativa. É preciso que se difunda a saúde, 
pois difundindo a saúde também estaremos difundindo a cultura. E, quando se fala em cultura não 
podemos nos esquecer da música. Será que também vão prender a música? Todos nós percebemos que a 
música está sendo desvirtuada. Ou seja, ela também sofre uma espécie de censura subliminar. É a questão 
do gosto musical. Existe gosto musical e existe bom gosto musical. Será que as multinacionais também 
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mandam na música?... Religião e música nós discutimos muito pouco, mas, cuidado com as emissoras de 
rádio, cuidado com os patrocinadores e cuidado com as multinacionais. Multidólares! 

E no futuro? Como as coisas estão mudando, como os principais personagens estão mudando (inclusive 
nos EUA), seria de bom tom que os médicos do CFM e os “donos” da Anvisa colocassem as barbas de 
molho, porquanto podem dar com os costados no Direito Nacional e no Direito Internacional. Cassar a 
carteira profissional de um médico como o Dr. Luiz Moura, com 82 anos de idade e 57 de profissão, um 
médico e um ser humano que nunca fez mal a ninguém. Pelo contrário, até hoje só fez o bem. Tanto 
pessoalmente como profissionalmente. A humanidade está sendo lesada. Proibir a auto-hemoterapia no 
Brasil, quem sabe, poderá se transformar mais adiante num crime contra a humanidade. A Constituição 
Brasileira está de olho em vocês. A Convenção de Genebra está de olho em vocês. A Declaração 
Universal dos Direitos Humanos está de olho em vocês. Quando a maioria dos advogados do Brasil, 
quando a Ordem dos Advogados do Brasil, se der conta, quando descobrirem que estão sendo enganados, 
a jurisprudência poderá ser alterada. Ou será que os senhores médicos do CFM se julgam igual a Deus ou 
mesmo superior a Ele? 

Por “acaso”, existe alguma prova científica de que a auto-hemoterapia nunca existiu? Qual? Existe 
alguma prova científica de que a auto-hemoterapia provoca efeitos colaterais? Qual? Existe alguma prova 
científica de que a auto-hemoterapia provoca reações adversas? Qual? Existe alguma prova científica de 
que a auto-hemoterapia já feriu alguém? Qual? Existe alguma prova científica de que a auto-hemoterapia 
matou alguém? Qual? Se existirem provas podem apresentá-las. Cadê? Se houver mudança na 
jurisprudência - o que não é muito difícil - a auto-hemoterapia poderá ser legalizada e, em decorrência, 
poderá levar os senhores médicos do CFM (os novos deuses do mundo), perante o Direito Nacional e 
Internacional. O jornalista Silio Boccanera será devidamente informado. A propósito, e a luta contra a 
poliomielite? Como vai? (1) - Radovan Karadicz – o médico e monstro, continua numa prisão em Haia. 
(2) – Donald Rumsfeld – ex-secretário do desgoverno Bush, envolvido com o aspartame (um adoçante 
artificial), que envolve o comissário da FDA, Arthur Hull Hayes Jr., que envolve a G. D. Searle & 
Company, que envolve a indústria farmacêutica, que envolve uma multinacional (consta no livro do 
jornalista investigativo norte-americano Randall Fitzgerald, “Cem anos de mentira”, páginas 164 a 170, 
editora Idéia & Ação, edição de 2006, 391 páginas). (3) – Energias vitais, bioenergética ou energia 
orgônica – a energia descoberta por Wilhelm Reich. (4) – o médico Wilhelm Reich nasceu em 24 de 
março de 1897 em Dobrzynica, uma aldeia da Galícia – antigo império austro-húngaro. Seus pais: o judeu 
Leon Reich e Cëcilie Reich. Em 13 de janeiro de 1941, Wilhelm Reich teve uma entrevista com Albert 
Einstein, para falar sobre o acumulador de orgônio – energia orgânica (3). 

No dia 12 de dezembro de 1941, às duas horas da manhã, Wilhem Reich foi arrancado de sua cama por 
agentes do FBI e levado para Ellis Island onde permaneceu atrás das grades durante três semanas e meia. 
Em 1947, o FDA iniciou uma investigação sobre o uso do acumulador de orgônio, o qual Reich na época 
alegava ter utilidade na terapia do câncer, mas não na sua cura. 

Ainda em 1947, o FDA abriu um inquérito contra ele, que se prolongou por vários anos. No ano de 1954, 
o FDA declarou a inexistência da energia orgônica e impetrou um processo de evidente interesse político, 
inserindo Reich na recém iniciada lei da “caça às bruxas”, proposta pelo senador MacCarthy. Em 23 de 
agosto de 1956, suas obras foram queimadas no Maine e em Nova Iorque. Muitos dos seus manuscritos 
inéditos desapareceram. O não comparecimento de Reich aos tribunais levou-o à condenação por 
desacato à autoridade e a ser sentenciado a dois anos de encarceramento, bem como à proibição de todos 
os seus escritos. Em 11 de março de 1957, Reich foi recluso na penitenciária federal de Lewisburg, na 
Pensilvânia. Desde o início do ataque pelo FDA em 1947, até 1957, Reich foi forçado a despender grande 
parte do seu tempo e energia com assuntos legais. Em 3 de novembro de 1957, Reich apareceu morto em 
sua cela, vítima de um ataque cardíaco. Atendendo a um pedido de Wilhelm Reich (feito quando ainda 
era vivo), em novembro de 2007, os escritos lacrados (feitos na prisão) foram abertos ao “público”. Em 
dezembro de 2007, o médico carioca Dr. Luiz Moura, tem o seu registro cassado pelo Cremerj. O nome 
Reich é citado no DVD do médico carioca Dr. Luiz Moura, e na internet pode ser encontrada longa 
referência. 

Assim temos: Dr. Wilhelm Reich, médico, perseguido, preso e morto numa penitenciária (FDA + 



Multinacionais); Dr. Radovan Karadicz, médico, perseguido e preso (FDA? + Multinacionais?); Dr. Luiz 
Moura, médico, perseguido e cassado (CFM? Anvisa? FDA? Multinacionais?); A Auto-Hemoterapia 
continua proibida. Por quê? Cadeia no PFL! Bom dia! E até outro dia.

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=27745

Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (XIII)
Publicada: 14/03/2009

Século XIX, início do século XX e parte do século XX - Duas famílias curitibanas de níveis 
completamente diferentes. A família Requião, bem situada na vida, com berço, posição, categoria. A 
família Souza Reis, modesta, pobre, humilde, mas com gente de muito talento. Meu pai, jornalista, desde 
a fundação da Gazeta do Povo, tem, em seu túmulo, uma placa de saudade dos repórteres policiais de 
Curitiba. Era um homem bom, bom mesmo, mas boêmio. Nunca vi um boêmio que não tenha um coração 
do tamanho do mundo... Mas irresponsável. Minha mãe se apaixonou por ele, isso em 1912. Curitiba era 
quase uma vila. Meus pais – Raul de Souza Reis, ela Sylvia Requião Reis. 

Oposição do meu avô, Virgilio Requião, homem severo, o machão que mandava e desmandava até nos 
suspiros dos filhos. Foi contra o casamento, mas ao que parece minha mãe estava mesmo perdidamente 
apaixonada por meu pai – diga-se de passagem – naquela época era “um pão”. Além de tudo, tocava 
violão e fazia aquelas serenatas que deixavam minha mãe doidinha e meu avô Virgilio, furioso. Metade 
da minha vida se foi com Oduvaldo, quando ele morreu no dia 30 de maio de 1972: 37 anos de um 
grande, grande amor. Casamos no dia 11 de março de 1935. 
No dia 2 de março de 1914, nascia a pessoa responsável por uma maravilhosa história, cuja vida merece 
um livro. O curioso é que o livro já está pronto, pois, o que acabamos de escrever, já foi escrito por 
Deocélia Vianna, autora de centenas de radionovelas, e do esplêndido livro “Companheiros de Viagem” 
(Editora Brasiliense S.A., Edição de 1984, 228 páginas). 

No dia 4 de junho de 1936, aos 15 minutos, nascia Oduvaldo Vianna (filho) o Vianinha. 
Um pouco de Oduvaldo Vianna (o pai): casa, sim, com 19 anos, porque a namorada estava grávida. Um 
casamento sem amor. Nasceu uma filha, que morreu quando estava com oito meses. Ele deixou a mulher, 
a quem sempre dava uma pensão, e viajou para o Rio. Ele tinha 22 anos. Isso era 1914, ano em que eu 
estava nascendo em Curitiba. O que Oduvaldo queria fazer era cinema. “Pensei um dia fazer cinema 
falado no Brasil. Fui à América do Norte estudá-lo. Voltei. Sabia cinema, de fato. Não sabia nada era do 
Brasil. Tanto que, nem isenção de direitos para os filmes virgens consegui... Ia prejudicar a Alfandega...” 
“Assim que todos se reuniam em torno da mesa, começava a discussão. Discussão provocada por D. 
Abigail (Abigail Maia), que por dá cá aquela palha fechava o tempo. Era um constrangimento total. 
Oduvaldo, com um sorrisinho meio irônico, me disse: - Eu entendo que você não queira almoçar aqui. Eu 
faria o mesmo, se pudesse... 

Observação do escriba: o escriba já viu esse filme, e o que é pior, já passou por ele, e o que é bem pior, 
continua passando por ele... Uma certa pessoa sabe muito bem disso... Entenda-se, existem as 
multinacionais, existem as mini-nacionais e existe a nacional... 

- “Amigos íntimos, sempre conosco, o casal Gilda de Abreu e Vicente Celestino. Como era o Vicente? 
Uma pessoa simples, leal, muito sincera.” - “Foi quem introduziu a novela de rádio no Brasil. Tenho esse 
crime de consciência.” Ao final ele evidenciou sua desilusão com a profissão de teatrólogo e a alegria 
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com o filho, que vivia da mesma arte. “Hoje, com 75 anos, vejo meu filho fazendo aquilo que sempre quis 
fazer: viver para o teatro, na eterna busca de uma arte popular, bem brasileira, bem povo.” 

Oduvaldo Vianna (o filho), ou seja, Vianinha, trabalhou para a Rede Globo de Televisão e, nos dias 
atuais, aparece uma vez por semana na telinha da Globo através de uma das suas criações: “A Grande 
Família”. Espera aí, Oduvaldão. Você vai ver a maior atriz brasileira: Fernanda Montenegro. Sabe que o 
Vianinha tem razão? Essa Fernanda Montenegro é dessas atrizes que, em cada 100 anos, aparece uma. E a 
partir dali tornou-se fã ardoroso da Fernanda. Vianinha trabalhava com a Bibi, na TV Tupi. – Meu marido 
faleceu no dia 30 de maio de 1972, numa segunda-feira. Páginas 208, 209 e 210 - Nosso grande amigo, 
Dr. Jacob Kligerman, do Instituto Nacional do Câncer, que havia acompanhado a doença do meu filho... 
No final do ano houve a descoberta do sinal do câncer em outras regiões. A metástase explodiu. A TV 
Globo rodeou meu filho de todas as atenções e cuidados, financiou sua ida a Houston, nos Estados 
Unidos. A velha ilusão de que nos Estados Unidos resolvem tudo... Puro engano! Aqui no Brasil, em São 
Paulo, há médicos tão bons ou talvez melhores que os da América do Norte. 

Ainda do livro de Deocélia Vianna, página 212: “18 de março de 1974 – Oi gente boa. Estamos aí 
aguardando os doutores e as drogas, comendo espaguete e vendo filme de televisão. As dorezinhas 
incomodando um pouco, mas tudo sem incomodar nada não dá, né? Um beijão.” E na página 213: “mas 
tem um medicamento que é tranchã, bota pra dentro e a dor some” - “No dia em que chegaram, 29 de 
março de 1974, bastou olhar meu filho para perceber que ele estava no fim. O “milagre” americano havia 
falhado”. “Novamente Hospital Silvestre. Maria Lúcia e eu revezávamos ficando cada uma vinte e quatro 
horas com ele. E ele continuava trabalhando: ditava Rasga Coração...” Na página 214: “com tudo isso ele 
ainda resolve criar um caso especial: Turma, Minha Doce Turma, que seria o primeiro episódio de um 
possível seriado. Chamou a Maria Célia para fazer as pesquisas e durante dois meses trabalhou nesse que 
veio a ser o seu último texto. Entregou ao Daniel Filho no dia 10 de julho, uma semana antes de morrer, e 
disse: “É o mínimo que eu posso fazer pela Globo”. A Rede Globo deu toda a assistência a Vianinha (...) 

Século XXI – dia 03 de fevereiro de 2009 – 3ª feira – 111 anos (1ª página) – Nascida em senzala faz 111 
anos hoje. Maria Rita nasceu na fazenda Jericó, em Japaratuba (SE). Sem bolo nem festa, a moradora 
mais velha do município de Japaratuba, distante 54 quilômetros de Aracaju, completa hoje 111 anos de 
idade. Filha de uma ex-excrava e um homem livre, Maria Rita dos Prazeres nasceu na senzala da fazenda 
Jericó, no dia 3 de fevereiro de 1898. Com um vigor não muito comum a uma pessoa que chega a esta 
idade, Maria Rita guarda na lembrança apenas alguns vultos da sua infância na senzala onde nasceu. 
Caçula de nove filhos da ex-escrava Maria Elisa dos Santos, cinco mulheres e quatro homens. “Minha 
mãe trabalhava na casa grande e meu pai era livre, trabalhava na roça”, disse. Vitalidade – “Aos 111 anos 
de idade, Maria Rita esbanja uma vitalidade de dar inveja a setentonas”. “Mesmo com 111 anos de idade, 
as idas frequentes a médicos não são uma rotina na vida de Maria Rita”. Vida longa – Para Maria Rita, só 
existe um segredo para se chegar a esta idade. “Só a graça de Deus para me fazer chegar aqui”, confessou. 

Observação do escriba: “Ser humano em primeiro lugar”. “Vitalidade, vida longa”. Estão de parabens o 
fotógrafo Alberto Dutra e a jornalista Edjane Oliveira, pela matéria publicada no JORNAL DA CIDADE 
(SE), no caderno B, página 2, dia 3 de fevereiro de 2009. 

Segunda metade do século XX – 1965 – Em fins de janeiro de 1965, Nara Leão se afastou do Show 
Opinião e foi substituída por Susana de Morais. Enquanto isso, o Vianinha entrava em contato quase que 
diário com Maria Betânia, lá em Santo Amaro da Purificação. Telefonema vai, telefonema vem (a 
cobrar), a conta do interurbano lá nas alturas e o Vianinha, como sempre, rindo: - Oduvaldo, você tem 
que ajudar a dramaturgia nacional! E os telefonemas daqui pra lá e de lá pra cá chegaram ao fim com a 
vinda de Maria Betânia para integrar o elenco do Show Opinião. 

Ela chegou com um irmão e os dois foram diretamente para nossa casa no Leblon. A primeira impressão 
que tive da cantora baiana foi de que era uma garotinha frágil, indefesa, meio amedrontada e até 
assustada. Tudo errado. Ali estava a Maria Betânia forte, decidida, a cantora que estreou em fevereiro de 
65 e, em pouco tempo, conquistaria a Cidade Maravilhosa, o Brasil e o mundo. (Do livro de Deocélia 
Vianna, página 185). 



Início do século XXI – 2009 - Todos nós estamos contentes, em saber que Caetano Veloso e Maria 
Bethânia nasceram na cidade de Santo Amaro da Purificação. É de se imaginar que a fábrica de chumbo 
tenha provocado, além de danos no meio ambiente e nas pessoas, também a mudança no nome do 
município (passou a ser chamado apenas de Santo Amaro). Já não estão escrevendo Brasil, assim... 
Brazil! Petrobrás, hoje é Petrobras, e ia ser Petrobrax, graças aos multidólares. Pois é, foi lá em Santo 
Amaro da Purificação, que no início do século XX, nasceu também o médico Dr. Olívio Martins, autor, 
entre outros, do livro “O Poder Curativo do Sangue – Menos Remédios e Mais Ciência”. Do livro do 
médico: página 9 – prefácio – “A convite da “Hora Médica do Brasil”, dirigida por ilustres colegas, 
fizemos a conferência que agora publicamos, para maior divulgação do poder curativo do sangue, recurso 
que vem despertando nos portadores de doenças rebeldes a toda sorte de tratamentos, a esperança de uma 
cura provável. Página 17: Dr. Oliveira Botelho que foi o introdutor do pneumotórax, no Brasil, desprezou 
este processo, em sua época áurea, para adotar o tratamento da tuberculose pela vacina do sangue, 
levando sempre ao conhecimento da Academia Nacional de Medicina, os brilhantes resultados obtidos. 

No Dicionário de Clínica Médica do médico baiano Dr. Humberto de Oliveira Garboggini (já mencionado 
em outros artigos), na página 1.433, encontramos: Pneumotórax – presença ou injeção de gás na cavidade 
pleural. A injeção de ar na pleura (pneumo-artificial) serve como terapêutica na tuberculose. Já estamos 
sabendo que a penicilina foi o primeiro antibiótico, descoberta do Dr. Fleming. A existência da 
tuberculose levaria à “descoberta” do segundo antibiótico. O que chama mais a atenção, é o fato de, no 
passado, ter existido uma terapia para a tuberculose, geralmente desconhecida pela maioria dos médicos 
atuais. (está registrado no dicionário médico). O que é ainda mais curioso: na “fase áurea” do 
pneumotórax, o médico Dr. Oliveira Botelho abandona tal terapia, substituindo-a pela vacina do sangue, 
ou seja, a auto-hemoterapia. Como alertara Dr. Fleming, o uso da penicilina deveria perdurar durante 10 
anos, e, alcançado este prazo, a penicilina deveria ser substituída por outro antibiótico. Com a descoberta 
do segundo antibiótico, direcionado à tuberculose, tal orientação do Dr. Fleming também não foi 
obedecida. Resultado: o bacilo de Koch, o micróbio causador da tuberculose, ficou cada vez mais 
resistente, obrigando ao uso de vários antibióticos. E haja dinheiro. E haja resistência bacteriana. E haja 
ganância... 

Página 39: Revitalização (parte VI) – Segundo o professor Bogomelets, “é possível ao homem atingir o 
termo normal de sua vida – 125-150 anos”. Entretanto, morre-se em média, aos 50 anos de idade, apesar 
dos esforços da ciência em prol da existência. Página 41: Bogomelets e seus colaboradores russos 
emprestam notável importância ao tecido conjuntivo, e dizem: “Admitimos que o envelhecimento do 
organismo começa justamente pelo tecido conjuntivo. O organismo tem a idade de seu tecido conjuntivo. 
A estimulação de suas funções aumenta o teor de anticorpos no sangue e reforça a resistência do 
organismo às infecções”. 

1ª metade do século XX – maio de 1946 -Seleções do Reader’s Digest – Tomo IX – nº 52 – Artigos de 
interesse permanente condensados em formato de livro – páginas 1, 2, 3 e 4: Condensado do “Ladies 
Home Journal” (algo como, Jornal das Donas de Casa). Durante os quinze anos em que veio escrevendo 
artigos sobre ciência para o “New York Times”, William L. Laurence, detentor do prêmio Pulitzer por 
suas reportagens de excepcional mérito, teve oportunidade de explicar aos leigos muitos dos milagres 
realizados por químicos e físicos. Considera a descoberta narrada neste artigo como “mais importante 
para a humanidade do que a bomba atômica”. O título: “Amanhã poderemos ser mais jovens”. – “Nas 
esferas médicas, altamente ativas, da Rússia Soviética, chega a notícia de um soro novo e extraordinário, 
o ACS. Desde a descoberta da penicilina em 1941, nenhum outro “medicamento” despertou interesse tão 
grande. Composto pelo professor Alexander A. Bogomolets, que dedicou mais de 30 anos ao estudo da 
velhice... O professor russo citado no livro do médico Dr. Olívio Martins, (Bogomelets) é o mesmo citado 
na Seleções do Reader’s Digest (Bogomolets). Por isso, a jornalista, o fotógrafo e o JORNAL DA 
CIDADE estão de parabens pela reportagem: “Nascida em senzala faz 111 anos hoje”. Foi válida a 
reportagem sobre uma senhora de idade avançada. Dona Canô, mãe de Caetano Veloso e Maria Betânia 
tem 101 anos de idade. Alguém já fez a biografia dela? O autor do livro “O Poder Curativo do Sangue – 
Menos Remédio, Mais Ciência”, o médico Dr. Olívio Martins, faleceu com idade provecta. A vida dele 
merece uma reportagem ou quem sabe, até um livro. Auto-Hemoterapia: tudo a ver! Concluiremos o 
artigo do jornalista William L. Laurence posteriormente. 
Primeiros anos do século XXI - No esplêndido livro de um médico sergipano, encontramos 



historicamente referencia a pneumotórax e ao 1º antibiótico específico para tuberculose. Veremos depois. 
Bom dia! Até outro dia!

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=28337

Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (XIV)
Publicada: 21/03/2009

Segunda década do século XX (e proximidades) – Em meados de 1919, Afrânio de Melo Franco 
convidou Chateaubriand para se incorporar a um grupo de intelectuais cariocas que tinham fretado todo 
um vagão de trem para ir a São Paulo assistir à estréia da peça teatral O contratador de diamantes. (...) 
Agora os paulistas decidiam montá-la em grande estilo no Teatro Municipal só com amadores, escolhidos 
a dedo entre a elite cafeeira de São Paulo. (página 105). Ao findar a segunda década do século XX, 
Chateaubriand já era alguém absolutamente integrado à refinada vida intelectual e política do Rio de 
Janeiro. (...) A edição acabou não saindo, mas pouco tempo depois Capistrano de Abreu estava de novo às 
voltas com Chateaubriand desta vez para tentar impedi-lo de concorrer à Academia Brasileira de Letras 
na vaga de Olavo Bilac que morrera meses antes. Mário Alencar, Alfredo Pujol e Miguel Couto (1) 
decidiram que ele tinha “o corte e o talhe”, exigido pela mais ilustre confraria brasileira. Ao saber do 
projeto, Capistrano de Abreu, Pedro Lessa e Júlio Mesquita se juntaram para demover o jovem de 27 anos 
daquela aventura. (página 107). 

O educador e médico Dr. Miguel Couto (1) insistiu em que o jornalista, embora nunca tivesse produzido 
uma sílaba de ficção, era “um literato de calibre muito superior ao da maioria dos imortais da Academia”, 
mas Chateaubriand deu a conversa por encerrada. (página 108). 

Capistrano de Abreu era o único de todos – os contrários e os favoráveis à candidatura – a saber que os 
pensamentos de Chateaubriand de fato não estavam na Academia. Certamente já não estariam nem 
mesmo no Brasil, a julgar pela carta de apresentação que o próprio Capistrano enviaria em março de 1920 
a um amigo que vivia na Alemanha: (...) Chateaubriand embarca este mês para Berlim e pedir-lhe-ei que, 
se puder, o procure. (...) Colabora no Correio da Manhã, por cuja conta vai agora à Alemanha para um 
semestre. É redator-chefe do Jornal do Brasil, que fundou Rodolfo Dantas, comprou Rui Barbosa e nele 
manteve uma campanha brilhantíssima contra Floriano Peixoto. Muito tempo ficou nas mãos dos filhos 
do geógrafo Cândido Mendes, agora está nas do conde Pereira Carneiro. Chateaubriand é jornalista 
honesto, moderado e culto. É germanófilo como o Correio da Manhã; vários de seus artigos têm sido 
traduzidos no Deutsche 
Zeitung, de São Paulo. Ele irá muito recomendado pela colônia. (páginas 108 e 109). 

(...) Entre os astros domésticos, manteve os nomes mais significativos da equipe do antigo dono, como 
Alceu Amoroso Lima, e contratou como colaboradores regulares Capistrano de Abreu, o Visconde de 
Taunay, Fidelino de Figueiredo, o médico Dr. Miguel Couto (1), Carlos de Laet e Humberto de Campos. 
(...) De São Paulo importou um jornalista que já era conhecido em todo o país pelo sucesso de seus quatro 
livros infantis, o jovem José Bento Monteiro Lobato. (página 141). 

Brasil, após a revolução de 1930 – Por exclusão (e esperteza), Chateaubriand decidiu que tudo o que não 
estava previamente proibido era permitido. Assim o governo era “a ditadura” e Getúlio Vargas 
invariavelmente “o ditador e o único responsável por ela”. Atacou duramente o recém-promovido general 
Góis Monteiro quando este, em uma frase infeliz, mas profética, disse em São Paulo que o país “precisava 

http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=28337


de dez anos de ditadura”. Ao ler que um jornal governista insinuara que Antônio Carlos, já ex-governador 
de Minas Gerais, era contrário à Constituinte, Chateaubriand mandou o Diário da Tarde fazer uma 
entrevista com o cacique mineiro para que ele desmentisse a especulação – desmentido que o próprio 
dono do jornal se encarregaria de reforçar em um artigo. “Dizer que o ilustre chefe liberal mineiro está 
contra a Constituinte”, ironizou, “seria o mesmo que afirmar que d. Sebastião Leme é ateu ou que o 
médico Dr. Miguel Couto (1) não acredita na medicina”. (página 262). 

Observação do escriba: os prezados leitores fiquem certos de que, o que acabamos de escrever acima, 
consta no livro do jornalista e escritor Fernando Morais, Chatô o Rei do Brasil, Editora Companhia das 
Letras, edição de 1994, total de 732 páginas. (páginas 107, 108, 109, 141 e 262). 
Então, dizer que a auto-hemoterapia nunca existiu no Brasil (e no mundo) é o mesmo que afirmar que, os 
personagens supramencionados nunca fizeram parte da história brasileira. Já que estamos falando de 
saúde, vida, terapia, medicina, etc., o educador e médico Dr. Miguel Couto (1), citado quatro vezes no 
livro de Fernando Morais, também é citado em outro livro. Dessa vez, Dr. Miguel Couto é mencionado 
em um livro escrito por outro médico. É o que veremos a seguir. 
Disse nosso incomparável Miguel Couto, numa lição inaugural de clínica médica: “... sabichosos e 
infalíveis, na medica do seu índice bovárico, não acabam consigo mesmo perdoar a reles ignorância. Os 
erros dos outros são sempre colossais e eternos erros, os deles, se possíveis, efêmeros descuidos. Muitos 
há que encaram em todo o espírito produtivo um adversário, um usurpador, e na obra alheia uma 
provocação”. 

Tais palavras estão disponíveis na página nº 5, do Dicionário de Têrmos Médicos, 4ª edição, publicada 
em 1946. O seu autor é o médico Dr. Pedro A. Pinto, catedrático da Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro. Este Dicionário Médico foi impresso nas oficinas gráficas da Fábrica de Bonsucesso em 1946, e 
tem 403 páginas. Na página 3, o médico Dr. Pedro A. Pinto faz uma homenagem ao professor e médico 
Dr. João Marinho de Azevedo. Na página 62 encontramos: Autoemoterapia. Tratamento pelo sangue do 
próprio doente, por injeções. Do grego autos, próprio e hemoterapia. V. essa expressão. Na página 229: 
Hemoterapia. Emprêgo do sangue, como agente medicamentoso. Do grego haima, sangue e terapia. E na 
página 283: Mitridatismo. 

Tolerância aos venenos, pelo uso de doses pequenas e recrescentes. De nome próprio Mitridates, rei do 
Ponto, que, segundo a lenda, se imunizou contra os venenos existentes tomando-os, pouco a pouco. 
Mitridatizar. V. Mitridatismo. “...se conseguiu mitridatizar contra a peçonha...” Rui. Conferência em Juiz 
de Fora. 

Afirma o médico carioca Dr. Luiz Moura em seu famoso DVD: que as técnicas iniciais (de aplicação da 
auto-hemoterapia) ainda empíricas, começaram em 1912, realizadas pelo professor Ravaut, que era 
francês. E começou lá. Ele usava em doses crescentes de 1cc, 2, 3, 4, 5, até 10, ia crescendo a cada dose. 
Depois o Jésse Teixeira, já não fazia assim, ele dava logo uma dose única, e como a ele interessava uma 
dose para evitar infecções dos pós-operatórios, então ele dava logo 10 ml de uma vez e, 5 dias depois 
fazia 10 ml, que era como eu comecei, aplicando por ordem de meu pai quando operava os pacientes. 
Exatamente assim. 

Ao explicar como a auto-hemoterapia cura definitivamente as alergias, o médico carioca Dr. Luiz Moura 
em seu famosíssimo DVD, diz: ...quem descobriu... o maior alergista que o mundo conheceu, vivei 2.000 
anos AC, chamava-se Metrídates, o rei Metrídates, um rei grego, ele descobriu quando tinha 10 anos de 
idade, descobriu que tomando doses diminutas de 2 venenos, que se usavam para matar os reis, na época, 
que era cicuta e arsênico, eles punham sempre no vinho, que era o alimento que mais disfarçava o 
veneno; e ele descobriu que tomando doses diminutas e crescentes ele ficava imune; eu não sei como ele 
descobriu isso... 

No Dicionário de Têrmos Médicos do professor e médico Dr. Pedro A. Pinto a expressão auto-
hemoterapia, está escrita como sendo autoemoterapia (sem o hífen e sem a letra h), devido a ortografia 
que vigorava na época. Nas páginas 7, 8 e 9 do dicionário acima referido, encontramos extensa obra do 
professor e médico, e, entre elas o dicionário supramencionado, cuja 1ª edição remonta ao ano de 1926, a 
2ª edição é de 1939, a 3ª de 1944 e a 4ª de 1946. Para se ter uma idéia, o médico Dr. Pedro A. Pinto, em 



1907 lançou o livro “súmula de arte de formular” com 416 páginas, Rio de Janeiro, impresso em J. 
Ribeiro dos Santos; também de 1907, “Noções de Farmácia Galênica”, 268 páginas (mesma editora), em 
1908, “Noções de Química Geral”, 385 páginas (mesma editora), e assim sucessivamente. Ao todo são 83 
(oitenta e três) publicações, a maioria delas voltada para a medicina. 

A prática da auto-hemoterapia começou em 1912 (professor e médico Dr.Ravaut), a autoemoterapia é 
citada em um dicionário de 1926 (médico Dr. Pedro A. Pinto), e o rei Mitrídates (citado no DVD do 
médico Dr. Luiz Moura), também é citado no referido dicionário. 

Parece que certas autoridades andaram dizendo, que as terapias antigas não têm absolutamente nenhum 
valor. Assim sendo, é de se supor que a palavra de ordem seja: em 1º lugar queimar todos os Dicionários 
de Termos Médicos existentes. A seguir, queimar todas as bibliotecas públicas e privadas, com o objetivo 
de esconder a verdade, ou seja, de tapar o sol com a peneira. 

Seguindo tal absurda linha de raciocínio, é também de se supor, que todos os antigos professores de 
medicina devam ser “religiosamente” esquecidos. Absolutamente todos. Bem como todos os médicos que 
nos antecederam. Exemplos: começar pelo médico francês Dr. Ravaut, depois o médico Dr. Pedro A. 
Pinto, continuando, o médico Dr. João Marinho de Azevedo, a seguir o médico Dr. Miguel Couto (por 
causa de sua notoriedade), dando continuidade o médico Dr. Jésse Teixeira, finalmente o médico carioca 
Dr. Luiz Moura, sem esquecer o médico baiano Dr. Olívio Martins, entre outros. O mundo seria assim: 
feito de presente e de futuro. O passado seria completamente extinto. As multinacionais agradecem. 
Quanto aos médicos ainda há pouco citados, a resolução é jogá-los na fogueira da 1ª “Santa Inquisição 
Medicinal” do século XXI. Bendita Ciência! 

Irei suspender temporariamente minha escrita, pois, estou com uma leve cefaléia bilateral. 
Preventivamente, realizarei uma tomografia computadorizada no hemisfério cerebral direito e uma 
ressonância magnética no hemisfério cerebral esquerdo. Ainda como precaução, realizarei uma ultra-
sonografia da nuca e outra do dedão do pé direito. É possível que, com esta “terapia” multinacional, eu 
fique completamente curado da dor de cabeça e da dor no pé esquerdo. Auto-Hemoterapia sim! É 
proibido proibir. A luta contra a pólio continua! Algemem todo o PFL! Bom dia! Até outro dia. (1) - 
Miguel Couto – professor e médico (clínico geral), nasceu no Rio de Janeiro em 1º de maio de 1865 e 
faleceu em 6 de junho de 1934, (aos 69 anos). Diplomou-se pela Academia Imperial de Medicina em 
1883. Foi membro titular da Academia Nacional de Medicina desde 1886, eleito seu presidente em 1914 e 
reconduzido ao cargo até seu falecimento em 1934. Eleito deputado pelo Rio de Janeiro (antigo distrito 
federal), participou da constituinte de 1933. Foi membro da Academia Brasileira de Letras.

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=28821

Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (XV)
Publicada: 04/04/2009

A cidade de Santa Cruz do Sul, distando 150 quilômetros de Porto Alegre, foi um dos principais núcleos 
da colonização alemã do Rio Grande do Sul. A povoação iniciou em 1849, no local então chamado de 
Faxinal de João Maria, em terras do Barão de Cambaí, com a instalação de cinco famílias alemãs. A 
cidade foi oficialmente fundada em 31 de março de 1877. É conhecida pela cultura e indústria do fumo, 
trazendo empreendedores dessa área de vários países, principalmente dos Estados Unidos. Durante o ano, 
Santa Cruz do Sul realiza vários eventos que permitem mostrar aos turistas e visitantes os costumes 
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germânicos da cidade, sendo o principal a Oktoberfestque, que acontece no mês de outubro. Pois muito 
bem! Foi lá que, no dia 23 de janeiro de 1952, uma mãe trouxe um presente para os gaúchos, para os 
brasileiros e para a humanidade. Naquele dia, em Santa Cruz do Sul, nascia Henrique Costa Mecking, que 
ao longo da história dos esportes, ficaria sendo conhecido como Mequinho, o maior enxadrista brasileiro 
de todos os tempos. 

Em 1959, um ano após a copa mundial de futebol da Suécia (1958), quando tinha apenas 7 anos de idade, 
Mequinho tornou-se o vice-campeão de xadrez de São Lourenço do Sul (RS). Em 1964, ano do golpe 
financeiro-multinacional-militar no Brasil, ele tornou-se o campeão gaúcho absoluto (aos 12 anos de 
idade). Um ano depois, em 1965, Mequinho torna-se campeão brasileiro absoluto (contava ele com 
apenas 13 anos). Em 1967, com apenas 15 anos de idade, ele continua campeão brasileiro absoluto e 
torna-se campeão sul-americano absoluto, recebendo então o título de Mestre Internacional (MI). 
Mequinho teve o seu auge no ano de 1977, quando foi considerado o 3º melhor jogador do mundo, 
superado apenas por Anatoly Karpov e Viktor Korchnoi. 

Em 1978, por causa de uma doença que compromete o sistema nervoso e os músculos, Mequinho teve de 
abandonar as competições. Quando a doença alcançou seu estado mais grave, o famoso enxadrista 
aproximou-se de Deus, passando a frequentar os cultos da Renovação Carismática Católica. Ao se 
recuperar, passou a dedicar-se integralmente à religião, mas sempre alimentando a esperança de voltar a 
jogar xadrez. 

Após muito sofrimento, Mequinho voltou a jogar em 1991, num match de 6 partidas contra o Grande 
Mestre (GM) Predrag Nikolic. O perseverante Mequinho demonstrou um jogo muito forte, mas, por estar 
longo tempo parado, foi vencido pelo iugoslavo (5 empates e 1 derrota). Em 1992, Mequinho jogou um 
match de 6 partidas contra o Grande Mestre (GM) Yasser Seirawan, mas, ainda convalescente, foi 
derrotado mais uma vez. Com a nova derrota, decide afastar-se dos tabuleiros de xadrez por longo tempo. 
No ano de 2000, Henrique Costa Mecking (o Mequinho) retorna aos tabuleiros para disputar um match 
contra outro Grande Mestre brasileiro Giovani Vascovi, na época, tricampeão nacional (terminaram 
empatados). Em 2001, Mequinho volta a mostrar que é ainda um jogador de muita força, embora dedique 
a maior parte de seu tempo à sua fé religiosa. Então, no Magistral Najdorf – Argentina, consegue empatar 
com Judit Polgar, a maior enxadrista da história, e também com o seu antigo adversário Viktor Korchnoi 
(aquele mesmo jogador que em 1977 era considerado o 2º do mundo, enquanto que Mequinho era 
considerado o 3º melhor do mundo). Mequinho também participa de torneios online, como os realizados 
no ICC (Internet Chess Club). Nele participam cerca de 25.000 jogadores de alto nível, sendo que 200 
deles são Grandes Mestres (GM,s), e por mais de 10 vezes Mequinho chegou a ser o primeiro do ranking. 

Em 2003, a convite do mestre internacional Alexandru Sorin Segal, o “teimoso” Mequinho participa dos 
jogos regionais, representando a cidade de Ilha Solteira e ajudando a equipe a ser campeã, classificando-a 
para os jogos abertos, onde esta mesma equipe se tornaria vice-campeã. Desde 2005, Mequinho vem 
disputando os jogos regionais e os jogos abertos pela cidade de Taubaté, onde reside. Atualmente, 
Henrique Costa Mecking é o número 5 do Brasil, com uma pontuação de 2.567 no rating de outubro de 
2008. 

Curiosidades sobre o enxadrista – 1ª – Em 1965, quando venceu pela primeira vez o campeonato 
brasileiro, Mequinho jogava a penúltima rodada com Olício Gadia, quando a partida foi suspensa, então 
Gadia, convicto que o garoto Mecking não se arriscaria em uma sessão de supensas, já que o empate lhe 
garantia o título, falou: - Proponho o empate! – Proponho que o senhor abandone! – exclamou Mequinho. 
O riso foi geral entre os assistentes. A seguir, o garoto demonstrou com presteza como ganharia o final. 
Gadia, muito sem jeito, abandonou na hora. 

2ª - Em 1972, quando enfrentou o ex-campeão mundial Tigran Petrosian no torneio de Santo Antonio, 
Mequinho descobriu que tinha que lutar dentro e fora do tabuleiro. O grande mestre soviético “só fazia 
silêncio quando era a vez dele jogar. Toda vez que eu tinha que pensar, ele estava cutucando a mesa com 
o joelho, e o tabuleiro com o cotovelo, para chacoalhar a mesa. Se não fosse suficiente para incomodar-
me, Petrosian ficava fazendo ruídos, derrubando café, e tudo com ritmo variável. E rolando uma moeda 
na mesa”. Depois de reclamar três vezes com os árbitros, Mequinho resolveu fazer barulho quando era 



sua vez de jogar. Petrosian desligou seu aparelho auditivo e ganhou a partida. 

3ª - O magistral Mequinho esteve em Aracaju no dia 17 de março de 2005, quando das comemorações 
alusivas ao aniversário da mudança da capital. Ele disputou uma simultânea com os 25 melhores 
jogadores sergipanos da época. O evento ocorreu nas dependências do Colégio Arquidiocesano, ligado à 
Igreja Católica, tendo à frente o religioso e notável orador sacro Monsenhor Carvalho, muito amigo do 
também notável orador Manoel Cabral Machado, falecido há pouco tempo. Antes de iniciar a partida, 
durante 15 minutos Mequinho fez uma preleção sobre a sua enfermidade. Falou da dificuldade em 
respirar, da dificuldade em engolir alimentos e até água e do seu emagrecimento. Resumindo: quase 
morre. Ele se mostrou muito agradecido às religiosas que cuidaram dele. No entanto ele não disse qual a 
doença que o tinha acometido. 

Num espaço de tempo de 4 horas (das 16 às 20 horas), ele jogou contra 25 desafiantes, tendo na ocasião 
derrotado 23 e proposto o empate a dois adversários que curiosamente foram o professor do colégio 
Arquidiocesano e o presidente da Federação Sergipana de Xadrez. Este JORNAL DA CIDADE deu 
cobertura ao evento. 

4ª – Segundo consta na internet, o genial Mequinho desenvolveu a enfermidade conhecida como 
Miastenia Gravis, que afeta o sistema nervoso e a musculatura, o que confere com o relato feito por ele 
(quadro clínico) no Colégio Arquidiocesano de Aracaju. Encontramos na Wikipédia: Uma doença grave – 
a miastenia, que compromete o sistema nervoso e os músculos – fez Mequinho 
abandonar as competições em 1978. 

5ª – Em outra página da internet, Mequinho chega a declarar que foi Deus quem lhe curou. 

6ª – No Colégio Arquidiocesano, Mequinho não fez referência a Deus, entretanto deixou bem claro 
o seu agradecimento às irmãs religiosas e à sua fé religiosa, tanto que durante todo o jogo portava um 
grande crucifixo pendurado ao pescoço. 

7ª – O cidadão Henrique Costa Mecking, pelo seu incalculável valor, foi objeto de uma reportagem de 
capa na revista Veja no dia 22 de agosto de 1973. Título: O Campeão Mequinho. Também a cantora 
Maria Bethânia mereceu uma reportagem de capa na mesma revista, em 3 de outubro de 1973. É preciso 
relembrar que a cantora parece ser conterrânea do médico baiano Dr. Olívio Martins, autor do livro “O 
Poder Curativo do Sangue – Menos Remédios e Mais Ciência”. 

Observações do escriba – 1ª – a revista O Cruzeiro (hoje extinta), num passado um pouco distante 
publicava em uma de suas páginas, memoráveis partidas de xadrez. Tal entretenimento valiosíssimo – 
sobretudo para adolescentes e jovens – foi relegado a segundo plano pela nossa mídia. No Brasil, 
atualmente, em termos de esportes, o que existe é um monopólio do futebol de campo. E quem patrocina 
os jogos de futebol são os bancos e as multinacionais, na maioria dos casos. Os tabuleiros de xadrez (de 
madeira), aos poucos foram substituídos por tabuleiros de plástico. Até aí tudo bem. Todavia, o nosso 
sistema globalizante, (o neoliberalismo) está aos poucos levando a juventude para as telas de 
computadores, para os seus sofisticados jogos eletrônicos, inclusive para disputar com o computador o 
“Jogo dos Reis” eletrônico. Por quê? 

Falta de estímulo. Falta de patrocinadores. Esta é que é a verdade. Se investe muito na força física e muito 
pouco na força mental. É a chamada cultura da musculatura! 

2ª – O enxadrista Mequinho, alega ter sido curado da Miastenia Gravis por causa de sua fé religiosa, ou, 
em outras palavras por Deus. Não podemos dizer o contrário, mas podemos questionar. Será mesmo 
verdade? 

3ª – Vejamos agora o que diz o médico carioca Dr. Luiz Moura, no seu já famosíssimo DVD, gravado em 
2004: “na Miastenia Gravis, eu tenho uma paciente que tem a minha idade, 78 anos. Esta paciente, ela até 
tem um mês a mais do que eu, vai fazer 79 antes de mim, eu faço 79 em maio. Ela foi diagnosticada com 
Miastenia Gravis em 1980, no Instituto de Neurologia, na Avenida Pasteur, e foi dado como perdido, 



como não tem nada o que fazer, porque nada se fazia mesmo. E ela vem fazendo a auto-hemoterapia 
desde 1980. Ela é a única sobrevivente dos diagnósticos feitos de Miastenia Gravis, de todos os pacientes 
que tinham Miastenia Gravis na época, que ela começou em 1980, não existe nenhuma viva, só ela, e vai 
ao meu consultório com a filha, ela toma ônibus, pessoa humilde, e tudo, toma ônibus e chega ao meu 
consultório. Isso 24 anos depois. 

Chegamos então a uma situação intrigantemente agradável. Por que agradável? Porque os dois 
personagens principais, além de famosos, permanecem vivos. De um lado o magistral enxadrista 
Mequinho, que afirma ter sido curado da Miastenia Gravis através de Deus. Do outro lado, o mestre e 
médico Dr. Luiz Moura, que afirma ter curado da Miastenia Gravis, uma humilde senhora, através da 
auto-hemoterapia. Mequinho diz: a fé religiosa me curou! Dr. Luiz Moura diz: a auto-hemoterapia curou 
a humilde senhora! Sendo assim, o enxadrista Mequinho está desdenhando da medicina convencional (ou 
seja, a medicina oficial). Já o médico Dr. Luiz Moura, não desdenha da medicina convencional, mas 
defende com muita segurança e eloquência, o uso da auto-hemoterapia, a quem chama de terapia 
complementar (medicina complementar). 

No caso da terapia (cura) da Miastenia Gravis, de um lado temos a religião (a fé) e do outro a ciência (a 
auto-hemoterapia). Eis mais uma vez, o eterno “diálogo” entre a ciência e a religião. No caso em pauta, a 
medicina convencional (oficial), ficou do lado de fora a rever os livros. A propósito, aos olhos do CFM e 
da Anvisa seria o enxadrista Mequinho um notório charlatão? Estas autoridades agora têm um duplo 
desafio. 1º - cassar a própria fé religiosa. 2º - continuar cassando a auto-hemoterapia. (para o bem das 
multinacionais). Será? Sobre enfermidade muito semelhante (Miastenia Gravis), posteriormente, iremos 
transcrever para os leitores o que escreveu o médico baiano Dr. Olívio Martins, com a sua “vacina do 
sangue”. Bem, leitores. Bom dia e até outro dia!

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=29994

Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (XVI)
Publicada: 23/09/2009

Século XXI – 8 de setembro de 2009 – Devo pedir desculpas às simpáticas leitoras e aos simpáticos 
leitores, pelo fato de ter me ausentado desta tribuna livre, pelo espaço de tempo de longos meses. O 
último artigo que escrevemos sobre uma terapia tão simples, de baixíssimo custo, de eficácia 
comprovada, e, o que me parece mais importante, sem apresentar absolutamente nenhum efeito colateral, 
ou reações adversas, (o artigo de número XV), foi publicado no dia 04 de abril de 2009, neste mesmo 
JORNAL DA CIDADE, para deleite da maioria da população e para desgosto de uma minoria, as 
bilionárias e poderosíssimas multinacionais da indústria farmacêutica, contando com o apoio de seus 
seguidores domésticos. 

Século XVIII – Foi por volta de 1711, que os padres Manuel dos Santos e João Duarte do Sacramento 
fundaram uma igreja, e, assim, deu-se início ao surgimento das primeiras moradias, no povoado de 
Limoeiro, hoje um município que fica localizado a leste do Estado de Pernambuco. Fonte: Wikipédia. 

Século XXI – 17 de junho de 2009 – “Não vamos ter os votos necessários por ter aberto embaixadas aqui 
ou ali. Não é essa avaliação que fazem os países-membros do Conselho de Segurança da ONU. Isso 
repercute nas contas públicas e significa aumento de custo”. Marcos Vinícius Vilaça, ministro do 
Tribunal de Contas da União, criticando a política do Itamaraty de abrir embaixadas em países 
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inexpressivos para conseguir votos na ONU. Fonte: revista Veja, página 53, edição 2.117 de 17 de junho 
de 2009. 

Século XX e início do século XXI – Década de 30 e décadas subsequentes - no dia 30 de junho de 1939, o 
casal Antonio de Souza Vilaça e Evalda Rodrigues Vilaça presenteiam o mundo com o nascimento de seu 
único filho, que receberia o nome de Marcos Vinícius Rodrigues Vilaça. Ele viria a se formar em 
advocacia. Depois se tornaria jornalista, professor, ensaísta e poeta brasileiro, membro da Academia 
Pernambucana de Letras, da Academia Brasileira de Letras, da Academia de Ciências de Lisboa, ministro 
e presidente do Tribunal de Contas da União. Na Academia Pernambucana de Letras, é o primeiro 
ocupante da cadeira 35, tendo sido eleito em 30 de outubro de 1965 e tomado posse em 18 de novembro 
do mesmo ano, sendo atualmente o mais antigo membro da Academia. Na Academia Brasileira de Letras 
é o sétimo ocupante da cadeira 26. Foi eleito em 11 de abril de 1985, na sucessão de Mauro Mota, seu 
conterrâneo, e recebido em 02 de julho de 1985 pelo acadêmico José Sarney. Recebeu os acadêmicos: 
Ariano Suassuna, Alberto da Costa e Silva e Marco Maciel. Tomou posse como presidente da Academia 
Brasileira de Letras em 15 de dezembro de 2005. Autor de livros com edições no Brasil, Itália, França, 
Inglaterra e Venezuela. Condecorações nacionais e estrangeiras. Como as atividades principais de Marcos 
Vilaça são muito extensas e diversificadas, remeto respeitosamente aos leitores atenciosos (e certamente 
muito curiosos) a uma meticulosa consulta à Wikipédia. Fonte: Wikipédia. 

Século XXI – 2009 - Observação do escriba: se aqui em Sergipe, a luta para conseguir um cargo de 
Conselheiro no Tribunal de Contas do Estado (TCE), se transformou numa verdadeira briga de foice (ou 
seria de navalha?) em quarto escuro, imaginem os caros leitores, como deve ser difícil alcançar um cargo 
de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), em Brasília. Um belo dia o escriba chegará lá. Como 
assim? Kom Kontas ou Kom Kontos! 

Século XXI – 12 de maio de 2009 – “A gripe suína e a auto-hemoterapia” – Resolvi escrever este artigo 
após conversar com um amigo sobre a inquietante possibilidade de vermos a chamada gripe suína se 
transformar numa pandemia de graves consequências para a sociedade. Eu defendi a tese de que a prática 
da auto-hemoterapia poderia se constituir em importante recurso para prevenir a manifestação de novos 
casos e conter a sua propagação em escala global. 

Chegamos à conclusão que a minha condição de mestre em gestão de políticas públicas me autorizaria a 
dissertar sobre a questão, uma vez que o seu caráter se ajusta aos interesses públicos que são tutelados 
pelo Estado, ou seja, ações de governo na área de proteção sanitária e defesa da saúde da população. 
Assim, me senti desafiado pela possibilidade de levantar um debate público sobre a utilização da auto-
hemoterapia como uma alternativa para fazer frente a um surto de gripe que prenuncia ter um poder 
avassalador, principalmente em relação aos indivíduos com menores condições de acesso aos serviços de 
saúde e incapazes de adquirir medicamentos adequados. 

O meu objetivo é provocar a classe médica e os meios acadêmicos a analisar adequadamente a questão do 
emprego da auto-hemoterapia como uma técnica médica cientificamente sustentada, assim como levar as 
autoridades da área de saúde a colocar o assunto na pauta de discussões que possam conduzir a sua 
utilização dentro de uma estratégia de política pública no setor de saúde. 

Na verdade, desde o advento da entrevista gravada em DVD que já circulou pelas mãos de centenas de 
pessoas pelo país e tem milhares de acessos pela internet (www.orientaçoes medi 
cas.com.br/auto_hemoterapia.asp), na qual o médico carioca Luiz Moura defende o seu uso como 
procedimento terapêutico a ser aplicado em diversas doenças, a auto-hemoterapia passou a gerar variadas 
manifestações, tanto contra como a favor da sua utilização. 

Nessa entrevista, o Dr. Luiz Moura afirma, textualmente: “A auto-hemoterapia é um recurso terapêutico 
de baixo custo, simples, que se resume em retirar sangue de uma veia e aplicar no músculo, estimulando 
assim o Sistema Retículo-Endotelial, quadruplicando os macrófagos em todo organismo. A técnica é 
simples: retira-se o sangue de uma veia – comumente da prega do cotovelo – e aplica-se no músculo, 
braço ou nádega, sem nada acrescentar ao sangue. O volume retirado varia de 5 ml a 20 ml, dependendo 
da gravidade da doença a ser tratada. O sangue, tecido orgânico, em contato com o músculo, tecido extra-



vascular, desencadeia uma reação de rejeição do mesmo, estimulando assim o S.R.E. A medula óssea 
produz mais monócitos que vão colonizar os tecidos orgânicos e recebem então a denominação de 
macrófagos. Antes da aplicação do sangue, em média, a contagem dos macrófagos gira em torno de 5%. 
Após a aplicação a taxa sobe e, ao fim de 8h, chega a 22%. Durante 5 dias permanece entre 20 e 22%, 
para voltar aos 5% ao fim de 7 dias a partir da aplicação da auto-hemoterapia. A volta aos 5% ocorre 
quando não há sangue no músculo. As doenças infecciosas, alérgicas, auto-imunes, os corpos estranhos 
como os cistos ovarianos, miomas, as obstruções de vasos sanguíneos são combatidas pelos macrófagos, 
que, quadruplicados, conseguem assim vencer estes estados patológicos ou, pelo menos, abrandá-los”.

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=42904

Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (XVII)
Publicada: 24/09/2009

Diante de um depoimento como esse, proferido por um profissional com cinquenta anos de exercício da 
medicina, o assunto deveria merecer uma atenção com rigoroso critério científico. O que se tem visto, no 
entanto, são atitudes precipitadas – de ambos os lados – que só têm contribuído para tirar o foco da 
questão principal, ou seja, a auto-hemoterapia possui a propriedade de aumentar a quantidade de células 
sanguíneas responsáveis pelo sistema imunológico e prevenir a incidência de doenças infecto-
contagiosas? 

A relevância dessa questão deverá levar a sociedade civil a reivindicar a realização de audiências públicas 
que possam proporcionar o amplo debate sobre a auto-hemoterapia, por meio de fóruns legitimados para 
proceder a uma discussão sobre o tema, com a devida transparência e honestidade de propósitos. Caso 
este artigo consiga atingir esse resultado, acredito que terei dado a minha contribuição à causa da saúde 
pública no Brasil, cujos resultados poderão beneficiar a muitos. O que não pode ser tolerado é que 
interesses econômicos venham impedir a adoção, em larga escala, de uma técnica que tenha a 
possibilidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas e assegurar o acesso a um tratamento que possa 
minimizar ou mesmo curar determinado grupo de doenças, sejam elas de natureza individual ou 
epidêmica. 

Século XXI – 08 de setembro de 2009 - Observações do escriba: 1ª - o artigo que os leitores acabaram de 
ler – “A gripe suína e a auto-hemoterapia” – foi escrito pelo Sr. Marcos Vinícius, advogado, adepto do 
espiritismo, que teve a plena liberdade de se expressar no jornal Folha de Pernambuco, no dia 12 de maio 
de 2009, embora não seja médico e nem cientista na área de saúde. Todavia, ele teve a coragem de 
publicar o seu ponto de vista. No caso, o cidadão Marcos Vinícius, que subscreve o artigo, vem a ser 
aquela criança nascida no dia 30 de junho de 1939, em Limoeiro-Pe, e que foi batizado como Marcos 
Vinicios Rodrigues Vilaça, e que viria a ocupar o cargo (entre outros) de ministro do Tribunal de Contas 
da União, tendo se aposentado há pouco tempo, compulsoriamente, devido ao fato de ter completado 70 
anos de idade. Não é por acaso, que as “brigas” para substituí-lo no TCU já começaram, estando o pessoal 
do PT armados de foices e o pessoal do DEM (antigo PFL) armados de navalhas. Kê Kabelos! 2ª - quem 
será o amigo do ex-ministro que o convenceu a escrever um artigo tão equilibrado, tão lúcido? A opinião 
dele daria também uma contribuição muito grande à causa da saúde pública em Pernambuco, no Brasil e 
no mundo. 3ª - a prevenção e/ou o tratamento da gripe suína encontra guarida no depoimento do médico 
carioca Luiz Moura? Sim. Em certa altura de sua entrevista, foi perguntado ao Dr. Luiz Moura: Surtos 
epidêmicos e AH? Ao que ele respondeu: Nisso funcionaria, aí seria de grande valor, de uma economia 
enorme. E concluiu a sua resposta com uma primorosa aula de infectologia e principalmente de 
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imunologia! 4ª - o ex-ministro Marcos Vinícius Vilaça escreveu: “O que não pode ser tolerado é que 
interesses econômicos venham impedir a adoção, em larga escala, a um tratamento que possa minimizar 
ou mesmo curar determinado grupo de doenças, sejam elas de natureza individual ou epidêmica”. Ou 
seja, endossa o que o Dr. Luiz Moura, disse: de uma economia enorme. 5ª – se, individualmente, está 
“proibida” a prática da auto-hemoterapia no Brasil (não só a prática como pesquisas científicas), os 
leitores por acaso acham ou esperam que as multinacionais e seus representantes domésticos irão permitir 
o emprego da auto-hemoterapia em epidemias? (ou seja, na comunidade?). 6ª – O cidadão Marcos 
Vinícius não é uma pessoa comum. Eu escrevi comum? Alto lá! O nosso querido presidente Lula, ao 
dizer, não faz muito tempo, que o ex-presidente José Sarney não era uma pessoa comum... deu no que 
deu!. Por conseguinte, respeitáveis leitores, esqueçam o comum, o comunismo e a comunidade. 

Como eu queria dizer, o cidadão Marcos Vinícius Vilaça é uma pessoa incomum, pois, há poucos dias, 
ele participou da festa do 88º aniversário na mansão da Sra. Lily Marinho (viúva do jornalista Roberto 
Marinho – 1904-2003) e, entre os presentes (além de outras ilustres personalidades), encontrava-se o 
nosso querido e incomum deputado federal Albano Franco, comumente conhecido em Sergipe! E 
comumente pode? Pode. (fatos e fotos na revista Caras, edição 811, ano 16, número 71, de 22 de maio de 
2009). 7ª – Embora o incomum Sr. Marcos Vilaça tenha sido citado (e fotografado) recentemente nas 
revistas Veja e Caras, é de se estranhar que o artigo do ex-ministro, publicado no jornal Folha de 
Pernambuco, não tenha recebido por parte da grande, da média e da pequena imprensa, o destaque 
merecido. Fato incomum! 8ª – A luta contra a pólio continua. Cadê o PFL? Jaula neles! 9ª - no próximo 
artigo iremos falar de coelhos. Como assim? Kê Koelhos! Bom dia e até outro dia. 

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=43004

Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (XVIII)
Publicada: 08/10/2009

Século XXI – 2 de setembro de 2009 - Ambiente. A matança dos camelos. O governo da Austrália decide 
eliminar 650.000 do 1 milhão de animais soltos no interior do país. Até turistas são bem-vindos para a 
caçada. Massacre consentido. Periodicamente, a Austrália promove campanhas para reduzir a 
superpopulação de um grupo de 56 animais. Os principais: cangurus, coelhos, raposas-vermelhas e 
javalis. Aventura no Outback. O americano Mike Mistelske com sua presa: caça esportiva para ajudar a 
reduzir o número de camelos. Os camelos e cangurus são mortos a tiros. Os javalis e as raposas-
vermelhas são mortos a tiros, usando-se armadilhas ou utilizando-se de iscas envenenadas. 

Já os coelhos... “com uma população estimada em 200 milhões, são eles descendentes de coelhos 
europeus que se multiplicaram sem controle. Destroem pastos e provocam desertificação. Como são 
mortos os coelhos? Com um vírus letal manipulado em laboratório. Meta: extermínio total. Nos anos 50 o 
contingente de coelhos chegou a ser reduzido em 99,8%”. A reportagem é de autoria de Juliana Cavaçana 
e de Duda Teixeira. Fonte: revista Veja, páginas 112 e 113, edição 2.128 de 2 de setembro de 2009. 

Século XX – ano de 1940 - Ao falar em coelhos, vieram-me à lembrança (entre outros) os nomes de dois 
médicos: o carioca Dr. Luiz Moura e o Dr. Jésse Teixeira... “Ele (Dr. Jésse Teixeira) fez a auto-
hemoterapia em coelhos e verificou que terminava a ação da auto-hemoterapia quando o sangue 
terminava. Porque ele sacrificava o coelho e verificava: bom, voltou de novo aos 5% (taxa de 
macrófagos), foi ver o local em que tinha sido aplicado o sangue e já não existia mais sangue”. Pequena 
observação: “as experiências científicas de Dr. Jésse Teixeira foram realizadas no final da década de 
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trinta do século passado (século XX), e publicadas em 1940. Em 2004, foi divulgado o seu trabalho 
através de um DVD, tendo como principal apresentador o notável médico Dr. Luiz Moura”. Fontes: 
entrevista com Dr. Luiz Moura (em DVD) e trabalho de Dr. Jésse Teixeira – “Autohemotransfusão: 
complicações pulmonares pós-operatório”. 

Século XXI – 26 de agosto de 2009 – Desmascarado – Demorou mas caiu a rede de proteção de Roger 
Abdelmassih, o maior especialista brasileiro em reprodução assistida, preso sob a acusação de estuprar 
dezenas de pacientes. A reportagem sobre o médico Dr. Roger Abdelmassih vai da página 82 à página 90, 
da revista Veja, edição 2.127 de 26 de agosto de 2009. Entre os famosos que aparecem na reportagem 
encontramos Pelé (o “rei” do futebol), o “rei” Roberto Carlos e a “rainha” Hebe Camargo, entre outros 
nomes de destaque da vida nacional. A reportagem é de Bel Moherdaui, Laura Diniz, Suzana Villaverde e 
Juliana Linhares. 

Já nas páginas 92 e 93 da mesma edição 2.127 encontramos: Justiça. Não falta tecnologia, faltam leis. A 
reportagem é de Dias Lopes e Naiara Magalhães. A única regulamentação específica para a reprodução 
assistida é uma resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM), de 1992...“Como a resolução não tem 
poder de lei, um juiz não pode usá-la para criminalizar condutas médicas nesse campo”, diz Reinaldo 
Ayer, coordenador da Câmara Técnica de Bioética do Conselho Regional de Medicina de São Paulo 
(página 92). Observação do escriba: assim sendo, subtende-se que a resolução que proíbe a prática da 
auto-hemoterapia no Brasil, não tem poder de lei. Detalhe muito pequeno para um texto muito longo... 
Abdelmassih também pode ser acusado de sonegação fiscal e manipulação genética (página 88). Detalhe 
muito grande para um texto muito curto. Kê “detalhes”! Fonte: revista Veja, edição 2.127, de 26 de 
agosto de 2009, páginas citadas. 

Século XX – ano de 1942 – foi durante a II Grande Guerra, que os norte-americanos lançaram no Brasil a 
revista Seleções do Reader’s Digest. Kê “bondade”! Fonte: arquivo. 

Século XXI – 26 de agosto de 2009 – Reader’s Digest – A editora da revista Seleções pedirá concordata 
nos Estados Unidos por ter acumulado dívidas de 1,6 bilhão de dólares. Kê maldade! Fonte: página 54, 
revista Veja, edição 2.127.

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=44349

Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (XIX)
Publicada: 09/10/2009

Século XX – 22 de novembro de 1963 – acaba de ser assassinado em Dallas, no Texas, o presidente 
Kennedy, eleito “democraticamente” pelo povinho. Os principais suspeitos são os cubanos komunistas ou 
os soviéticos, também komunistas. Kê koisa! Fonte: arquivo. 

Século XXI – 4 de setembro de 2009 – “Gripe e outras conspirações” – Falou em conspiração, estou 
nessa. Assassinato de Getúlio, Juscelino, Lacerda e, para deixarmos de provincianismos, de Kennedy, 
Elvis e, agora, oba! Michael Jackson. Sem teorias conspiratórias a vida não tem a menor graça. Vivam 
elas com seus mortos todos. 

Vamos a um assunto corrente. A gripe suína. Espera aí! Era “suína”, de repente virou gripe H1N1? Sou 
informado também que há variações, H2, N1 e por aí afora. Todas matam. A mudança de nome é 
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sintomática da tentativa de acobertar alguma canalhice. Se tivemos as gripes aviária, asiática e a terrível 
espanhola, por que só essa ganha nome de meia equação? De alguns meses para cá, a enfermidade 
infecciosa virótica ocupa as manchetes dos contagiantes meios de comunicação que, aliás, já me 
recomendaram só ler ou ver a TV, protegido com uma máscara azul cerúleo, a me cobrir boca e nariz. 

Limito-me a resumir e passar adiante, como um resfriado à toa, uma pequena, porém enfezada teoria 
conspiratória. Além do mais ando me sentindo lerdo e quiçá (principalmente quiçá) febril. Será a suína, a 
H1N1 ou a corrente de ar na sala em que trabalho? Assoo o nariz, cato o lenço e sigo em frente. Aspas 
para a teoria: “Que interesses econômicos se movem por detrás da gripe suína? 

No mundo, a cada ano morrem milhões de pessoas vítimas da malária (de novo) que se poderia prevenir 
com um simples mosquiteiro. Os noticiários nada disto falam! No mundo, por ano, morrem 2 milhões de 
crianças com diarréia que se poderia evitar com um simples soro que custa 25 centavos. Enfermidades 
evitáveis com vacinas baratas provocam a morte de 10 milhões de pessoas a cada ano. Os noticiários disto 
nada falam! 

Mas há cerca de 10 anos, quando apareceu a famosa gripe das aves... os noticiários mundiais inundaram-
se de notícias. Uma epidemia, a mais perigosa de todas... Uma pandemia! Só se falava da terrífica 
enfermidade das aves. Não obstante, a gripe das aves apenas causou a morte de 250 pessoas em 10 anos. 
25 mortos por ano. A gripe comum, (olha essa vírgula!!!) mata meio milhão de pessoas no mundo. Meio 
milhão contra 25. Um momento, um momento. Então por que se armou tanto escândalo com a gripe das 
aves? 

Porque atrás desses frangos havia um “galo” de crista grande. A farmacêutica transnacional Roche com o 
seu famoso Tamiflu vendeu milhões de doses aos países asiáticos. Ainda que o Tamiflu seja de duvidosa 
eficácia, o governo britânico comprou 14 milhões de doses para prevenir a sua população. Com a gripe 
das aves, a Roche e a Realenza, as duas maiores empresas farmacêuticas que vendem os ”antivirais” 
obtiveram milhões de dólares de lucro. 

Antes, com os frangos. Agora, com os porcos”. 

Encerro minha transcrição por aqui. Acabo de receber fotos autênticas provando que os americanos nunca 
foram à Lua e que aquela encenação toda ocorreu num deserto no Estado do Arizona. Deserto, aliás, de 
propriedade de Donald Rumsfeld, secretário de Defesa de George Bush, artífice da guerra contra o Iraque. 
Donald Rumsfeld é, para vocês verem, segundo a teoria 
conspiratória ora em vigor, o principal acionista da Gilead Sciences, empresa norte-americana. 
Rumsfeld marcou ponto, pois, em duas teorias conspiratórias quentérrimas. 

Alguém já procurou saber onde estava Donald Rumsfeld no dia 22 de novembro de 1963? Eu daria uma 
conferida nisso. Fonte: transcrição parcial do JORNAL DA CIDADE (de Sergipe), caderno B, página 6, 
do dia 4 de setembro de 2009, de autoria de Ivan Lessa, colunista da BBC Brasil. Kê homicídio? Kê 
genocídio? 

Século XX – décadas de 40 e 50 – Capítulo II – O Guerrilheiro – (vai da página 43 à 84). – Do lado 
americano, Bill Patrick era um importante solucionador de problemas. Durante duas décadas, realizara 
pesquisas biológicas em Fort Detrick, Maryland, base americana onde eram desenvolvidas as armas 
biológicas (página 43). O programa de desenvolvimento de micróbios de Fort Detrick fizera testes 
meticulosos com possíveis armas biológicas em quase mil soldados americanos em câmaras seladas e na 
solidão do deserto de Utah. Em seguida, recorrera aos presos da Penitenciária Estatal do Ohio (página 
44). 

William Capers Patrick III nasceu em 24 de julho de 1926, filho único de um casal sulista de ascendência 
escocesa e irlandesa. O seu nome do meio era de um parente, bispo da Igreja Metodista. Sua terra natal, 
Furman, situada na Carolina do Sul, era um minúsculo traço de civilização plantado no sul, perto do rio 
Savannah. Patrick teve o seu primeiro contato com a penicilina, que começava a ser amplamente usada no 
combate aos micróbios no corpo humano, como combatente na Segunda Guerra Mundial. (página 46).



FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=44487

Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (XX)
A crise do contraditório: escassez e abundância de fertilizantes no Brasil. As principais produtoras de 
matérias primas, que compõem as formulações NPK, estão em poder de apenas quatro grandes grupos 
privados, os quais, detêm cerca de 80% do mercado. Tal concentração pode, sem qualquer dúvida, ser 
entendida como um oligopólio, no mercado de fertilizantes. 

Segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Brasil é o quarto maior 
consumidor de fertilizantes do mundo, mas participa com apenas 2% da produção mundial, configurando-
se, portanto, como um grande importador de insumos agrícolas. Em 2007, as importações de fertilizantes 
de formulação NPK representaram 74% do suprimento de fertilizantes consumidos. Dados da Associação 
Nacional para Difusão de Adubos mostram que foram consumidas 2,8 milhões de toneladas de Nitrogênio 
(75% importado), 3,7 milhões de toneladas de Fósforo (51% importado) e 4,2 milhões de toneladas de 
Potássio (91% importado). A Rússia é a principal origem das importações de nitrogênio e fósforo. No 
caso do potássio, o principal fornecedor são os Estados Unidos. 

A partir desses dados, pode-se concluir que tanto a origem das matérias primas, que compõem os 
fertilizantes no Brasil, quanto à atividade das misturadoras das formulações, sinalizam para um grande 
domínio de poucos atores (em nível internacional e nacional). O Brasil é grande em geodiversidade. Dito 
de outra forma, a ocorrência de rochas ricas em potássio, fósforo, cálcio, magnésio e vários 
micronutrientes, podem assegurar o atendimento das necessidades de fertilização dos solos, para manter a 
produção agrícola brasileira. A utilização de pós de rochas (ou farinhas de rochas), para rejuvenescer ou 
remineralizar solos empobrecidos ou degradados, pelo uso intenso ou inadequado, é o principal 
pressuposto de uma tecnologia denominada "rochagem". Essa técnica ou prática de fertilização pode 
também ser entendida como uma espécie de "banco de nutrientes", do qual as plantas se apropriam na 
medida da necessidade do seu desenvolvimento. Este insumo configura-se como um fertilizante 
inteligente, pois fornece somente a quantidade de nutrientes que as plantas necessitam. Não há o risco de 
contaminação do solo e dos corpos hídricos, pelo excesso de oferta, tal como vem ocorrendo com as 
formulações NPK. 

O oferecimento de uma ampla gama de micronutrientes, muda o fato de que, os alimentos consumidos, 
não ficam restritos a cerca de dez elementos químicos, conforme ocorre com a adubação convencional. 
No processo de exploração mineral, são geradas enormes quantidades de subprodutos, que são 
descartados. Esses subprodutos, considerados um problema para a atividade mineral, podem se converter 
na solução para o setor agrícola. Estudos e experimentos têm recorrentemente confirmado que, pós de 
rochas, atendem às demandas nutricionais das plantas. Não obstante, o uso da "rochagem", não é 
difundido no mundo e nos países dependentes de importação, das matérias primas utilizadas nas 
formulações NPK. A "rochagem" fundamenta-se na busca do equilíbrio da fertilidade, na conservação dos 
recursos naturais, e na produtividade naturalmente sustentável. (1). 

Os leitores, talvez estejam a se perguntar. E o que é mesmo que a auto-hemoterapia tem a ver com isso? 
A auto-hemoterapia, embora não seja uma terapia convencional, a auto-hemoterapia, ainda que não seja 
uma terapia oficialmente reconhecida, a auto-hemoterapia, ainda que não tenha o apoio da "comunidade 
científica", ainda assim, tal terapia complementar benfazeja, continua epidemicamente se espalhando pelo 
mundo afora. Afinal, o que é mesmo que o "NPK" tem a ver com a auto-hemoterapia? O notável Dr. Luiz 
Moura, tem algumas considerações sobre as formulações NPK! É o que veremos a seguir. 
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Cloreto de magnésio. O magnésio é de enorme importância no uso do dia a dia, todo mundo deveria 
tomar, porque os alimentos hoje estão pobres em magnésio e, o motivo é simples demais. É que as plantas 
precisam muito do magnésio para respirar. O mecanismo clorofílico delas, (das plantas) – a fixação de 
gás carbônico e a eliminação de oxigênio, - quem faz é a clorofila, que é à base de magnésio, basicamente 
do magnésio, que faz parte da estrutura molecular delas. Acontece que o que se usa hoje em dia, o adubo 
químico que se usa hoje em dia, é o NPK (Nitrogênio, Fósforo e Potássio). Não se repõe o magnésio na 
terra. Antigamente, quando as cidades eram todas de casas, as casas tinham fossa, e esse magnésio, que a 
gente elimina pelas fezes, voltavam para o lençol freático. Mas hoje, vai tudo para os rios e para o mar. 
Então está havendo um empobrecimento crescente de magnésio nas terras. As duas razões mais 
importantes para o uso do cloreto de magnésio são: 1ª – ele fixa cálcio onde existe pouco cálcio. 2ª – ele 
retira cálcio onde existe muito cálcio. Ou seja, ele regula o metabolismo do cálcio. Então, as calcificações 
da coluna, as calcificações das articulações, as calcificações das artérias, certas calcificações renais, 
podem ser tratadas com o uso do cloreto de magnésio. O magnésio é tão importante que, o médico francês 
(cirurgião) Pierre Delbet, em 1940, publicou o livro "A política preventiva do câncer". No livro dele tem: 
o mapa do câncer e o mapa do magnésio (estudos realizados na França e na Itália). (2). 

Observações do escriba: 1ª – em outros artigos, iremos escrever sobre a ação do cloreto de magnésio 
isoladamente, e sobre a ação do cloreto de magnésio associado ao uso da auto-hemoterapia, no tratamento 
de várias doenças. 2ª – A autora do texto sobre as formulações NPK, não cita os grupos privados. Quais 
serão eles? 3ª – Puxa vida! As multinacionais não me deixam em paz! 4ª – Alô rede AH, aquele abraço! 
Se Deus quiser e se Deus permitir voltaremos outro dia. Boa leitura e bom dia. 

Fontes: (1) - Jornal do Dia, opinião, 11 de setembro de 2009, página 04, Suzi Huff Theodoro 
(pesquisadora adjunta sênior da UnB e Phd em gestão ambiental e desenvolvimento sustentável). (2) – 
Depoimento em DVD, do Dr. Luiz Moura, em 2004. 

Aracaju, 02 de outubro de 2009. 
Jorge Martins Cardoso – Médico. 

FONTE: http://www.hemoterapia.org/publicacoes/auto-hemoterapia-dr-fleming-e-os-antibioticos-parte-
xx.asp  

Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (XXI)
Publicada: 10/10/2009

Em 1948, formou-se em biologia pela Universidade da Carolina do Sul e, um ano depois, fez um 
mestrado em Microbiologia na Universidade do Tennessee, em Knoxville. Em 1949, depois de ter-se 
graduado, ele começou a trabalhar para uma empresa de Indiana, que produzia os novos e incríveis 
medicamentos. Como pesquisador em microbiologia contribuiu para abrir caminhos pioneiros de 
produção em massa de penicilina e bacitracina, outro antibiótico. (página 46). Certo dia, Patrick recebeu 
um telefonema de um antigo professor do Tennessee, que fora trabalhar em projetos militares secretos. O 
professor insistiu com o biólogo para que se unisse a ele, apelando ao seu amor pela pátria e espírito de 
aventura científica. Em 1951, após investigarem seu passado por mais de meio ano, Patrick obteve uma 
licença de acesso a projetos secretos e autorização para trabalhar no coração da pesquisa federal em 
guerra biológica, o então chamado Camp Detrick. (página 47). Patrick foi trabalhar em Detrick na época 
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em que a base começava a se agitar. A eclosão da guerra fria e da guerra da Coréia levaram Washington a 
insistir com renovado vigor no planejamento das guerras bacteriológicas. (página 53). 

Quando Patrick se instalava em Detrick, dois episódios dramáticos de controle de pragas tornaram 
evidente o potencial homicida dos vírus. O alvo eram coelhos. Estas criaturas dominavam a Austrália, em 
tamanha quantidade que competiam pelos pastos com o gado e as ovelhas, tanto que a produção bovina e 
ovina começou a diminuir. Em 1950, os cientistas responderam à situação com o vírus causador da 
mixomatose, uma doença que mata a maioria dos coelhos, depois de deixá-los cegos e com convulsões. A 
doença propagou-se rapidamente e matou mais de 99% dos animais infectados. No período do pós-guerra, 
a Europa havia sido afetada por uma explosão semelhante de coelhos que comiam as colheitas agrícolas. 
Em 1952, especialistas franceses libertaram alguns animais infectados com o vírus em Eure-et-Loire, 
perto de Versalhes. No ano seguinte, além de ter-se propagado por toda a França, a doença chegara 
também à Bélgica, à Holanda, à Suíça e à Alemanha, matando 90% da população de coelhos. Os 
agricultores ficaram encantados. Com o passar do tempo, o extermínio foi considerado vital para a 
recuperação da agricultura europeia do pós-guerra. A morte dos coelhos era especialmente interessante 
para os guerrilheiros biológicos americanos, porque o vírus da mixomatose faz parte da família dos vírus 
da varíola. Portanto o drama dos coelhos foi considerado útil para se estudar a forma de propagação do 
vírus da varíola em populações de seres humanos não-vacinados. (página 57). 

Fonte: livro Germes – “As armas biológicas e a guerra secreta da América”, Ediouro, edição de 2001, 
total de 487 páginas. Autores: Judith Miller (correspondente do New York Times desde 1977); Stephen 
Engel Berg (especialista em segurança nacional há mais de dez anos e editor do Times) e William Broad 
(escreve sobre ciência no Times desde 1983 e ganhou duas vezes o prêmio Pulitzer). Os três jornalistas 
vivem atualmente em Nova York. 

Século XX (final) e século XXI (início) – abril de 2006 – Os amigos de Bush decidem que um fármaco 
como o Tamiflu é a solução para uma pandemia que não apareceu e que causou 100 mortes em 9 anos, 
em todo o mundo. O vírus da gripe das aves foi descoberto há 9 anos no Vietnam, ou seja, em 1997. 
Foram os norte-americanos que alertaram sobre a eficácia do Tamiflu. No entanto o Tamiflu apenas alivia 
alguns sintomas da gripe comum, ainda assim a sua eficácia é questionada por grande parte da 
comunidade científica. Quem comercializa o Tamiflu é o laboratório Roche. Em 1996, o laboratório 
Roche comprou a patente do Tamiflu à Gielad Sciences Inc., cujo presidente era Donald Rumsfeld, hoje 
seu principal acionista e atual Secretário de Defesa dos EUA. Em 2004, a venda do Tamiflu rendeu para a 
Roche 254 milhões de dólares, e em 2005 abocanhou 1 bilhão de dólares. Este fármaco não cura nem 
sequer a gripe comum. Os governos de todo o mundo ameaçam com uma pandemia (o negócio do medo), 
e passam a comprar à Roche quantidades industriais do produto. Nós acabamos por pagar o medicamento, 
e Donald Rumsfeld, Cheney e Bush fazem o negócio... A gripe das aves é provocada por um suposto 
vírus mutante que recebeu o “código” H5N1. Fonte: revista Dsalud, editorial de número 81, abril de 2006 
por José Antonio Campoy. 

Século XX – 1946 – A revista Seleções do Reader1s Digest publica um artigo, no qual é mencionada a 
existência de armas biológicas. Fonte: arquivo. 

O escriba pretende posteriormente, esmiuçar as informações publicadas acima. No entanto, como o texto 
está ficando longo e cansativo (para os leitores, suponho), o faremos em outros artigos. Fiquemos com os 
temas e/ou as palavras chaves: auto-hemoterapia (Início do século XX - 1912); penicilina - Dr. Fleming 
(século XX, final da década de 20); penicilina em massa (século XX, início da década de 40 – 
multinacionais); experiências em coelhos – (Dr. Jésse Teixeira – auto-hemoterapia - 1940); manipulação 
genética de vírus, matança de coelhos na Austrália (século XX - décadas de 40 e 50 - EUA); Dr. Luiz 
Moura (século XXI, 2004, DVD sobre auto-hemoterapia); matança de coelhos na Austrália, manipulados 
geneticamente (revista Veja, século XXI, 2009); Dr. Roger Abdelmassih, manipulação genética em 
humanos (revista Veja, século XXI, 2009); matança de coelhos, manipulação genética (livro Germes, 
século XXI, 2001); gripe aviária (“antivirais”, Tamiflu, Roche, Donald Rumsfel, século XX e XXI); gripe 
suína (Tamiflu, Roche, e? – século XXI, 2009); Gripe Suína, Auto-Hemoterapia, ministro Marcos Vilaça 
(século XXI, 2009). Alguém aí por acaso falou em negócios, negociatas, multinacionais e manipulação 
genética de vírus? Nessa história toda, quem é mesmo o inocente? A auto-hemoterapia ou o suposto 



“antiviral” Tamiflu? Eu apostaria na primeira terapia. Bom dia a até outro dia.

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=44604

Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (XXII)
Publicada: 24/10/2009

Século XXI – 27 de setembro de 2009 – Ultimamente, tenho conversado longamente com algumas 
leitoras, e com muitos leitores. Eles alertaram-me para o fato de que os meus artigos estavam um pouco 
longos. Ouvi atentamente às diversas argumentações. Democraticamente, resolvi conversar calmamente 
com os meus botões brancos, do meu jaleco branco. Então, cheguei à seguinte conclusão: eles têm razão. 
Doravante, os artigos serão mais curtos. 

Século XX – Década de 40 (provavelmente) – A Seleções Reader’s Digest traz ao conhecimento do 
público os mais recentes e palpitantes assuntos. Apesar de não ser um órgão técnico em ciência, 
entretanto, com oportunidade, condensa de revistas médicas matérias que despertam interesse àqueles que 
preferem esta espécie de leitura ligeira. Assim, em seu número de outubro de 1944, publicou um artigo, 
assinado por Lois Mattox Miller, extraído da revista “Hygéia”, sob o título “O Multiforme Poder Curativo 
do Sangue”, que nos despertou a atenção, porque já tínhamos, anteriormente, publicado um trabalho 
intitulado “O Poder Curativo do Sangue”. Da leitura do citado artigo, conclui-se que, atualmente, os 
norte-americanos estão interessados no aproveitamento dos elementos sanguíneos, como armas de 
combate às doenças.” (pg. 11). 

“Tendo o sangue, realmente, uma ação ilimitada e sendo indiscutível o seu multiforme poder curativo, 
iremos transcrever, para maior conhecimento dos seus efeitos, uma parte do artigo sobre “Hipertensão”, 
publicado em “Resenha Clínico-Científica”, de 1º de agosto de 1939. Diz o seu autor: “O tratamento da 
hipertensão adquiriu nestes últimos tempos novos recursos médicos, cirúrgicos e físicos que vale a pena 
considerar. A auto-hemoterapia, malgrado o seu mecanismo de ação ser ainda pouco claro, foi empregada 
com sucesso no tratamento da hemorragia cerebral e da hipertensão arterial. Arnault de Vevey foi o 
primeiro, em 1929, a publicar os resultados de 15 anos de aplicação do método em casos de hemorragia 
antiga e recente, com dados muito favoráveis”. (pg. 31). 
Observações do escriba: 

1ª - O que foi escrito acima, pode ser encontrado no livro “O Poder Curativo do Sangue” – Menos 
Remédios e Mais Ciência, cujo autor é o médico baiano Dr. Olívio Martins. A edição é de 1969 (9ª 
edição, páginas 11 e 31), composto e impresso na Gráfica Editora Laembert S/A, Rua Carlos de Carvalho, 
48, Rio de Janeiro – GB. 

2ª – É de se supor que a primeira edição tenha sido publicada na década de 40. 

3ª – Através da internet, por exemplo, ficamos sabendo que um leitor do Rio de Janeiro, após ler um dos 
meus artigos publicados neste Jornal da Cidade, localizou a 8ª edição do mencionado livro, e, afirma ele, 
é de 1960. 

4ª - Diante do que lemos no livro do médico Olívio Martins, o escriba resolveu ampliar suas pesquisas, e 
se dirigiu à respeitável biblioteca central da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Lá, no setor 
correspondente a assuntos de medicina, encontramos uma parte significativa da “Resenha Clínico-
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Científica” mencionada pelo Dr. Olívio Martins, inclusive o exemplar de 1º de agosto de 1939. Tratei de 
tirar várias cópias. Infelizmente, a vultosa e valiosa coleção, está incompleta. 

5ª - Na verdade, trata-se de um “Periódico Mensal de Doutrina e Prática Médica”, do Instituto Lorenzini 
Soc. Anônima, lançado no Brasil (em São Paulo), em 1932, cuja redação e administração era localizada, - 
ou ainda é?, - na Rua Conselheiro Brotero, 1.263, São Paulo, capital. Na época, - segundo consta na 
Resenha de 1939, – o Redator Chefe era o professor Dr. Ulisses Paranhos e o Redator Gerente era o Dr. 
Pascoal Manera. 

6ª – O fundador do periódico foi o professor Giovani Lorenzini, italiano, naturalizado brasileiro, formado 
em química industrial em 1918, e industrial de larga visão. Nascido em 1º de janeiro de 1886, veio a 
falecer por trágico acidente, em 24 de julho de 1940. Ele foi membro da “Comissão Nacional de 
Pesquisas”. Foi o fundador do “Instituto Biochimico Italiano”, de Milão, do “Instituto Lorenzini”, de São 
Paulo, do “Instituto Bioquímico Español”, de Barcelona, do “Biochemisches Institut”, de Berna, além de 
uma imensa rede de representações e filiais que se estende pela Índia, África, México e Estados Unidos. 
Foi premiado com medalha de ouro por benemerências científicas pela Real Academia de Itália. O 
“periódico” é considerado uma das primeiras publicações médicas da Itália e do Brasil. A biografia 
completa poderá vir depois. 

7ª – Além do extenso artigo sobre hipertensão e auto-hemoterapia encontrei mais duas menções sobre a 
auto-hemoterapia. Vamos viajar mais uma vez ao século passado. 
Século XX – 1º de maio de 1936 – “Auto-hemoterapia e tensão ocular”. (página 159). 
Século XX – 1º de dezembro de 1938 – “Auto-hemoterapia no decurso da vida genital da mulher”. 
(página 162). Agora, vamos retornar ao presente. 

Século XXI – 27 de setembro de 2009 – Como já escrevi anteriormente, embora a coleção do “periódico” 
seja volumosa, estão faltando vários exemplares, sobretudo os mais antigos. Àquelas pessoas que se 
dispuseram a aprofundar o estudo sobre a auto-hemoterapia, devem procurar o acervo de outras 
Universidades espalhadas pelo nosso imenso país, com destaque para as 
Universidades da Bahia, do Rio de Janeiro e de São Paulo, por serem as mais antigas. Se aqui em 
Aracaju, capital do menor Estado da Federação, foi possível encontrar tal publicação, será fácil encontrá-
la nessas Universidades. Ficamos por aqui. Se Deus permitir, voltaremos outro dia. 
A todos, boa leitura e bom dia!

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=45828

Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (XXIII)
Publicada: 27/10/2009

Século XXI – dezembro de 2007 – Últimas notícias – Auto-hemoterapia não tem eficácia comprovada. O 
Conselho Federal de Medicina emitiu o parecer nº 12/2007, sobre a auto-hemoterapia, em que afirma não 
haver comprovação científica da eficácia do procedimento. Sua emissão decorreu de solicitação, em 
junho, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
A ANVISA buscou a opinião das autoridades médicas sobre o procedimento porque essa terapia se tornou 
bastante popular: é oferecida a baixo custo, inclusive em farmácias, com a promessa de curas milagrosas 
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para doenças graves como o câncer e AIDS – o que não é comprovado pela ciência, de acordo com o 
parecer. 

A auto-hemoterapia, definida como tratamento de certas doenças pela retirada e nova injeção do sangue 
no próprio paciente, vem sendo utilizada indiscriminadamente, o que preocupa o governo. O documento 
foi produzido pelo médico e professor de clínica médica da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Munir Massud. Para sua elaboração, considerou que a medicina fundamenta-se em informações 
objetivas, testadas e confirmadas. Assim, analisou diversos estudos, artigos e revistas científicas 
disponíveis sobre o tema, da década de 30 até o presente momento. A bibliografia pesquisada inclui 
publicações em inglês, polonês, russo, alemão, chinês, espanhol, francês e italiano. Foram consultados os 
abstracts disponíveis na base de dados Medline, que tem 11 milhões de citações e resumos da literatura 
médica, bem como a literatura existente sobre todas as modalidades de auto-hemoterapia, como a ocular 
(subconjuntival), o procedimento em que o sangue é submetido à ação de agentes como o ozônio ou 
irradiação UV, e outra em que o sangue é retirado da veia e administrado por via peridural, conhecida 
como tampão sangüíneo peridural – além da auto-hemoterapia propriamente dita. Após as análises, o 
parecerista constatou, sobre a auto-hemoterapia, que “não há comprovação de sua efetividade, nem de sua 
segurança”. 

O parecer conclui 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”. 

De acordo com o presidente do conselho, Edson de Oliveira Andrade, o CFM promete rigor para os 
médicos que adotarem o procedimento. “Os que praticarem deverão ser denunciados, para serem 
processados por isso. Trata-se de uma falácia, que não tem valor científico e não pode ser aceita. Cabe ao 
CFM alertar a população que isso não deve ser feito, pois pode vir a complicar a saúde do paciente”. 

O parecer foi enviado à ANVISA neste mês de dezembro. A agência informou que, primeiramente, irá 
analisar o documento para, posteriormente, decidir, com segurança, que providências adotar. Fonte: jornal 
do Conselho Federal de Medicina (CFM), ano XXII – nº 167 – dezembro de 2007, página 11. 

Século XXI – Janeiro de 2008 – Nota de esclarecimento – Em face de falha na redação do artigo “Auto-
hemoterapia não tem eficácia comprovada” no Jornal Medicina (XXII, 167, DEZ/2007, p. 11), 
esclarecemos que o procedimento terapêutico denominado “tampão sangüíneo peridural” é 
cientificamente amparado por relevante literatura médica e remetemos o leitor ao texto que trata dessa 
matéria no Parecer CFM 12/07. Fonte: jornal do Conselho Federal de Medicina (CFM), ano XXIII – nº 
168 – janeiro de 2008, página 5. 

Século XX – 1º de maio de 1936 – “Auto-hemoterapia e tensão ocular”. Fonte: Resenha Clínico-
Científica, Periódico Mensal de Doutrina e Prática Médica do Instituto Lorenzini Soc. Anônima., de 1º de 
maio de 1936, página 159 (cento e cinqüenta e nove). 

Século XX – 1946 – Disse nosso incomparável Miguel Couto, numa lição de clínica médica: “... 
sabichosos e infalíveis, na medida do seu índice bovárico, não acabam consigo mesmo perdoar a reles 
ignorância. Os erros dos outros são sempre colossais e eternos erros, os deles, se possíveis, efêmeros 
descuidos. Muitos há que encaram em todo o espírito produtivo um adversário, um usurpador, e na obra 
alheia uma provocação”. (p. 5). Auto-hemoterapia – tratamento pelo sangue do próprio doente, por 
injeções. Do Gr. autos, próprio e hemoterapia. V. essa expressão. (p. 62). Fonte: Dicionário de Termos 
Médicos, 4ª edição, impresso na Of. Graf. Fábrica de Bonsucesso – Rio - Dr. Pedro A. Pinto, catedrático 
da Faculdade Medicina do Rio de Janeiro. (p. 5 e 62). 

Século XXI – 27 de setembro de 2009 – Carlos Chagas e o Prêmio Nobel. ...“A polêmica sobre a doença 
de Chagas na Academia Nacional de Medicina”. ...”Em 1910, Miguel Couto propõe que aquela “nova 
entidade mórbida do homem” passe oficialmente a chamar-se Doença de Chagas”. ...“Em carta a Miguel 
Couto, Chagas confessou-se “atingido em minha moral pessoal e profissional”. ...”De fato, esse espantoso 
paralelo já havia sido outrora elucidado na “Gazeta de Notícias” de 7 de dezembro de 1923, num artigo 



cujo título é por demais esclarecedor: 
“Consagração Estrangeira e Pedradas Brasileiras”. No que tange a nós, brasileiros e brasileiras, faz-se 
mister tirarmos alguma lição dessa fatídica controvérsia. Fonte: Jornal da Cidade (de Sergipe), caderno B, 
página 8, de 27 e 28 de setembro de 2009 – de autoria do médico Dr. Marcos Almeida, membro da ASM, 
ASL e IHGSE. 

Século XXI – 29 de setembro de 2009 - Observações do escriba – 1ª – No mês de dezembro de 2007, o 
Jornal Oficial do CFM, disse uma coisa. No mês seguinte, em janeiro de 2008, o Jornal Oficial do CFM, 
com seu habitual “rigor científico”, desdisse o que tinha dito no mês anterior. Ou seja: disse e não disse. 
(tampão sanguíneo peridural!). 2ª – A coisa fica assim: os extremamente responsáveis e respeitabilíssimos 
anestesistas – e quase todos eles merecem esses adjetivos qualificativos – podem fazer o convencional e 
tradicional tampão sanguíneo peridural (o que não deixa de ser uma das modalidades de auto-
hemoterapia). Todavia “as portas” foram fechadas para os oftalmologistas e para as demais especialidades 
médicas. “O sangue retirado da veia e administrado por via peridural, é cientificamente amparado por 
relevante literatura médica”. Ótimo! Agora: “o sangue retirado da veia e administrado no músculo”... E 
nós outros? Como já dizia o talentoso humorista Chico Anysio, em um dos seus programas, algo, mais ou 
menos assim: “os outros que explodam!” 3ª – falha na redação de um artigo não é incomum nos jornais 
do Estado de Sergipe. Ficamos sabendo agora, que também não é incomum em publicações oficiais de 
Brasília. Estranho ou muito estranho? 4ª – Vale a pena os pacientes leitores lerem com muita atenção, o 
artigo publicado no Jornal da Cidade, de autoria do Dr. Marcos Almeida. Há 
controvérsias sobre Carlos Ribeiro Justiniano Chagas (1879-1934) e o prêmio Nobel? Há! Há 
controvérsias sobre a auto-hemoterapia? Há! 5ª – Se Deus quiser e se Deus permitir, voltaremos outro dia. 
Boa leitura e... Bom dia!

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=46013

Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (XXIV)
Os agrotóxicos e a força das multinacionais – Enquanto pesquisas acusam a contaminação de vários 
alimentos e milhares de casos de intoxicação humana, especialmente de trabalhadores rurais, a Justiça 
brasileira suspende avaliação pela Anvisa de agrotóxicos que são proibidos na Europa e garante a 
expansão do segundo maior mercado mundial. 

O Brasil é o segundo maior consumidor mundial de agrotóxicos. Entre 2002 e 2007, o faturamento 
líquido do setor passou de US$ 1,9 bilhão a US$ 5,4 bilhões e tudo indica que o crescimento deve 
continuar. O lucro fica na mão de poucos: apenas dez empresas respondem por 90% do mercado nacional 
– Bayer (Alemanha), Syngenta (Suíça), Basf (Alemanha), Monsanto (EUA), Dow Chemical (EUA), 
Milenia/Makteshim Agan (Israel), DuPont (EUA), FMC (EUA), Nortox (Brasil) e Arysta (Japão). 

Por comercializarem produtos com grande impacto sobre a saúde e o meio ambiente, essas companhias 
têm procurado construir uma imagem positiva e vêm se apresentando como social e ambientalmente 
responsáveis. Algumas delas integram o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social. Um 
grupo mais seleto, formado por Bayer, Syngenta, Basf e DuPont, participa do Conselho Empresarial 
Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS). Uma terceira associação na qual essas 
empresas têm igualmente um envolvimento ativo é o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para 
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Defesa Agrícola (Sindag), a principal entidade representativa dos produtores de agrotóxicos do país. No 
Sindag, a presidência é da Syngenta, a vice-presidência nas mãos da FMC e DuPont, a diretoria 
administrativa é da Milenia e a diretoria financeira é da Basf. Como suplentes: Bayer, Dow Chemical, 
Monsanto e Arysta. 

No início do mês de julho (2008), o Sindag obteve na Justiça uma liminar, que interrompeu o processo de 
reavaliação de agrotóxicos realizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do 
Ministério da Saúde. Ao contrário do processo de registro, no qual as fabricantes são as principais 
fornecedoras de informações sobre a toxicidade dos agrotóxicos, o procedimento de reavaliação conta 
com informações obtidas de instituições independentes. Iniciativas como essas permitiram ao governo 
proibir o uso de produtos como o DDT, em 1998, e o monocrotofós, em 2006. 

Contaminação da comida – O risco de intoxicação não se restringe apenas aos trabalhadores rurais e seus 
familiares. Utilizados incorretamente, os agrotóxicos contaminam a comida que vai para as mesas de todo 
o país. Em 2001, a Anvisa iniciou o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, que 
busca identificar o excesso de produtos químicos nos alimentos e o uso de agrotóxicos. No Brasil, 
segundo o decreto nº 4.074/2002 "cabe aos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Ministério da Saúde e Ministério do Meio Ambiente, no âmbito de suas respectivas áreas de 
competências (...), promover a reavaliação de registro de agrotóxicos. 

A iniciativa é muito importante, pois, ao contrário dos medicamentos, o registro de um agrotóxico não 
tem prazo de validade. Até o início deste ano (2008), além de vários ministérios, o Sindag discutia e 
acompanhava as reavaliações. A partir de julho de 2008 o Sindag foi afastado. Para 2008, a Anvisa havia 
programado a reavaliação de 14 substâncias, escolhidas principalmente com base na literatura científica 
existente. Desse total, o Sindag conseguiu, com a liminar obtida na Justiça, interromper a reavaliação de 
nove princípios ativos, e, entre os nove o metamidofós (nos seres humanos, superestimula o sistema 
nervoso, provoca náuseas e confusão e pode induzir parada respiratória e morte), o endossulfam 
(cancerígeno) e a parationa metílica (toxicidade aguda e causa distúrbios no sistema nervoso). Os três 
venenos estão proibidos na Europa. 

As empresas ligadas ao Sindag opuseram-se à movimentação da Anvisa. De acordo com a decisão nº 
69/2008 do Juiz Federal Substituto da 13ª Vara do Distrito Federal, foi determinado que a Anvisa se 
abstivesse de suspender ou restringir a comercialização de diversos agrotóxicos. À Anvisa deve ser 
garantido o poder de regular os agrotóxicos no Brasil. E à sociedade o direito de participar e decidir sobre 
a utilização desses venenos. (1). 

Observações do escriba: 1ª – o que os leitores acabaram de ler não passa da ponta do iceberg. 2ª – A 
maioria das medidas mais vigorosas, tomadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
ocorreram durante o governo do presidente Lula. 3ª – As bilionárias e poderosas multinacionais dos 
agrotóxicos e dos "venenos", acionam o Poder Judiciário e a Anvisa fica a ver navios, com o bolso vazio. 
4ª – Algumas dessas multinacionais, no presente e no passado distante, estão envolvidas em crimes contra 
a humanidade, assunto que iremos abordar em outros artigos. São monstruosidades de arrepiar os cabelos 
da cabeça dos calvos. 5ª – Na maioria dos artigos que eu escrevi, eu tento denunciar que foram as 
multinacionais que, no passado, impediram a prática da auto-hemoterapia, pelo menos, no lado de cá, no 
chamado "mundo ocidental". Do lado de lá, no chamado "mundo oriental", até a presente data, 
desconheço o que aconteceu ou o que acontece atualmente. Correntemente, as transnacionais dos 
"remédios", continuam a impedir a pesquisa e/ou a prática da auto-hemoterapia no Brasil, e com certeza 
em outros países. 6ª – Quer queiramos ou não, teremos de conviver com agrotóxicos, venenos, 
transgênicos e medicamentos alopáticos nocivos à saúde humana. 

7ª - Ainda assim, a prática da auto-hemoterapia pode abrandar os efeitos deletérios de tais produtos, 
químicos ou não, pois, o sistema retículo-endotelial é capaz de limpar o organismo humano de partículas 
estranhas, provenientes do sangue ou dos tecidos, inclusive toxinas e outras substâncias tóxicas. 7ª - 
Estimulando o sistema retículo-endotelial através da auto-hemoterapia, e assim, quadruplicando a taxa de 
macrófagos, esses glóbulos brancos que fazem parte do nosso sistema imunológico, têm a capacidade de 
desintoxicar, de metabolizar e de eliminar todas as drogas, que estiverem em excesso no organismo 



humano, e, quem diz isso, não é só Dr. Luiz Moura e o Dr. Ricardo Veronesi. Para qualquer pessoa 
curiosa que tenha interesse pelo assunto, é só vasculhar os dicionários de termos médicos e praticamente 
todos os livros de biologia, e lá, as leitoras e os leitores encontrarão a verdadeira missão, a função 
científica do sistema retículo-endotelial, dos macrófagos, e, o que é muito mais interessante e importante 
a verdadeira "história" da glândula chamada THIMUS ou TIMO. 

8ª - Podemos afirmar com muita segurança que o TIMO é uma glândula de secreção interna e, como todas 
as glândulas de secreção interna, ela também produz hormônios. Isso, nós veremos em outros artigos (2). 
Se Deus quiser e se Deus permitir, voltaremos outro dia. Que tenham tido uma boa leitura e... Bom dia. 

Fontes: (1) – Revista "Le Monde Diplomatique Brasil", setembro de 2008, páginas 18 e 19, por Bruno 
Milanez, Marcelo Firpo de Souza Porto, Jean-Pierre Leroy, Julianna Malerba, Jeffer Castelo Branco, 
Marcio Antonio Mariano da Silva, Zuleica Nycs e Michael Sogaard Jorgeensen. (2) – artigo da revista 
"Resenha Clínico-Científica" (1º de setembro de 1939); tratado de anatomia (1970); enciclopédia da 
Editora Abril Cultural (1970); trabalho científico do Dr. Ricardo Veronesi (1976); almanaque da Editora 
Abril (1977); depoimento do Dr. Luiz Moura em DVD (2004); além de vários dicionários médicos e 
vários livros de biologia (antigos e novos). 

Aracaju, 04 de outubro de 2009 
Jorge Martins Cardoso - Médico.

FONTE: http://www.hemoterapia.org/publicacoes/auto-hemoterapia-dr-fleming-e-os-antibioticos-parte-
xxiv-.asp

Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (XXV)
Publicada: 24/11/2009

Século XXI – 27 de setembro de 2009 – Ultimamente, tenho conversado longamente com algumas 
leitoras e com muitos leitores. Eles alertaram-me para o fato de que os meus artigos estavam um pouco 
longos. Ouvi atentamente as diversas argumentações. Democraticamente, resolvi conversar calmamente 
com os meus botões brancos, do meu jaleco branco. Então, cheguei à seguinte conclusão: eles têm razão. 
Doravante, os artigos serão mais curtos. 

Século XX – Década de 40 (provavelmente) – A Seleções Reader’s Digest traz ao conhecimento do 
público os mais recentes e palpitantes assuntos. Apesar de não ser um órgão técnico em ciência, 
entretanto, com oportunidade, condensam de revistas médicas matérias que despertam interesse àqueles 
que preferem esta espécie de leitura ligeira. Assim, em seu número de outubro de 1944, publicou um 
artigo assinado por Lois Mattox Miller, extraído da revista “Hygéia”, sob o título “O Multiforme Poder 
Curativo do Sangue”, que nos despertou a atenção, porque já tínhamos, anteriormente, publicado um 
trabalho intitulado “O Poder Curativo do Sangue”. Da leitura do citado artigo, conclui-se que, atualmente, 
os norte-americanos estão interessados no aproveitamento dos elementos sanguíneos, como armas de 
combate às doenças.” (pg. 11). 

“Tendo o sangue, realmente, uma ação ilimitada e sendo indiscutível o seu multiforme poder curativo, 
iremos transcrever, para maior conhecimento dos seus efeitos, uma parte do artigo sobre “Hipertensão”, 
publicado em “Resenha Clínico-Científica”, de 1º de agosto de 1939. Diz o seu autor: “O tratamento da 
hipertensão adquiriu nestes últimos tempos novos recursos médicos, cirúrgicos e físicos que vale a pena 
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considerar. A auto-hemoterapia, malgrado o seu mecanismo de ação ser ainda pouco claro, foi empregada 
com sucesso no tratamento da hemorragia cerebral e da hipertensão arterial. Arnault de Vevey foi o 
primeiro, em 1929, a publicar os resultados de 15 anos de aplicação do método em casos de hemorragia 
antiga e recente, com dados muito favoráveis”. (pg. 31). 

Observações do escriba: 

1ª - O que foi escrito acima, pode ser encontrado no livro “O Poder Curativo do Sangue – Menos 
Remédios e Mais Ciência”, cujo autor é o médico baiano Dr. Olívio Martins. A edição é de 1969 (9ª 
edição, páginas 11 e 31), composto e impresso na Gráfica Editora Laembert S/A, Rua Carlos de Carvalho, 
48, Rio de Janeiro – GB. 

2ª – É de se supor que a primeira edição tenha sido publicada na década de 40. 

3ª – Através da internet, por exemplo, ficamos sabendo que um leitor do Rio de Janeiro, após ler um dos 
meus artigos publicados neste JORNAL DA CIDADE, localizou a 8ª edição do mencionado livro, e, 
afirma ele, é de 1960. 

4ª - Diante do que lemos no livro do médico Olívio Martins, o escriba resolveu ampliar suas pesquisas e 
se dirigiu à respeitável biblioteca central da Universidade Federal de Sergipe (UFS). 

Lá, no setor correspondente a assuntos de medicina, encontramos uma parte significativa da 
“Resenha Clínico-Científica” mencionada pelo Dr. Olívio Martins, inclusive o exemplar de 1º de agosto 
de 1939. Tratei de tirar várias cópias. Infelizmente, a vultosa e valiosa coleção está incompleta. 

5ª - Na verdade, trata-se de um “Periódico Mensal de Doutrina e Prática Médica”, do Instituto Lorenzini 
Soc. Anônima, lançado no Brasil (em São Paulo), em 1932, cuja redação e administração era localizada, - 
ou ainda é?, - na Rua Conselheiro Brotero, 1.263, São Paulo, capital. Na época, - segundo consta na 
Resenha de 1939, – o Redator Chefe era o professor Dr. Ulisses Paranhos e o Redator Gerente era o Dr. 
Pascoal Manera. 

6ª – O fundador do periódico foi o professor Giovani Lorenzini, italiano, naturalizado brasileiro, formado 
em química industrial em 1918, e industrial de larga visão. Nascido em 1º de janeiro de 1886, veio a 
falecer por trágico acidente, em 24 de julho de 1940. Ele foi membro da “Comissão Nacional de 
Pesquisas”. Foi o fundador do “Instituto Biochimico Italiano”, de Milão, do “Instituto Lorenzini”, de São 
Paulo, do “Instituto Bioquímico Español”, de Barcelona, do “Biochemisches Institut”, de Berna, além de 
uma imensa rede de representações e filiais que se estende pela Índia, África, México e Estados Unidos. 
Foi premiado com medalha de ouro por benemerências científicas pela Real Academia de Itália. O 
“periódico” é considerado uma das primeiras publicações médicas da Itália e do Brasil. A biografia 
completa poderá vir depois. 

7ª – Além do extenso artigo sobre hipertensão e auto-hemoterapia, encontrei mais duas menções sobre a 
auto-hemoterapia. Vamos viajar mais uma vez ao século passado. 
Século XX – 1º de maio de 1936 – “Auto-hemoterapia e tensão ocular”. (página 159). 
Século XX – 1º de dezembro de 1938 – “Auto-hemoterapia no decurso da vida genital da mulher”. 
(página 162). Agora, vamos retornar ao presente. 

Século XXI – 27 de setembro de 2009 – Como já escrevi anteriormente, embora a coleção do “periódico” 
seja volumosa, estão faltando vários exemplares, sobretudo os mais antigos. Àquelas pessoas que se 
dispuseram a aprofundar o estudo sobre a auto-hemoterapia, devem procurar o acervo de outras 
universidades espalhadas pelo nosso imenso país, com destaque para as Universidades da Bahia, do Rio 
de Janeiro e de São Paulo, por serem as mais antigas. Se aqui em Aracaju, capital do menor Estado da 
Federação, foi possível encontrar tal publicação, será fácil encontrá-la nessas universidades. Ficamos por 
aqui. Se Deus quiser e nos permitir, voltaremos outro dia. A todos, boa leitura e bom dia!

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=48711
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Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (XXVI)
Publicada: 26/11/2009

Século XXI – dezembro de 2007 – Últimas notícias – Auto-hemoterapia não tem eficácia comprovada. O 
Conselho Federal de Medicina emitiu o parecer nº 12/2007, sobre a auto-hemoterapia, em que afirma não 
haver comprovação científica da eficácia do procedimento. Sua emissão decorreu de solicitação, em 
junho, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

A Anvisa buscou a opinião das autoridades médicas sobre o procedimento porque essa terapia se tornou 
bastante popular: é oferecida a baixo custo, inclusive em farmácias, com a promessa de curas milagrosas 
para doenças graves como o câncer e Aids – o que não é comprovado pela ciência, de acordo com o 
parecer. 

A auto-hemoterapia, definida como tratamento de certas doenças pela retirada e nova injeção do sangue 
no próprio paciente, vem sendo utilizada indiscriminadamente, o que preocupa o governo. O documento 
foi produzido pelo médico e professor de clínica médica da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Munir Massud. Para sua elaboração, considerou que a medicina fundamenta-se em informações 
objetivas, testadas e confirmadas. Assim, analisou diversos estudos, artigos e revistas científicas 
disponíveis sobre o tema, da década de 30 até o presente momento. A bibliografia pesquisada inclui 
publicações em inglês, polonês, russo, alemão, chinês, espanhol, francês e italiano. Foram consultados os 
abstracts disponíveis na base de dados Medline, que tem 11 milhões de citações e resumos da literatura 
médica, bem como a literatura existente sobre todas as modalidades de auto-hemoterapia, como a ocular 
(subconjuntival), o procedimento em que o sangue é submetido à ação de agentes como o ozônio ou 
irradiação UV, e outra em que o sangue é retirado da veia e administrado por via peridural, conhecida 
como tampão sanguíneo peridural – além da auto-hemoterapia propriamente dita. Após as análises, o 
parecerista constatou, sobre a auto-hemoterapia, que “não há comprovação de sua efetividade, nem de sua 
segurança”, 

O parecer conclui 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”. 

De acordo com o presidente do conselho, Edson de Oliveira Andrade, o CFM promete rigor para os 
médicos que adotarem o procedimento. “Os que praticarem deverão ser denunciados, para serem 
processados por isso. Trata-se de uma falácia, que não tem valor científico e não pode ser aceita. Cabe ao 
CFM alertar a população que isso não deve ser feito, pois pode vir a complicar a saúde do paciente”. 

O parecer foi enviado à Anvisa no mês de dezembro. A agência informou que, primeiramente, irá analisar 
o documento para, posteriormente, decidir, com segurança, que providências adotar. Fonte: jornal do 
Conselho Federal de Medicina (CFM), ano XXII – nº 167 – dezembro de 2007, página 11. 

Século XXI – Janeiro de 2008 – Nota de esclarecimento – Em face de falha na redação do artigo “Auto-
hemoterapia não tem eficácia comprovada” no Jornal Medicina (XXII, 167, Dez/2007, p. 11), 
esclarecemos que o procedimento terapêutico denominado “tampão sanguíneo peridural” é 
cientificamente amparado por relevante literatura médica e remetemos o leitor ao texto que trata dessa 
matéria no Parecer CFM 12/07. Fonte: jornal do Conselho Federal de Medicina (CFM), ano XXIII – nº 



168 – janeiro de 2008, página 5. 

Século XX – 1º de maio de 1936 – “Auto-hemoterapia e tensão ocular”. Fonte: Resenha Clínico-
Científica, Periódico Mensal de Doutrina e Prática Médica do Instituto Lorenzini Soc. Anônima, de 1º de 
maio de 1936, página 159. 

Século XX – 1946 – Disse nosso incomparável Miguel Couto, numa lição de clínica médica: “... 
sabichosos e infalíveis, na medida do seu índice bovárico, não acabam consigo mesmo perdoar a reles 
ignorância. Os erros dos outros são sempre colossais e eternos erros, os deles, se possíveis, efêmeros 
descuidos. Muitos há que encaram em todo o espírito produtivo um adversário, um usurpador, e na obra 
alheia uma provocação”. (p. 5). Auto-hemoterapia – tratamento pelo sangue do próprio doente, por 
injeções. Do Gr. autos, próprio e hemoterapia. V. essa expressão. (p. 62). Fonte: Dicionário de Termos 
Médicos, 4ª edição, impresso na Of. Graf. Fábrica de Bonsucesso – Rio - Dr. Pedro A. Pinto, catedrático 
da Faculdade Medicina do Rio de Janeiro. (páginas 5 e 62). 

Século XXI – 27 de setembro de 2009 – Carlos Chagas e o Prêmio Nobel. ...“A polêmica sobre a doença 
de Chagas na Academia Nacional de Medicina”...”Em 1910, Miguel Couto propõe que aquela “nova 
entidade mórbida do homem” passe oficialmente a chamar-se Doença de Chagas”. ...“Em carta a Miguel 
Couto, Chagas confessou-se “atingido em minha moral pessoal e profissional”...”De fato, esse espantoso 
paralelo já havia sido outrora elucidado na “Gazeta de Notícias” de 7 de dezembro de 1923, num artigo 
cujo título é por demais esclarecedor: “Consagração Estrangeira e Pedradas Brasileiras”. No que tange a 
nós, brasileiros e brasileiras, faz-se mister tirarmos alguma lição dessa fatídica controvérsia. Fonte: 
JORNAL DA CIDADE (de Sergipe), caderno B, página 8, de 27 e 28 de setembro de 2009 – de autoria 
do médico Dr. Marcos Almeida, membro da ASM, ASL e IHGSE. 

Século XXI – 29 de setembro de 2009 - Observações do escriba – 1ª – No mês de dezembro de 2007, o 
Jornal Oficial do CFM disse uma coisa. No mês seguinte, em janeiro de 2008, o Jornal Oficial do CFM, 
com seu habitual “rigor científico”, desdisse o que tinha dito no mês anterior. Ou seja: disse e não disse. 
(tampão sanguíneo peridural!). 2ª – A coisa fica assim: os extremamente responsáveis e respeitabilíssimos 
anestesistas – e quase todos eles merecem esses adjetivos qualificativos – podem fazer o convencional e 
tradicional tampão sanguíneo peridural (o que não deixa de ser uma das modalidades de auto-
hemoterapia). Todavia “as portas” foram fechadas para os oftalmologistas e para as demais especialidades 
médicas. “O sangue retirado da veia e administrado por via peridural, é cientificamente amparado por 
relevante literatura médica”. Ótimo! 
Agora: “o sangue retirado da veia e administrado no músculo”... E nós outros? Como já dizia o talentoso 
humorista Chico Anysio, em um dos seus programas, algo, mais ou menos assim: “os outros que 
explodam!” 3ª – falha na redação de um artigo não é incomum nos jornais do Estado de Sergipe. Ficamos 
sabendo agora, que também não é incomum em publicações oficiais de Brasília. Estranho ou muito 
estranho? 4ª – Vale a pena os pacientes leitores lerem com muita atenção o artigo publicado no JORNAL 
DA CIDADE, de autoria do Dr. Marcos Almeida. Há controvérsias sobre Carlos Ribeiro Justiniano 
Chagas (1879-1934) e o prêmio Nobel? Há! Há controvérsias sobre a auto-hemoterapia? Há! 5ª – Se Deus 
quiser e nos permitir, voltaremos outro dia. Boa leitura e... Bom dia!

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=48937
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Para escrevermos o presente artigo sobre a auto-hemoterapia, contamos com a valiosa compreensão e o 
irrestrito apoio da Dra. Internet, do Dr. Google e da Dra. Wikipédia, entre outros distintos colaboradores. 
Como a auto-hemoterapia continua ainda sendo tratada como um assunto “polêmico”, que fique muito 
bem entendido - “algumas dezenas de bilhões de dólares”, - resta-nos colocar mais lenha na fogueira, 
antes que as multinacionais coloquem mais água no fogo. Trata-se de uma curta biografia, daquele que é 
considerado o pioneiro na prática da auto-hemoterapia no Brasil. 

Vicente Licínio Cardoso era filho de Licínio Atanásio Cardoso, eminente professor da Escola Politécnica 
do Rio de Janeiro, cuja vida foi um exemplo dignificante de nobreza, austeridade e triunfo. Do pai, 
modelo moral, cívico e profissional, recebeu Vicente traços indeléveis na sua formação, que balizaram 
seus atos de homem público. 

Mister se faz assim, no começo deste livro, ocuparmo-nos com Licínio Atanásio Cardoso, para o que 
dispomos de quatro fontes preciosas: a monografia escrita por Vicente Licínio, em 1926, publicada no 
Jornal do Comércio e republicada em folheto, em 1952, no Rio de Janeiro, editada pela Gráfica Editora 
Souza: LICÍNIO CARDOSO. O livro admirável de autoria de Leontina Licínio Cardoso, sua filha, irmã 
de Vicente, edição da mesma Gráfica Editora Souza, do mesmo ano, aparecido aqui no Rio de Janeiro: 
Licínio Cardoso. Ambos comemoravam 100 anos do nascimento de Licínio Cardoso. O estudo de autoria 
de Otávio Ribeiro da Cunha, em dois capítulos, publicados no Jornal do Comércio, em abril e maio de 
1952: Licíno Atanásio Cardoso, excelente síntese da produção intelectual do biografado. Finalmente o 
estudo de Ignácio Azevedo 
Amaral sobre a contribuição matemática desse eminente professor na monografia Licínio A. Cardoso, 
editado em fascículo pela Gráfica Editora, no Rio de Janeiro, em 1952. 
Do livro de Leontina Licínio Cardoso, obra escrita com muita ternura, obtemos os dados essenciais da 
vida completa de Licínio Atanásio Cardoso. 

Nasceu em Lavras, pequeno lugarejo do município riograndense de Caçapava, fronteiro ao Uruguai, em 
1852. Filho de Vicente Xavier Cardoso, herói da guerra do Paraguai, e de D. Felisbina Barcelos Cardoso. 
Licínio Atanásio conscientizou-se desde cedo que o torrão natal não permitiria atendimento às aspirações 
de acesso que sentia e, após ocupações possíveis na infância, como sacristão, ajudante de pedreiro, 
“batedor de ouro” improvisado, tropeiro com os irmãos, decidiu emigrar para o Rio de Janeiro. Sua 
instrução fez-se com aulas de latim do vigário, lições do farmacêutico, e leituras noturnas após um dia 
como caixeiro de armarinho. 

Com esse modesto acervo cultural, chegou à “corte” em janeiro de 1878, com duas cartas de 
apresentação: uma ao Visconde de Sabará e outra ao Marechal Bibiano de Macedo Costallat. 

Pretendia matricular-se na Escola Militar, única entidade em que poderia estudar um jovem em ausência 
total de meios. Teve tropeços nessa matrícula, nas venceu-os: concedeu-lha o Ministro da Guerra, não 
obstante o prazo já se houvesse expirado. Aí se revela um caráter tenaz e lutador, primeira nota que marca 
o denodo de quem quer vencer. 

O primeiro ano de Escola Militar foi bastante árduo para Licínio Atanásio, pelos conhecimentos 
reduzidos com que ingressara. Não obstante saiu-se bem, e já no segundo ano tornou-se explicador de 
matemática, locando proventos que lhe permitiram dispensar seu avô materno, Ignácio Gomes dos 
Santos, de continuar suprindo-o com “modestíssimos auxílios pecuniários”. Licínio Cardoso chegou ao 
Rio de Janeiro, católico de formação. Passou para o positivismo na Escola Militar, no convívio com 
Benjamin Constant. (pgs. 10 e 11). 

Sobre o catolicismo original de Licínio Cardoso, escreve Leontina: “Nascido de um lar católico, mas de 
um catolicismo tradicional, sem fundamento no conhecimento das verdades cristãs, Licínio, que auxiliara 
a construção da igreja da vila, fora sacristão e depois aluno do cura de Lavras, guardara durante os 
primeiros anos de estudante a fé que trouxera do berço”. 

De uma carta escrita a Thomaz Cupertino extraímos ainda o seguinte trecho: “Entregues às 



elucubrações terrenas, quantas vezes sentimo-nos sem forças e tentamos parar em meio do caminho? 
Mas, avante! Um Deus nos guia. Assim eu, com quem a natureza foi mesquinha não me concedendo um 
só dos dons que são dados aos grandes homens, que esperanças poderia alimentar se o ânimo não me 
acalentasse o cérebro? Nenhuma! No entanto, tenho fé, sinto-me levado por um desejo imenso, porque 
Pitágoras dizia: “O homem, que em seus projetos se engana, carece de ardor do desejo”.” 

É flagrante a posição religiosa de Licínio Atanásio Cardoso na mocidade. O que não existia nele era 
vocação militar: assim que os fatos propiciarem ele deixará o Exército. Filho de herói de guerra, tendo 
ouvido na infância tanto rasgo patriótico relativo ao “continente”, à “campanha”, às “pelejas da fronteira”, 
que animaram o pai a engajar-se, nada na vida de Licínio Atanásio o ligou ao Exército a não ser a 
possibilidade de evadir-se da pobreza e progredir. 

Licínio Atanásio passou a alferes-aluno em 1877. No ano seguinte terminou o curso do Estado-Maior, 
sendo promovido a segundo tenente. Em 1879 terminou o curso de Engenharia Militar. Sua vocação para 
o magistério acentuou-se, conseguindo ser nomeado professor adjunto do Curso Preparatório, na Seção de 
Matemática. Em 1886, já capitão, prestou concurso para a cátedra de Mecânica Racional da Escola 
Politécnica, juntamente com quatro concorrentes: João Pedreira do Couto Ferraz Júnior, Francisco 
Bhering, Agostinho Luiz da Gama e Francisco Van Erven. Logrou vencer, tornando-se, com 34 anos, 
catedrático da única escola de engenharia existente no império, ressalvada a Escola de Ouro Preto, 
dedicada à engenharia de minas, fundada em 1876, por H. Gorceix. 

Licínio Atanásio fora aluno de Benjamin Constant, na Escola Militar, e com ele passara-se ao 
Positivismo, que cultivou até sua morte, com restrições porém à religião comtista. Escreve Leontina: “No 
domínio filosófico, não ficou com Augusto Comte. Seguiu a evolução do pensamento científico no 
sentido de suas contínuas revelações. Da parte doutrinária da religião positivista, aceitou, apenas, os 
princípios coordenadores da conduta, como exigiam a integridade do seu caráter e a positividade do seu 
espírito, desinteressado das correntes do pensamento espiritualista. (pgs. 12, 13 e 14). Dessa filosofia 
científico-doutrinária partiu Licínio Cardoso para realizar uma imensa obra desdobrada em várias 
atividades, executada com êxito raro e notável honestidade, em benefício da família, da sociedade, e da 
Pátria.” 

O eminente professor Sebastião Correia Fontes, catedrático de Balística na Escola Militar, começava seu 
curso de Álgebra no Instituto Superior de Preparatórios, para exames preparatórios, apresentando a 
classificação das ciências de Augusto Comte. Licínio Atanásio propôs alterações nessa classificação. (p. 
14). 

Depois de 1887, ano em que Licínio Atanásio Cardoso tomou posse da cátedra, continuou ele professor 
de duas escolas: na Politécnica, com Mecânica Racional, e na Escola Militar, onde ensinava Matemática e 
depois Sociologia e Moral, cadeira criada numa reforma devida a Benjamin Constant, mas que não 
sobreexistiu (1890). Motivou porém sua ida a Paris, para nela consolidar cultura. 

Pediu baixa do Exército e dispôs-se a realizar um desideratum de sua vida: formar-se em Medicina. 
Tornou-se médico em 1899, pela Faculdade de Medicina, “onde depois de curso notável defendeu - o que 
pela primeira vez era feito - perante a medicina oficial, as suas ideias de homeopata convicto (Concepção 
da Medicina, 1899) e com tal erudição, que os próprios professores antagonistas de sua doutrina, 
concederam-lhe pela voz honesta de Rocha Faria, as honras máximas tributadas a tais trabalhos de 
doutoramento”. Tornou-se clínico notável, contribuindo de forma vária para a homeopatia entre nós. (pg. 
17). Bem, amigos da rede A-H. Por hoje, encerramos aqui. Se Deus nos permitir, continuaremos outro 
dia. Boa leitura e bom dia! 

Fonte: “O Legado de Vicente Licínio Cardoso” - As leis básicas da Filosofia da Arte - Editora da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - Sydney Martins Gomes dos Santos - 652 páginas - Pgs. 
10, 11, 12, 13, 14 
e 17.

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=62250
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Sobre a defesa de tese, Leontina Licínio Cardoso transcreve a seguinte e interessante nota extraída da 
Gazeta de Notícias (janeiro de 1900): “É o sexto matemático que se apresenta sustentando a medicina 
homeopata: o primeiro foi o Conselheiro Meirelles; o segundo o falecido Dr. Pedro Bandeira de Gouvêa; 
o terceiro o Dr. Joaquim Murtinho; o quarto o Dr. Faria Júnior; o quinto o Dr. Nerval de Gouvêa e, 
finalmente, o sexto o Dr. Licínio Cardoso.” Curiosa atração da homeopatia sobre nossos matemáticos. 
(pgs. 17 e 18). 

Licínio Atanásio Cardoso tornou-se presidente do Instituto Hahnemanniano e fundou a Escola de 
Medicina e Cirurgia e o Hospital Hahnemanniano a ela vinculado, importante triunfo para a época. 
Da vida privada de Licínio Atanásio dá-nos Leontina uma imagem de livro: lar extremamente feliz, pai 
extremoso, irmão solícito: ajudou seus três irmãos (Saturnino Nicolau Cardoso, general e médico 
homeopata no Rio; Ignácio Capistrano Cardoso, clínico homeopata em Porto Alegre e 
Aníbal Elói Cardoso, capitão) a progredirem nas carreiras que abraçaram. 

Vejamos o que sobre seu eminente pai, escreveu Vicente Licínio Cardoso na monografia LICÍNIO 
CARDOSO, logo depois da morte que o vitimou em Lisboa. 

LICÍNIO CARDOSO (monografia republicada em 1952) - Este trabalho foi escrito por Vicente Licínio, a 
bordo do navio Köln, quando vinha da Europa, em julho de 1926, acompanhando o corpo de seu pai, 
falecido em Lisboa. 

... “Não falará aqui o filho caro, duramente torturado pela ausência da presença do pai amantíssimo e 
venerado”, principia o texto, “agora haverá de falar aqui o escritor apenas”. 

... “Tão nobre e tão alto Vicente colocara o professor notável que fora seu pai, engenheiro e médico, 
homeopata famoso! Ele foi de fato, um temperamento, um caráter; um homem em suma”. (Pgs. 18 e 19). 

... Começando a vida, na modestíssima vila riograndense de Lavras, município de Caçapava, ei-lo 
galgando todos os degraus da cultura: “Nem a palmeira régia, nem o bloco de granito, poderiam de fato 
simbolizar a beleza da vida de um aprendiz de pedreiro de vila, provincianamente humilde, que 
compendiou e assinalou depois, não só a ciência e a filosofia de seu tempo - sem desnaturalizar-se 
civicamente - como pensou, mais tarde, no domínio das ciências matemáticas e biológicas com o auxílio 
de sua própria cabeça de homem culto”. 

“Filho de campônios, foi tropeiro, bateador de ouro e aprendiz de pedreiro na matriz da vila natal. 
Sacristão, tornou-se aluno do vigário e do farmacêutico. Decidiu ser soldado e emigrou para a corte. O 
padrinho veio com ele, mas aqui o abandonou. Valeram-lhe duas cartas de recomendação do Visconde de 
Serro Formoso ao conselheiro Saião Lobato (Visconde de Sabará) e ao coronel (depois marechal) Bibiano 
de Macedo Costallat. O Ministro da Guerra, Conselheiro Junqueira, atendeu à solicitação de Saião Lobato 
e mandou matricular Licínio na Escola Militar, embora as matrículas se houvessem encerrado. Teve febre 
amarela. Não obstante venceu o primeiro ano, malgrado a insuficiência da formação provinciana. Tornou-
se aluno destacado, explicador de colegas, o que lhe valeu alforria econômica, liberando o avô materno, 
Ignácio Gomes dos Santos, dos minguadíssimos auxílios que lhe enviava”. (p. 19). 



... Em 1890, reforma de Benjamin Constant na Escola Militar criou a cadeira de Sociologia e Moral, 
seguindo os ensinamentos de Augusto Comte. Licínio Cardoso foi para ela transferido, lá permanecendo 
até 1899 quando nova reforma a extinguiu. Umas das motivações de sua primeira viagem a Paris, foi 
precisamente aprofundar-se no positivismo, a que aderira, para melhor ministrar o curso. (p. 20). 

... Cedendo a impulsos vocacionais, matriculou-se em 1894 na Faculdade de Medicina. Formou-se 
médico defendendo tese sobre Homeopatia, assunto quase desconhecido então. Foi aprovado com láureas, 
embora na banca figurasse Rocha Faria, opositor dessa especialidade. 

Tornou-se médico famoso, dividindo com Saturnino Meirelles e Joaquim Murtinho as honras da clínica 
do ramo. Faz-se arauto da medicina homeopática, atuando também na Policlínica e em associações 
assistenciais. “Fizera-se apóstolo de um ideal”. Participou do Instituto Hahnemanniano, em cuja direção 
sucedeu àqueles dois mestres, como presidente. 

Transformou-o numa faculdade com reconhecimento oficial, dotada de dispensário e hospital. Dedicou-
lhe o melhor de seus esforços, sem vencimentos ou proventos de qualquer natureza. (p. 21). 

Licínio Atanásio Cardoso retificou e ratificou Hahnemann e alguns discípulos; usando conhecimentos 
mais modernos mostrou “a razão de ser da eficiência da ação medicamentosa homeopática”. Acrescenta: 
“E, de outro lado, possuindo espírito e cultura filosóficos raras, procurou prender a fenomenalidade 
biológica - observada dentro do campo da terapêutica homeopata - às leis gerais que sobem dos 
fenômenos cósmicos aos sociais, ou que descem dos mais complexos aos menos complicados.” 

Licínio concentrou seus estudos num livro a que deu o título de “Dinioterapia Autonósica” (1923), “no 
qual, mediante um conjunto de leis universais, nunca até então por ninguém aplicadas, explícita e 
conscientemente”, atinge seu objetivo. 

Nos seus últimos anos de vida, foi porém adiante: - “produz uma concepção nova da medicina”, pensando 
em ver ampliados os fundamentos da doutrina homeopática; julga poder corrigir os sucessos inseguros da 
soroterapia, vacinoterapia, tuberculinoterapia etc., ora brilhantes, ora perigosos e mesmo fatais; 

- declara-se não ortodoxo em terapêutica hahnemanniana; expõe e defende doutrina sua: homeopatia 
associada à dinioterapia autohêmica, que é por sua vez “homeopatia muito legítima, embora não prevista 
por Hahnemann”; 

- declara-se só; originariamente porém, com Hanhnemann, inspira-se na prática do Dr. Rogers, tem vistas 
parciais da alopatia, mas se sente só, sente-se ele mesmo. 

Vicente Licínio Cardoso, escrevendo a bordo, faz, no entanto, transcrições do livro do pai: é que este 
levara-o para a França precisamente para apresentação à Academia de Ciências. Licínio Atanásio Cardoso 
criara uma teoria, que designou de dinioterapia autonósica, da qual a homeopatia de Hahnemann e a auto-
hemoterapia do Dr. Rogers passaram a casos particulares. 

Esses fatos já mostram o alcance do trabalho, em cuja montagem ele se subordinara a “um certo número 
de leis universais, cujo prévio explanar tudo me permitiu construir por via dedutiva”. A parte 
experimental Licíno Atanásio Cardoso colhera-a na sua clínica numerosa, que lhe possibilitara fazer para 
mais de 2.500 observações. (pgs. 22 e 23). 

... É curiosa a indução familiar: o avô paterno de Vicente Licínio Cardoso, pai de Licíno Atanásio 
Cardoso, o velho Vicente Xavier Cardoso, não sendo médico, praticava homeopatia no município. 

Isso influenciou o filho mais velho, o mesmo acontecendo com os dois irmãos que Licínio atraiu para o 
Rio de Janeiro, onde se formaram: Saturnino Nicolau Cardoso, que chegou a general, sendo médico 
homeopata, e Inácio Capistrano Cardoso, também homeopata, que clinicava em Porto Alegre. 



... Vicente Licínio Cardoso, por sua vez, não omite sua admiração pela obra do pai, e consequentemente, 
pela Homeopatia. E aguardava ressonância do trabalho que Licínio submeteria aos centros médicos 
europeus: “A obra de Licínio Cardoso, em tradução avançada na Suíça, cedo dirá aos centros científicos 
europeus a palavra brasileira procurando ampliar, potencializar e refinar a própria terapêutica 
hahnemanniana. Apresentada ao público europeu que será por A. Nebel, celebridade clínica europeia, 
notável por seus trabalhos sobre o câncer (sendo o Dr. Antoine Nebel Flis o tradutor) creio poder esperar, 
desde já, que não haverá de ser pequeno o interesse por ela a despertar. De resto em Lausanne (Suíça), 
convém acrescentar, já se praticam com êxito os processos dinioterápicos de Licínio Atanásio Cardoso.” 

... Devemos lembar que há presentemente um forte ressurgimento da medicina homeopática, sobretudo 
nos centros mais avançados. Seria desejável que nossos clínicos voltassem as vistas para a obra de Licínio 
Atanásio Cardoso, não só como um sadio cultivo da história de nossa medicina como, e principalmente, 
para ajuizar de sua possível atualização. (p. 23). Bem, amigos da rede A-H. Por hoje ficamos por aqui. Se 
Deus nos permitir, continuaremos outro dia. Boa leitura e bom dia! 

Fonte: “O Legado de Vicente Licínio Cardoso” - As leis básicas da Filosofia da Arte - Editora da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - Sydney Martins Gomes dos Santos - 652 pgs. - Pgs. 17, 
18, 19, 20, 21, 22 e 23.

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=62981
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...Veja-se o interessante comentário que Vicente Licínio escrevia em 1926: “Seja como for, é de todo 
oportuno o momento europeu para a atenção sobre a terapêutica homeopata. Nunca esteve de fato, como 
agora, relativamente tão vitoriosa a homeopatia, provindo o sucesso desta vez, da própria pátria de 
Hahnemann. É que algumas autoridades alemãs de vulto, filiadas à medicina oficial, tiveram ocasião de 
estudar a terapêutica homeopata, realizando depois a confissão honesta e corajosa de anunciarem em 
público as novas luzes então encontradas para a continuação de seus próprios trabalhos científicos”. 
(página 23). 

...”Insistentemente admirou os ensinamentos, ora de Comte, ora de Hahnemann. Mas sabia também, 
evitando a ortodoxia estéril e acanhada, conservar a gravidade de sua individualidade dentro da própria 
atração admirativa. Isso explica o bom senso, com que mais de uma vez analisou as utopias sociais de 
Augusto Comte ou apontou os seus erros, ao mesmo tempo que explicava as insuficiências e enganos de 
Hahnemann, embora a lealdade de seu devotamento por um e outro daqueles mestres excelsos de seu 
espírito.” (página 28). 

...Aos 71 anos de idade, Licínio Atanásio Cardoso produziu o seu livro mestre, mergulhado em tristezas 
íntimas que lhe fizeram emocionar o espírito, trabalhando, reacionariamente, em benefício da humanidade 
na concepção de uma terapêutica por ele firmemente acreditada ser um refinamento lógico e valiosíssimo 
da própria homeopatia. 

Aos 74 empreendeu finalmente a sua segunda viagem ao velho mundo - onde durante 36 anos possíveis 
nunca quisera ir a passeio - falecendo então fora da pátria, justamente quando resolvera levar a palavra 
brasileira ao Congresso Internacional de Homeopatia (Paris, setembro, 1926) convencido que estava de 

http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=62981


poder apresentar juros, lídimos e opulentos, brasileiros, aos empréstimos de cultura europeia 
anteriormente feitos. Empreendera, pois, uma viagem de trabalhos e de compromissos. Pensava numa 
Memória à Academia de Ciências da França em que resumiria o seu tratado de Mecânica Racional (por 
terminar ainda), preparava-se para os trabalhos próprios do Congresso e acreditava poder dar à Europa a 
tradução iniciada de seu tratado de Dinioterapia Autonósica. Nessa atitude e disposição mental, quando a 
caminho da França, à procura do conforto espiritual científico que lhe falhara na pátria, encontrou 
inesperadamente a morte. 

Faleceu de pé, física e moralmente de pé, sem nenhuma figura de retórica, acrescentemos em respeito à 
memória de seu espírito amplo e generoso. (pgs. 29 e 30). 

O que os atenciosos leitores leram nas partes 27 e 28, e agora na parte 29, pode ser encontrado no 
volumoso livro - 652 páginas - escrito pelo professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
Sydney Martins Gomes dos Santos, cujo título é “O legado de Vicente Licínio Cardoso - As leis básicas 
da Filosofia da Arte”. Na verdade, trata-se de um livro que conta a biografia do engenheiro civil e escritor 
Vicente Licínio Cardoso (1889-1931), que vem a ser um dos filhos do matemático e médico Licínio 
Atanásio Cardoso (1852-1926), este, o pioneiro da auto-hemoterapia no Brasil. 

Embora o “alvo” principal do livro seja Vicente Licínio Cardoso, no mesmo, da página 10 à página 31, o 
professor Sydney faz uma pequena biografia sobre Licínio Atanásio Cardoso, pai do biografado. No livro 
em questão, a expressão “Dinioterapia Autonósica” surge na página 22, duas vezes, e na página 29 uma 
vez. A expressão “Dinioterapia Autohêmica” surge na página 22, uma vez. “Dr. Rogers” é citado nas 
páginas 22 e 23, e, “processos dinioterápicos” é citado uma vez na página 23. 

O que é extremamente curioso, e deveras muito importante, é que já existe um livro sobre “Dinioterapia 
Autonósica” ou seja, sobre “auto-hemoterapia”, publicado em 1923, dois anos antes do nascimento do 
médico carioca Luiz Moura, em maio de 1925. Acrescente-se à “celeuma” o brilhante livro escrito pelo 
médico baiano Olívio Martins, com o título “O Poder Curativo do Sangue, Menos Remédios e Mais 
Ciência”, no qual é descrito a “polêmica” auto-hemoterapia. Não devemos nos esquecer dos vários 
dicionários de termos médicos, nos quais a auto-hemoterapia é mencionada, para “desconforto” e 
“indigestão” de certos grupos de intolerantes alopatas, entenda-se bem, as bilionárias multinacionais, que 
dominam o mercado mundial da indústria farmacêutica. 

O que a comunidade precisa, seja ela científica ou não, é localizar o livro escrito por Licínio Atanásio 
Cardoso, com o título “Dinioterapia Autonósica”, e divulgá-lo mais uma vez, visto que a primeira edição 
- e parece ter sido a única - aconteceu em 1923, há coisa de 87 anos atrás. No livro do Dr. Licínio 
certamente deve constar o nome do Dr. Rogers e outros estudiosos da auto-hemoterapia na época. 

Ao que tudo indica, o Sr. Licínio Cardoso parece ter sido pessoa muito importante, pois, segundo consta 
na Wikipédia, lá na cidade de Lavras (Lavras do Rio Grande do Sul), existe uma praça com o nome 
Licínio Cardoso. Sendo correta tal informação, resta-nos saber se se trata de Vicente Licínio Cardoso (o 
engenheiro) ou se a praça recebe tal nome em homenagem a Licínio Atanásio Cardoso (o médico). 
Caberá aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, aos estudantes, aos médicos, aos historiadores, enfim 
aos pesquisadores de lá, sobretudo aos lavrenses, tirarem tal dúvida e aprofundarem a pesquisa. De 
qualquer sorte, no livro sobre a vida de Vicente Licínio Cardoso é citado o livro “Dinioterapia 
Autonósica”, ou seja, auto-hemoterapia, cujo autor é o matemático e médico Licínio Atanásio Cardoso. 

Além do presente livro de autoria do professor Sydney Martins Gomes dos Santos e além da Wikipédia, 
sobre o médico Licínio Atanásio Cardoso, podem ser pesquisadas as quatro fontes citadas na parte 27. 

Foi o alemão Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755-1843) - séculos XVIII e XIX - quem trouxe 
ao mundo as “ideias” homeopáticas. Da Alemanha, a doutrina homeopática espalhou-se pelo mundo. 
Como vimos anteriormente, o médico Licínio Atanásio Cardoso, em 1889, defende sua tese de doutorado 
baseando-se na homeopatia. Não satisfeito, “inspirado” no Dr. Rogers, estuda a auto-hemoterapia, coloca-
a em prática e, finalmente em 1923 publica um livro sobre o assunto. Enquanto isso... 



No Brasil, a homeopatia só passou a ser reconhecida como especialidade médica em 1980, através de um 
parecer do Conselho Federal de Medicina (CFM). O que não estamos sabendo até a presente data, é se tal 
parecer tem respaldo científico ou econômico... Em 2007, também através de um parecer, o Conselho 
Federal de Medicina (CFM) proíbe a prática da auto-hemoterapia em todo território nacional. O que 
estamos sabendo até a presente data, é que o referido parecer sobre a auto-hemoterapia, por parte do 
CFM, não tem respaldo científico. Resta-nos, então, a opção dos vultosos interesses econômicos... 
Multidólares! Enquanto isso... 

Bem, amigos da rede A-H! Por hoje encerramos aqui. Se Deus nos permitir, voltaremos outro dia. A 
todos, boa saúde, boas ideias, boa visão, boa leitura e bom dia! 

Fontes: 1ª - Livro - “O Legado de Vicente Licínio Cardoso - As leis básicas da Filosofia da Arte” - Autor 
- Professor Sydney Martins Gomes dos Santos - Editora - UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
- 652 páginas - Pgs. 23, 28, 29 e 30. 2ª - Wikipédia - categoria: Homeopatia e Municípios do Rio Grande 
do Sul. Observação: Rocha Faria (Benjamim Antonio da Rocha Faria), 
citado na parte 27 e 28, é patrono da cadeira 13 da Academia Nacional de Medicina.

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=64125

Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (XXX)
Publicada: 07/07/2010

A exemplo de milhares de brasileiras e de milhões de brasileiros, o escriba finalmente foi "contagiado" 
pelo clima da Copa do Mundo de futebol, e "contaminado" pelo ritmo da Copa da África do Sul. 
Histologicamente, estou torcendo "epidermicamente", imunologicamente torço "macrofagicamente" e 
fisiologicamente vou torcer “medularmente”. As queridas leitoras e os atenciosos leitores 
"anatomicamente" entenderam "oftalmologicamente" o saudável torcedor que vos escreve? É fácil. Muito 
fácil. 

Trata-se "biologicamente" de um entendimento "metabólico", do estudo "citológico" e das pesquisas 
"farmacológicas", que nos levam ao gol "terapêutico" que poderá conduzir o selecionado canarinho ao 
hexacampeonato. Entenderam agora? Ainda não? Já que é assim, a nossa querida Dra. Jabulani, - a rainha 
do gramado - após receber muitas cabeçadas a esmo e após tomar inúmeros pontapés inúteis, de um certo 
número de jogadores pernas de pau, com justa indignação decide: vuvuzeladas para certas leitoras, cartão 
amarelo para certos leitores e cartão vermelho para certos juízes. 

Tenho acompanhado a Copa da África através de várias fontes. Naturalmente, a 1ª delas é através da 
televisão e, entre as diversas emissoras, tenho dado a preferência à rede Globo de Televisão, com a voz 
inconfundível do locutor esportivo Galvão Bueno: tá na Globo, tá na Copa. Então tá! 

Uma 2ª fonte de informação é este próprio JORNAL DA CIDADE, através do caderno "Copa da África", 
que nos tem apresentado um excelente trabalho realizado pelo repórter esportivo Kleber Santos e pelo 
repórter fotográfico Jorge Henrique - entre outros colaboradores. Entre as várias reportagens, 
encontramos algumas curiosidades, que destacamos: 1ª - "meio a zero está bom" - Pelé, em relação à 
estreia do Brasil hoje; "FIFA contra o doping". (15-junho-2010, pg. 04). 2ª - "70 jogadores marcaram gols 
com a camisa da seleção brasileira em copas do mundo até aqui". (17-junho-2010, pg. 04). 3ª - "Ex-
capitão Cafu marca presença". (22-junho-2010, pg. 04). 4ª - "Kaká 

http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=64125


X Kfouri". (23-06-2010, pg. 04). 5ª - "Deus é brasileiro". (24-junho-2010, pg. 02). "Lesão pode deixar 
Elano fora do mundial" - segundo o médico José Luiz Runco. (1º-julho-2010, pg. 01). E por aí vai. O 
JORNAL DA CIDADE está de parabens pela cobertura esportiva. 

Uma 3ª fonte de informação sobre a Copa Mundial de futebol é a revista Veja (várias edições). No 
entanto, nossa atenção foi voltada especialmente para a edição de número 2.167. Nessa edição (2-junho-
2010), contamos com 38 páginas sobre todas as copas do mundo - de 1930 a 2010 - totalizando 19 copas. 
A 20ª Copa Mundial de futebol está prevista para o Brasil em 2014. 

Como só hoje (5ª feira - 1º de julho de 2010) - véspera do jogo Brasil X Holanda - é que o escriba se 
prontificou a escrever o presente artigo, faremos apenas duas observações "curiosas": 1ª - Já estão 
classificados para as quartas de final os seguintes países: Alemanha, Argentina, Brasil, Espanha, Gana, 
Holanda, Paraguai e Uruguai. A revista Veja "previu" os seguintes resultados: Alemanha - Ranking FIFA 
- 6º lugar - (favorita); Argentina - Ranking FIFA - 7º lugar - (favorita); Brasil - Ranking FIFA - 1º lugar - 
(favorita); Espanha - Ranking FIFA - 2º lugar - (favorita); Gana - Ranking FIFA - 32º lugar - (surpresa); 
Holanda - Ranking FIFA - 4º lugar - (surpresa); Paraguai - Ranking FIFA - 30º lugar - (surpresa) e 
Uruguai - Ranking FIFA - 18º lugar - (zebra). Até a presente data, 87,5% de acerto. A grande zebra até o 
momento é o Uruguai. Chamamos a atenção para o fato de que a Alemanha já foi campeã 3 vezes (1954, 
1974 e 1990), a Argentina 2 vezes (1978 e 1986), o Brasil 5 vezes (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), e o 
Uruguai 2 vezes campeão (1930 e 1950). 

Entre as 18 copas já realizadas, esses 4 países somam 12 títulos mundiais. Será a vez da Espanha ou da 
Holanda? 2ª - Na página 161 da edição de nº 2.167, da revista Veja, encontramos: Marcas que podem ser 
superadas na África do Sul - "Se Brasil ou Argentina forem campeões, Dunga ou Maradona se igualarão a 
Zagallo e Franz Beckenbauer, os únicos a levantar a taça, como jogador e técnico". Aqui a coisa muda um 
pouco... Da Copa da África do Sul para a auto-hemoterapia, mas falando ainda de futebol. 

Consta no DVD gravado pelo médico carioca Luiz Moura: "quando Beckenbauer pendurou as chuteiras, 
deixou de ser jogador e passou a ser técnico da seleção alemã, ele disse que atribuía o desempenho físico 
dele à auto-hemoterapia, que, antes de cada jogo, ele fazia uma AH de 10 ml em todos os jogos, fazia 
sempre, e ele atribuía a isso, tanto à saúde que ele tinha, quanto à resistência física nos jogos. Isso foi a 
declaração dele, quando deixou de ser jogador e passou a ser técnico da seleção alemã. Existem dúvidas? 
Pois bem! 

Aproveitando o momento da Copa, bem que o comentarista Galvão Bueno e seus colaboradores poderiam 
entrevistar o "kaiser" Franz Anton Beckenbauer e tirar tal dúvida. Por que não? Independente disso, 
vejamos o que vem a seguir. 

"Além do uso de anabólicos e de outros produtos, existe uma forma "natural", adotada por alguns atletas, 
para melhorar o desempenho. Esse processo é chamado doping de sangue e consiste no seguinte: 
aproximadamente uma ou duas semanas antes da competição, certa quantidade do sangue do atleta é 
retirada e armazenada. À época da competição, através de uma transfusão, ele recebe seu sangue de volta. 
Explique como esse procedimento favorece o desempenho do atleta". 

O que está escrito acima, é uma questão de vestibular (UFRJ) - questão discursiva - e pode ser encontrada 
na página 322 do livro "Biologia Hoje", volume 1, cujos autores são Sérgio Linhares (bacharel e 
licenciado em História Natural pela Universidade do Brasil (atual UFRJ) e professor de Biologia do 
Colégio Pedro II) e Fernando Gewandsznajder (licenciado em Biologia pelo Instituto de Biologia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Mestre em Educação pelo Instituto de Estudos Avançados em 
Educação da Fundação Getúlio Vargas (RJ), Mestre em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro e professor de Biologia do Colégio Pedro II. (1). 

Há coisa de sete anos atrás, este livro de biologia era o adotado, aqui em Aracaju, pelos professores de 
biologia do Colégio Master. (1). 

Revendo alguns fatos: em um livro, o médico baiano Olívio Martins chama a auto-hemoterapia de 



"vacina do sangue"; em um DVD, o médico carioca Luiz Moura afirma que o ex-jogador e ex-técnico 
alemão Beckenbauer fazia uso da auto-hemoterapia antes de cada jogo; em um livro de biologia - 
"Biologia Hoje" - edição de 2004, consta que certos atletas adotam a auto-hemoterapia antes das 
competições, processo esse chamado "doping de sangue". E aí? Com a palavra final a CBF, a FIFA e o 
COI, ou o CFM e a OMS (Organização Mundial da Saúde). E o que é que o escriba tem a ver com isso? 
Tem e muito. Amanhã vou pegar minha vuvuzela e Laduuuuuuuma! Vou torcer pelo Brasilsilsilsilsilsil! 
Bem amigos da rede AH. Por hoje encerramos aqui. Se Deus nos permitir voltaremos outro dia. A todos 
boa Copa do Mundo, boa torcida, boa saúde, boa leitura e bom dia. 

(1) - Livro "Biologia Hoje", Professores Sérgio Linhares e Fernando Gewandsznajder, editora ática, 
volume 1, 14ª edição, edição de 2004, 400 páginas, página 322. 

(N.R. – Como o autor diz acima, este artigo foi escrito na véspera do jogo decisivo entre Brasil e 
Holanda).

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=69923

Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (XXXI)
Publicada: 16/07/2010

Copa do Mundo 2010 - direto de Madri (Espanha) - Bem amigos da rede AH. Finalmente aconteceu a 
grande final - final inédita - entre Espanha 1 x 0 Holanda (domingo, 11 de julho de 2010, Johanesburgo, 
África do Sul). Foi uma grande decisão, uma grande partida e um merecido resultado: Espanha campeã! 
Pela 1ª vez a Espanha é campeã! Pela 3ª vez, numa final, a Holanda raspa o travessão e deixa escapar o 
título máximo. Também pudera. Não soube conversar com a Dra. Jabulani (a fofinha, a redondinha, a 
rainha dos gramados)... 

Copa do Mundo 2010 - direto de Madri (Espanha) - Retrospectiva da Espanha na presente Copa. Grupo H 
- 1º jogo - Espanha 0 x 1 Suíça (16-junho-2010 - Durban - África do Sul); 2º jogo - Espanha 2 x 0 
Honduras (21-junho-2010 - Johanesburgo - África do Sul); 3º jogo - Espanha 2 x 1 Chile (25-junho-2010 
- Pretória - África do Sul); 4º jogo - oitavas de final - Espanha 1 x 0 Portugal (29-junho-2010 - Cidade do 
Cabo - África do Sul); 5º jogo - quartas de final - Espanha 1 x 0 Paraguai (3-julho-2010 - Johanesburgo - 
África do Sul); 6º jogo - semifinal - Espanha 1 x 0 
Alemanha (7-julho-2010 - Durban - África do Sul); 7º jogo – final - Espanha 1 x 0 Holanda (11-julho-
2010 - Johanesburgo - África do Sul). A Espanha ganhou seis (6) partidas e perdeu apenas uma (1). A 
Espanha fez oito (8) gols e recebeu apenas dois (2). 

Copa do Mundo de 2010 - direto de Madri (Espanha) - Retrospectiva dos continentes-sedes das 20 Copas 
do Mundo (1930-2014): 1º - Continente americano - Argentina (1 vez - 1978), Brasil (2 vezes - 1950 e 
2014), Chile (1 vez - 1962), Estados Unidos (1 vez - 1994), México (2 vezes - 1970 e 1986) e Uruguai (1 
vez - 1930). Subtotal – 6 países, 8 Copas do Mundo. 2º - Continente europeu - Alemanha (2 vezes - 1974 
e 2006), Espanha (1 vez - 1982), França (2 vezes - 1938 e 1998), Inglaterra (1 vez - 1966), Itália (2 vezes 
- 1934 e 1990), Suécia (1 vez - 1958) e Suíça (1 vez - 1954) – Subtotal – 7 países, 10 Copas do Mundo. 3º 
- Continente asiático - Coréia do Sul (1 vez - 2002) e Japão (1 vez - 2002). Subtotal – 2 países, 1 Copa do 
Mundo. 4º - Continente africano - África do Sul (1 vez - 2010). Subtotal – 1 país, 1 Copa do Mundo. 
Total - quatro (4) continentes, dezesseis (16) países e vinte (20) Copas do Mundo. Observação: aqui já 
contabilizado o Brasil (sediando a Copa de 2014). 

http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=69923


Copa do Mundo 2010 - direto de Madri (Espanha) - Retrospectiva das cidades-sedes, das finais de 20 
Copas do Mundo (1930-2014): 1ª - 1930 - Montevidéu (Uruguai); 2ª - 1934 - Roma (Itália); 3ª - 1938 - 
Paris (França); 4ª - 1950 - Rio de Janeiro (Brasil); 5ª - 1954 - Berna (Suíça); 6ª – 1958 - Estocolmo 
(Suécia); 7ª - 1962 - Santiago (Chile) 8ª - 1966 - Londres (Inglaterra); 9ª - 1970 - México (México); 10ª - 
1974 - Munique (Alemanha); 11ª - 1978 - Buenos Aires - (Argentina); 12ª - 1982 - Madri (Espanha); 13ª - 
1986 - México (México); 14ª - 1990 - Roma (Itália); 15ª - 1994 - Los Angeles (Estados Unidos); 16ª - 
1998 - Paris (França); 17ª - 2002* - Yokohama (Japão); 18ª - 2006 - Berlim (Alemanha) - 19ª - 2010 - 
Johanesburgo (África do Sul); 20ª – 2014** - (Brasil). Resumo: embora já tenham sido realizadas 19 
Copas do Mundo, apenas 16 cidades já sediaram uma final de Copa do Mundo, visto que México, Roma e 
Paris, sediaram 2 vezes cada. 

Copa do Mundo 2010 - direto de Madri (Espanha) - *Na Copa do Mundo de 2002, a Coreia do Sul foi um 
dos países-sede (juntamente com o Japão), tendo lá se realizado vários jogos. No entanto, a final da Copa 
do Mundo de 2002 foi realizada na cidade japonesa de Yokohama. 

Copa do Mundo 2010 – direto de Madri (Espanha) – Em 2014, a 17ª cidade-sede poderá ser o Rio de 
Janeiro, São Paulo ou outra cidade brasileira. Se recair na “cidade maravilhosa”, ela se igualará às cidades 
do México, Paris e Roma. 

Copa do Mundo 2010 - direto de Madri (Espanha) - Relação dos oito (8) países campeões, em ordem 
alfabética (1930-2010): 1º - Alemanha (1954, 1974 e 1990); 2º - Argentina (1978 e 1986); 3º - Brasil 
(1958, 1962, 1970, 1994 e 2002); 4º - Espanha (2010); 5º - França (1998); 6º - Inglaterra (1966); 7º - 
Itália (1934, 1938, 1982 e 2006) e 8º - Uruguai (1930 e 1950). 

Copa do Mundo 2010 - direto de Madri (Espanha) - Relação dos oito (8) países que 1º conquistaram o 1º 
título mundial: 1º - 1930 - O campeão foi o Uruguai (no Uruguai); 1934 - A campeã foi a Itália (na Itália); 
3º - 1954 - A campeã foi a Alemanha (na Suíça); 4º - 1958 - O campeão foi o Brasil (na Suécia); 5º - 1966 
- A campeã foi a Inglaterra (na Inglaterra); 6º - 1978 - A campeã foi a Argentina (na Argentina); 7º - 1998 
- A campeã foi a França (na França); 8º - 2010 - A campeã foi a Espanha (na África do Sul). 

Copa do Mundo 2010 - direto de Madri (Espanha) - Conforme palpite do “polvo” vidente, ou seja, 
conforme o palpite do “polvo” alemão, em 2014 o Brasil será o campeão. Depois da derrota do Brasil, 
depois da vitória da Espanha e depois do palpite do “alemão-polvo”, o escriba ficou mais calmo e mais 
animado. E aí? Aí surgiu uma pergunta de bolso. E o que é mesmo que isso tudo tem a ver com a auto-
hemoterapia?... 

Auto-Hemoterapia 2010: - direto de Aracaju (Brasil) - Consta o seguinte no DVD gravado pelo médico 
carioca Luiz Moura: “Minha filha que mora na Espanha, ela era estéril, ela tinha ovários policísticos. Foi 
o primeiro caso, foi ela, e não podia engravidar. Ela na Espanha, o médico de lá, Dr. Pedro, que veio a ser 
o obstetra dela, fez os partos dos dois filhos que ela teve. Ele que aplicou, fez a aplicação da auto-
hemoterapia nela e seis meses depois ela não tinha mais cisto algum, o sistema imunológico tinha 
devorado os cistos, tinha eliminado os cistos, e ela engravidou a primeira vez. O Dr. Pedro que aplicou, 
fez a auto-hemoterapia nela, continuou, ela depois engravidou a segunda vez e depois, durante vinte e 
tantos anos, aplicou o DIU nela, pra ela não engravidar mais. Aí inverteu o problema. Antes era estéril, e 
depois tinha que usar o DIU, para não engravidar mais. Porque ela já estava satisfeita com o casal de 
filhos. São dois netos que eu tenho lá (na Espanha). Um de 23, outra de 21. Uma é agrônoma, e meu neto, 
em imagem e som. Depois eu usei em pacientes aqui, muitos casos de cistos de ovários e de mioma 
também. O mioma é devorado pelo sistema imunológico. Então é realmente uma coisa de enorme valor. 
Eu espero que agora haja uma divulgação maior, que a gente consiga essa divulgação”. 

Auto-Hemoterapia 2010: - direto de Aracaju (Brasil) - 1ª observação do escriba: como o DVD foi 
gravado em 2004, é provável que o neto do Dr. Luiz Moura tenha nascido em 1981 e a neta em 1983. 
Então as gestações devem ter ocorrido em 1980 e 1982. 2ª - Como já escrevemos bastante sobre futebol, 
fica aqui registrado, apenas a título de curiosidade: a Copa do Mundo de 1982 foi realizada na Espanha. 



Copa do Mundo 2010 - direto de Madri (Espanha) - Após a derrota do Brasil para a Holanda, por 2 a 1 e, 
o que foi pior, “de virada”, o escriba, tirou a bermuda verde, tirou a camisa amarela e aposentou a 
vuvuzela. Até aí tudo bem. Fiquei torcendo para que a Dra. Jabulani tivesse melhor sorte. Só agora é que 
fiquei sabendo que a Dra. FIFA quer aposentar a Dra. Jabulani. Querem mudar o nome da fofinha 
redondinha. Aí é demais! Cartão vermelho para a FIFA!... 

Auto-Hemoterapia 2010: - direto de Aracaju (Brasil) – Faltam 1.460 dias para a Copa do Brasil! Bem 
amigos leitores, amigas leitoras e amigos da rede AH. Por hoje concluímos aqui. Se Deus nos permitir 
voltaremos outro dia. A todos, boas ideias, boa saúde, boa leitura e bom dia.

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=70902

Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (XXXII)
Publicada: 24/07/2010

Aracaju (Brasil) – 17 de Julho de 2010 - Um polêmico "conto" fagocitariamente pinocitótico: da pele à 
saliva. Uma fabulosa "novela" imunologicamente monocítica: do ácido gástrico às alças intestinais. Uma 
intrigante "trama" timologicamente macrofágica: do timo à medula óssea. Sem olvidar os gânglios 
linfáticos e a linfa. Da vida nas grandes metrópoles à vida nas pequenas cidades. Da vida nas belas praias 
à vida nos verdes campos. Sem olvidar o azul celeste. Do “contágio intransmissível” à “contaminação 
hereditária”. Invisivelmente, as “substâncias terapêuticas” das multinacionais, continuam invisivelmente 
autofágicas. Sem esquecermos a auto-hemoterapia humana e a auto-hemoterapia veterinária. (ou vice-
versa). 
Todos os seres humanos têm um sistema imunológico, o que não deixa de ser muito interessante. 
Curiosidades: 1ª - Em 1908, o alemão Paul Ehrlich (1854-1915) e o russo Élie Metchnikoff (1845-1916), 
foram premiados com o Prêmio Nobel de Medicina. Realização: trabalhos em imunologia, incluindo a 
introdução de métodos quantitativos. 2ª - Em 1919, o belga Jules J. P. V. Bordet (1870-1961) foi 
agraciado com o Prêmio Nobel de Medicina. Realização: descobertas no campo da imunologia. 
Observações do escriba: 1ª - As expressões, sistema imunológico, sistema imunitário, sistema de defesa 
do organismo e mecanismo de defesa do organismo, são sinônimas. 2ª - No atual "período político-
eleitoral", é ficha limpa pra lá e ficha suja pra cá. E daí? Daí que, o que os “fichas sujas” estão querendo 
mesmo, é uma protetora "imunidade parlamentar"!... 

Nova York (EUA) - Maio de 1936 - O médico cirurgião Michael W. Mettenletter publica no jornal "The 
American Journal of Surgery", o artigo "Autohemotransfusion in Preventing Postoperative Lung 
Complications". (1). 

Rio de Janeiro (Brasil) - final de 1937 - O médico e professor Sylvio D. Ávila sugere ao seu aluno, o 
médico cirurgião Jésse Teixeira, a leitura do artigo escrito pelo Dr. Mettenletter. (2). 
Rio de Janeiro (Brasil) - março de 1940 - O médico cirurgião Jésse Teixeira, publica na "Revista Brasil 
Cirúrgico" o trabalho científico "Auto-hemotransfusão: Complicações Pulmonares Pós-Operatório", no 
qual ele descreve o uso da auto-hemoterapia em cento e cinqüenta (150) pacientes cirúrgicos. (3). 

Rio de Janeiro (Brasil) - 1943 - O médico cirurgião Pedro Moura, após ler e estudar o trabalho do Dr. 
Jésse Teixeira, adota a prática da auto-hemoterapia. Ainda neste ano, quando operava na Casa de Saúde 
São José, ensina ao seu filho, o então acadêmico Luiz Moura, a técnica da auto-hemoterapia. (4). 
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Buenos Aires (Argentina) - 1951 - O médico veterinário Osvaldo A. Eckell lança em Buenos Aires, a 2ª 
edição do livro "Veterinária Prática", baseado em 550 artigos publicados por ele no jornal LA PRENSA, 
de 1932 até 1947. Entre os diversos temas abordados, ele descreve e recomenda o uso da auto-
hemoterapia em cavalos e vacas. (5). Observação: em artigo a ser publicado posteriormente, o escriba irá 
reproduzir na íntegra, o texto escrito sobre auto-hemoterapia, pelo Dr. Osvaldo A. Eckell. 

São Paulo (Brasil) - março de 1976 - O médico e professor Ricardo Veronesi, publica na revista 
"Medicina de Hoje", o trabalho "Imunoterapia: O impacto médico do século". No trabalho do professor 
Veronesi, entre outras coisas, consta o seguinte: "Os modernos conceitos imunológicos e suas 
implicações na patologia humana irão acarretar, seguramente, um impacto maior que o causado com o 
surgimento dos antibióticos nas décadas de 40 e 50". ..."Quase não encontramos especialidade médica 
que possa, hoje, dispensar os conhecimentos da moderna imunologia". ..."Infectologia, Cardiologia, 
Nefrologia, Hepatologia, Gastrenterologia, Cirurgia, Oncologia, Dermatologia, Oftalmologia, 
Hematologia, Fisiologia, Hansenologia, Nutrição e Geriatria, são, entre outras, as especialidades 
intimamente envolvidas nesses modernos conceitos imunológicos". ..."O sistema retículo-endotelial ou 
sistema retículo-histiocitário, é constituído por células macrofágicas, dotadas de intensa capacidade de 
fagocitar, lisar e eliminar substâncias estranhas, quer vivas quer inertes". ..."As principais funções do 
sistema retículo-endotelial são: ...7) Metabolismo de proteínas e remoção de proteínas desnaturadas". (6). 

Observação: para que o texto seja bem compreendido, é preciso que os leitores fiquem bem atentos à uma 
das funções do chamado sistema retículo-endotelial, que é a capacidade que ele tem de metabolizar e 
remover as proteínas desnaturadas, ou seja, as proteínas anormais. 

Rio de Janeiro (Brasil) - maio de 1976 - O médico ginecologista Floramante Garófalo, que trabalhava no 
Hospital Cardoso Fontes (em Jacarepaguá), durante o tratamento de um entupimento em uma das artérias 
da sua coxa direita, (com a auto-hemoterapia), presenteia o médico carioca Luiz Moura com dois 
trabalhos científicos: o trabalho do médico Jésse Teixeira (de 1940) e o trabalho do médico Ricardo 
Veronesi (de 1976). Durante aproximadamente 4 (quatro) meses, de maio a agosto de 1976, Dr. Luiz 
Moura faz as aplicações da auto-hemoterapia em Dr. Floramante Garófalo. A partir de então, Dr. Luiz 
Moura amplia os seus conhecimentos teóricos e práticos sobre a auto-hemoterapia. (7). 

Inglaterra - abril de 1996 - Revista Veja - Pecados da carne - O mundo não quer mais comer carne 
inglesa. Assustados com a possibilidade de que uma terrível doença que ataca o gado inglês há uma 
década, a síndrome da vaca louca ou encefalopatia espongiforme bovina (BSE é a sigla em inglês), possa 
ser transmitida para seres humanos, causando uma doença mortal, chamada de Creutzfeldt-Jakob, CJD, 
mais de quarenta países resolveram proibir a importação de carne, leite e derivados vindos da Grã-
Bretanha. A União Européia foi o primeiro a abandonar o parceiro na lama. 

No dia 20 de março, o ministro britânico da Saúde, Stephen Dorrel, fez um discurso no parlamento 
contando que um grupo de cientistas independentes desconfiava que entre a BSE (encefalopatia 
espongiforme bovina) e o surto recente de casos de Creutzfeldt-Jakob no país podia haver uma relação 
direta. A fala de Stephen Dorrel era cheia de ressalvas e reticências, mas foi o que bastou. A partir daí, 
desencadeou-se a corrida da vaca louca. As possibilidades de que a doença, ainda pouco conhecida pela 
ciência, seja transmitida através do consumo de carne passaram a receber as versões mais desencontradas. 
O microbiologista Richard Lacey chegou a mencionar a estarrecedora estimativa de 500.000 casos que 
surgiriam nos próximos anos. Outros estudiosos, como a neurologista Rosalind Ridley, pesquisadora de 
uma instituição oficial, reforçaram a versão do governo de que as chances de contaminação são 
"extremamente pequenas". Qual mãe daria um hambúrguer a seu filho contando com essa possibilidade? 

..."Chegou-se a falar em sacrificar todo o gado inglês, 11,8 milhões de cabeças, uma medida que parece 
praga do Egito e custaria cerca de 24 bilhões de dólares. No final, as piores previsões pareciam afastadas, 
mas isso não tranqüilizou muito os consumidores, escaldados com outras tentativas do governo de 
encobrir os fatos, nem acalmou os criadores ingleses, que estão perdendo rios de dinheiro. A indústria 
britânica da carne e seus derivados, que movimenta 6,5 bilhões de dólares ao ano, e emprega 400.000 
pessoas, já não ia bem das pernas desde que explodiu a primeira crise, em 1989, mas desta vez sofreu 
mais. 



Naquela época (em 1989), o governo conservador resolveu salvar o que podia ser salvo: vetou rações 
feitas com restos de animais doentes, proibiu a venda dos tecidos mais contaminados, mandou queimar 
carcaças de animais mortos e fez uma campanha para sacrificar os doentes. 

Mas jurou e rejurou que a doença não podia afetar seres humanos. Um ministro chegou a dividir um 
hambúrguer com a filha de quatro anos, para mostrar que a carne não fazia mal. O discurso de Dorrell 
mudou tudo. Depois disso, começou a paranóia. Os soldados americanos baseados na Europa, precavidos, 
mandaram buscar carne em casa, nos Estados Unidos, para preparar seus hambúrgueres. A vigilância 
sanitária em alguns países aumentou tanto que entrar em um aeroporto levando corned beef inglês na 
mala pode ser mais perigoso do que carregar maconha. 

A BSE já matou mais de 160.000 vacas inglesas em dez anos, e menos de 500 em mais dez países (entre 
os quais a Suíça e Portugal). Sessenta por cento do gado leiteiro e 15% do gado de corte do país estão 
contaminados. A enfermidade só foi descoberta em 1986, e não se sabe exatamente o que a causa. 
Aparentemente, o gado ficou doente comendo ração preparada com carcaças de ovelhas doentes de 
scrapie, uma enfermidade parecida. 

Proteína maluca - Nenhuma dessas doenças, nem a de gado, nem a das ovelhas, nem a humana, parece ser 
causada por um vírus ou bactéria, como as outras enfermidades contagiosas. A teoria mais aceita hoje em 
dia foi formulada em 1980, por um cientista americano, Stanley Prusiner. Segundo ele, o vilão da história, 
que ele chamou de prion, seria uma simples molécula, uma proteína maluca que, não se sabe por que nem 
como, pára de fazer o que deve dentro da célula e começa a enlouquecer as proteínas vizinhas. Os prions 
concentram-se nos tecidos nervosos da vítima, que em algum tempo desenvolve os sintomas. As vacas 
perdem o controle dos movimentos - daí a vaca louca - e morrem em poucos meses. 

Nos homens, a doença, que ataca quase sempre pessoas de mais de 60 anos, leva invariavelmente à 
demência e à morte, em uma pavorosa agonia que pode durar anos ao longo do qual o cérebro vai 
apodrecendo. Sua vítima mais conhecida foi o grande coreógrafo russo George Balanchine. 

O drama inglês foi ter descoberto que há um surto de doentes jovens, com menos de 42 anos, o que é 
absolutamente anormal. Nove pessoas já morreram, e mais duas estão em estado grave. É muito, e deixou 
os cientistas assustados. Como a doença das vacas e a dos humanos são similares, a conclusão óbvia 
pareceu ser a de associar os casos de CJD (Creutzfeldt-Jakob) entre jovens, com os casos de BSE 
(encefalopatia espongiforme bovina). (8). 

Nota: nossos agradecimentos à dedicada bibliotecária Maria Salete Barbosa e seus colaboradores, que 
trabalham na Biblioteca Eglantina Antônia Menezes Portugal - mais conhecida como Professora 
Eglantina Portugal - localizada no Instituto Parreiras Horta (Rua Campo do Brito nº 551 - Aracaju - 
Sergipe). 

Bem amigas e amigos da rede AH. Continuaremos a nossa pequena e "romântica história" no próximo 
artigo, quando iremos discorrer um pouco mais sobre imunologia, imunoterapia, proteínas, etc. Se Deus 
nos permitir voltaremos outro dia. A todos boa saúde, boa visão, boa leitura e bom dia. 

Fontes: (1) e (2) - Trabalho científico do Dr. Jésse Teixeira, páginas 9 e 10 - de um total de 16 páginas. 
(3) – DVD 2004 – entrevista com Dr. Luiz Moura; Jornal da Imprensa - Goiânia - "A Revolução pelo 
Sangue" - Edição nº 654. (4) – DVD, 2004 – entrevista com Dr. Luiz Moura. (5) - Livro - Veterinaria 
Practica - Autor: Dr. Osvaldo A. Eckell - Tenente Coronel Veterinário; Professor titular de Patologia 
Médica e Conselheiro Diretor da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Nacional de La 
Plata; Acadêmico da Academia Nacional de Agronomia e Veterinária - Librería "El Ateneo" Editorial - 
Buenos Aires - Argentina - 2ª edição - 1951 - páginas 26, 27 e 648 - de um total de 668 páginas. (6) – 
DVD, 2004 – entrevista com Dr. Luiz Moura; trabalho científico do Dr. Ricardo Veronesi, páginas 1 e 3 - 
de um total de 9 páginas. (7) – DVD, 2004 – entrevista com Dr. Luiz Moura. (8) - Revista Veja - 3 de 
abril de 1996, páginas 30 e 31.
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Inglaterra - abril de 1996 - Revista Isto É - A maldição da vaca - Sob a suspeita de estar doente uma vaca 
é sacrificada e seu corpo incinerado em Hertfordshire. O McDonald's deixou de vender hambúrguer, e 
vegetarianos se valem da situação para defender seus hábitos alimentares. Na Itália avisa-se que a carne 
vendida é "nacional". A União Européia proíbe a Inglaterra de exportar carne e joga o país numa forte 
crise. A encefalopatia espongiforme bovina, que causa a degeneração do cérebro do animal por ela 
atacado e por isso é conhecida como o mal da "vaca louca", seria similar à doença de Creutzfeldt-Jacob, 
que destrói igualmente o cérebro, só que se manifesta no homem. Ou seja: quem comer carne de "vaca 
louca" pode contrair Creutzfeldt-Jacob. 

"Não há prova definitiva de que a doença seja transmissível, mas também não há garantia de que não 
seja", declarou Franz Fischler, consultor da Unidade Européia (UE) para Assuntos da Agricultura. Ainda 
que não haja prova cabal dessa relação, o certo é que nem que a vaca tussa o mundo acreditará que pode 
comer carne da Inglaterra. E é aí que está o pânico do primeiro-ministro John Major, acossado por todos 
os lados enquanto vê impotente a economia de seu país despencar. "Até o final do século haverá 50 mil 
casos por ano", exagera o microbiologista Michael Lacey. (1). 

Bruxelas - janeiro de 1997 - Revista Veja - Na sede da União Européia, a comissão de inquérito do 
Parlamento Europeu sobre a doença da "vaca louca" (encefalopatia espongiforme bovina, cuja sigla em 
inglês é BSE) apresentou suas conclusões. Como se sabe, a BSE resulta do contágio do gado, alimentado 
com ração feita de carcaça de carneiros, por uma forma de degeneração cerebral. Diante dos riscos de 
contaminação humana criados pela doença, o relatório acusa as instâncias diretoras da União Européia de 
ter privilegiado os interesses econômicos em detrimento da saúde pública. Desdenhando o perigo a que 
expunha os habitantes de outros países, o governo britânico continuou a exportar farinha animal 
contaminada após 1988, data em que proibiu o consumo dessa farinha na sua própria pecuária. Tudo nas 
barbas dos parlamentares e jornalistas europeus. Surge um escândalo que, se não fossem suas 
conseqüências dramáticas, poderia traduzir-se em fábula filosófica: na nova comunidade multinacional 
construída no âmbito da União Européia, o mercado viaja de trem-bala e a democracia de bicicleta. (2). 

Canadá - fevereiro de 2001 - Revista Veja - Brasil X Canadá – Louca não é a vaca brasileira. É o urso 
canadense. Incomodado com o crescimento da Embraer, o Canadá parte para a retaliação e inventa que a 
carne brasileira está contaminada. Para a maioria dos brasileiros, o Canadá sempre foi aquele país 
simpático e sem graça, situado ao norte dos Estados Unidos. Bem, desde a semana passada o Canadá 
apareceu com uma cara bem mais feia para os brasileiros. 

A terra dos ursos, transformou-se em nosso mais novo e, até segunda ordem, único inimigo externo. A 
agressão partiu deles. Numa decisão aparentemente irracional, o Canadá proibiu há dez dias a importação 
de carne brasileira. A alegação: havia uma remota possibilidade de o produto estar contaminado pelo mal 
da vaca louca, a terrível doença de origem européia que esfarinha o cérebro do gado e obrigou até agora o 
abate de milhões de animais no Velho Continente. Por trás da manobra, está o bilionário mercado 
internacional de jatos de pequeno porte, no qual a brasileira Embraer desbancou o reinado da canadense 
Bombardier. Pratini de Moraes: Canadá não cobrou relatório sobre mal da vaca louca. 
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A campanha contra o Brasil tem um ingrediente ainda mais perverso: as autoridades sanitárias canadenses 
sabem muito bem que o rebanho brasileiro é saudável. Lá, as vacas recebem como complemento 
alimentar um composto de farinha de ossos e outros restos animais tirados das carcaças do próprio gado. 
É um canibalismo forçado. Os especialistas suspeitam que essa ração animal dada a uma espécie 
ruminante, e, portanto vegetariana, esteja na raiz de todo o problema. De um lado, ela enfraquece o 
sistema imunológico dos animais. De outro, torna-se um vetor poderoso de transmissão do mal, uma vez 
que animais doentes, mas sem sintomas, podem ter virado ração. (3). 

Brasília (Brasil) - abril de 2001 - Jornal da Cidade (SE) - "Sinal de alerta". O recente episódio da "vaca 
louca", envolvendo o Brasil e o Canadá, traz à tona, uma vez mais, a complexidade, a peculiaridade e a 
importância da ação fiscalizadora do Ministério da Agricultura, que abrange lavouras, rebanhos, produtos, 
subprodutos, insumos e serviços agropecuários e agroindustriais em todo o país. A expressão comum 
extraída do noticiário, é que o Brasil não tem a doença da vaca louca porque "nosso gado é herbívoro". 
Concordamos, mas garantimos que o problema não existe aqui graças, também, à ação eficiente dos 
fiscais federais agropecuários, vigilantes em todos os postos de fronteiras, além de portos e aeroportos. 

... Algumas pragas introduzidas no Brasil vêm dizimando as plantações de cacau (vassoura de bruxa), os 
laranjais (cancro cítrico) e os cafezais (ferrugem). Mas o exemplo mais elucidativo dos prejuízos 
causados pela introdução de pragas ou doenças no país é o do bicudo do algodoeiro, que liquidou a 
indústria têxtil no Nordeste, agravando os problemas sociais já existentes. De exportador de algodão o 
Brasil passou a importador, com desfalque em nossa balança comercial de US$ 1 bilhão anuais na década 
de 90. (4). 

Rio de Janeiro (Brasil) - 2004 – DVD - ..."Imagina, metabolismo de proteínas e remoção de proteínas 
desnaturadas. Hoje que se sabe que essa doença encefálica, que dá a doença da vaca louca e tudo, é uma 
proteína que se chama prion, que é desnaturada, e ela (a auto-hemoterapia) então poderia ajudar no 
tratamento, ser um colaborador no tratamento dessa doença". ..."Mas a Ah também é usada em 
veterinária, se usa em vaca que tem uma doença provocada por vírus, que se chama 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 20 ml 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. (5). 

Brasília (Brasil) - setembro de 2007 - Jornal da Cidade - "Pecuária" - Seminário debate "doença da vaca 
louca". - Com o objetivo de capacitar instrutores para os procedimentos de colheita e amostra para o 
diagnóstico de doenças do sistema nervoso central em bovinos, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) realizará o 8º Seminário sobre Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis, no 
período de 27 a 28 deste mês, na Universidade de Brasília (Unb). Serão repassadas informações sobre a 
política sanitária do MAPA, sobre prevenção da Encefalopatia Espongiforme Bovina - EEB (doença da 
vaca louca) e atualizações científicas sobre a enfermidade. (6). 

Washington (EUA) - abril de 2010 - Jornal da Cidade - "Vacina contra câncer é aprovada pelo FDA" - O 
primeiro tratamento contra o câncer de próstata, que usa o sistema imunológico para combater a doença, 
recebeu aprovação do governo norte-americano ontem". A vacina Provenge, da Dendreon Corp., prepara 
o sistema imunológico para lutar contra os tumores. O remédio é chamado de "vacina", embora trate a 
doença, em vez e preveni-la. Os médicos tem tentado desenvolver esse tipo de terapia há décadas e a 
Provenge é a primeira a conseguir a aprovação da agência que regula alimentos e remédios no país, o 
FDA. "A grande notícia é que é o primeiro tratamento de imunoterapia a conseguir aprovação e eu acho 
que dentro de cinco a dez anos, imunoterapias serão uma grande parte do tratamento contra o câncer", 
disse o doutor Phil Kantoff, oncologista do Instituto do Câncer Dana-Farber, que ajudou a realizar os 
estudos para a Provenge. 

Atualmente, os médicos tratam câncer com a remoção cirúrgica dos tumores, com quimioterapia ou com 
radiação (radioterapia). A Provenge oferece uma quarta opção ao .fazer com que o próprio mecanismo de 
defesa do corpo aja contra a doença. 

...Especialistas médicos saudaram a aprovação como um marco importante, mas destacaram 



que o remédio será um acréscimo às práticas atuais, não uma substituição. "Este é apenas um passo, num 
novo caminho para tratar os pacientes", disse o doutor Simon Hall, chefe de urologia do Hospital Monte 
Sinai. (7). 

Bem amigas e amigos da rede AH. Imunitariamente e imunologicamente imune, por hoje encerramos 
aqui. Se Deus nos permitir voltaremos outro dia. A todos, boa saúde, boa imunidade, boa visão, boa 
leitura e bom dia. 

Fontes: (1) - Revista Isto É, Edição nº 1.383, de 3 de abril de 1996, página 14. (2) - Revista Veja, de 29 de 
janeiro de 1997, página 126, ensaio de Luiz Felipe de Alencastro. (3) - Revista Veja, edição nº 1.687, de 
14 de fevereiro de 2001, capa e páginas 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41, reportagens de Consuelo Dieguez 
e Márcio Pacelli. (4) - JORNAL DA CIDADE (SE) - de 13 de abril de 2001, autoria de José Silvério da 
Silva, (Presidente da Associação Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários). (5) - DVD, 2004 - Auto-
Hemoterapia - Uma Contribuição Para a Saúde, - Entrevista com Dr. Luiz Moura - Realização: Ana 
Martinez & Luiz Fernando Sarmento. (6) - JORNAL DA CIDADE (SE), de 23 de setembro de 2007, 
página 5. (7) - JORNAL DA CIDADE (SE), de 30 de abril de 2010, caderno A, página 8.
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São Paulo (Brasil) - Junho de 2010 - Revista Veja - ...”Um dos caminhos de tratamento contra o câncer 
mais investigados pela medicina refere-se à criação de vacinas terapêuticas - medicamentos que 
estimulam o sistema imunológico no combate às células cancerosas. Há dois meses, a FDA, a agência 
americana de controle de remédios, aprovou a primeira dessas vacinas. Desenvolvida pelo laboratório 
Dendreon, a Provenge é destinada a pacientes com câncer de próstata”. ...”O entusiasmo dos médicos 
com a Provenge não se explica apenas pelo aumento da sobrevida dos pacientes. “Só de se revelar eficaz, 
essa vacina simboliza um marco nas terapias anticâncer”, diz o oncologista Gustavo Guimarães, do 
Hospital A. C. Camargo, em São Paulo.” 

...A frente imunológica de combate ao câncer foi inaugurada nos anos 70, com a chegada ao mercado do 
interferon. Lançado originalmente para o combate de viroses respiratórias, o remédio logo teve seu uso 
ampliado para pacientes com tumores malignos, por ter se mostrado um potente estimulador do sistema 
de defesa do organismo.” ...”Para desenvolverem a vacina Provenge, seus idealizadores escolheram 
trabalhar com a célula CD54, uma proteína do linfócito responsável por disparar o alarme do sistema 
imunológico contra a presença de um corpo estranho no organismo. Eles a marcaram com uma proteína 
criada em laboratório muito semelhante à PAP, encontrada em 95% dos tumores de próstata. Ao ser 
injetada no paciente, a CD54 modificada ensina as outras células de defesa a identificar como agente 
agressor aquelas que contêm a proteína PAP. 

A Provenge representa uma conquista e tanto, mas ela demorará a se tornar um tratamento de rotina. Suas 
três doses custam 98.000 dólares. Isso porque seu processo de fabricação é complicado, visto que, as 
CD54 a serem modificadas precisam ser retiradas de cada paciente.” ...”Vale repetir: por enquanto, o 
grande mérito de tais vacinas, muito mais do que o aumento da sobrevida em si, é a comprovação de que 
a imunoterapia é um caminho viável na luta contra o câncer.” (2). 
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Considerações finais – Ao longo dos artigos XXXII, XXXIII e XXXIV (o atual), foram mencionados os 
seguintes personagens: 1º - Paul Ehrlich (imunologia – 1908); 2º - Élie Metchnikoff (imunologia – 1908); 
3º - Jules J. P. V. Bordet (imunologia – 1919); 4º - Michael W. Mettenletter (auto-hemoterapia – 1936); 
5º - Sylvio D. Ávila (auto-hemoterapia – 1937); 6º - Jésse Teixeira (auto-hemoterapia – 1940); 7º - Pedro 
Moura (auto-hemoterapia – 1943); 8º - Osvaldo A. Eckell (auto-hemoterapia – 1951); 9º - Ricardo 
Veronesi (imunoterapia - 1976); 10º - Floramante Garófalo (auto-hemoterapia – 1976); 11º - Luiz Moura 
(auto-hemoterapia – 2004). 

A não ser que surjam argumentos muito fortes e sobretudo provas muito concretas, ao longo da história 
da medicina, a imunologia, por razões que ainda não conhecemos em profundidade, não recebeu a 
atenção merecida. Ao que tudo indica, parece que a razão é de ordem econômica, ou seja, dinheiro. 
Citaremos apenas três exemplos (três doenças infecto-contagiosas – varíola, poliomielite e AIDS), as três 
ligadas ao campo da imunologia. Estamos aqui nos referindo à área da imunização e dos imunizantes 
(imunobiológicos), a área das vacinações e das vacinas. 

A varíola, cuja vacina é uma descoberta atribuída ao médico inglês Edward Jenner em 1796 (século 
XVIII), só veio a ser erradicada em 1977 (segunda metade do século XX), e considerada erradicada em 
1980, pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Ainda assim, por motivos “desconhecidos”, o vírus 
causador da varíola, nos dias atuais, encontra-se armazenado em dois laboratórios de segurança máxima, 
um em Moscou (URSS) e o outro em Atlanta (EUA). 

As vacinas contra a poliomielite foram desenvolvidas na década de 50 do século XX, - há mais ou menos 
meio século - por Jonas Edward Salk (vacina injetável) e Albert Bruce Sabin (vacina oral). Embora as 
vacinas sejam de baixo custo e de fácil aplicação, ainda hoje a poliomielite – mais conhecida como 
paralisia infantil - existe em vários países do mundo. 

Já a vacina contra a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS ou SIDA), até hoje não existe. E, ao 
que parece, tão cedo não existirá. Afinal, para as bilionárias indústrias farmacêuticas, é mais interessante 
vender antivirais e antiretrovirais, do que desenvolver a vacina. Não é que dê mais Ibope! É que dá mais 
lucro! Curiosamente, embora a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida tenha surgido na década de 80 
(e aqui existem muitas controvérsias), portanto uma enfermidade relativamente “recente”, recebeu de 
“presente” das autoridades o dia 1º de 
dezembro, como “Dia Mundial de Luta Contra a AIDS”. 

Voltando à poliomielite, enfermidade muito mais antiga (a não ser que existam provas em contrário, o 
que duvidamos e muito), ainda hoje, não recebeu de “presente” o seu dia mundial de luta. Não seria por 
acaso uma falta de respeito para com a população infantil e com os pais delas? A varíola foi erradicada. A 
poliomielite também será? E a AIDS, descobrirão uma vacina? Para pensar. 

Continuando nossas considerações – Ainda bem que uma das atribuições da imprensa é manter o público 
bem informado. Pode-se alegar que jornais e revistas são literaturas leigas e não científicas. E daí? Pois 
bem. Através das reportagens das revistas Veja e Isto É – entre outros veículos de informação – ficamos 
sabendo que o mundo estava diante de uma nova doença que atacava o gado, a encefalopatia 
espongiforme bovina (BSE), a doença da vaca louca - e que tal enfermidade era causada por uma proteína 
“maluca” (proteína desnaturada ou proteína anormal). 
Tal doença, além de acarretar graves danos econômicos à Inglaterra (em 1996), também provocou uma 
crise comercial e diplomática entre o Brasil e o Canadá (em 2001). 

Em outras reportagens, através do JORNAL DA CIDADE (SE) e da revista Veja, ficamos sabendo que a 
agência que regula alimentos e remédios nos Estados Unidos, - o FDA – aprovou para uso no tratamento 
do câncer de próstata, uma “vacina”, que usa o sistema imunológico para combater a doença. Ou seja, fica 
comprovado que além da cirurgia, da quimioterapia e da radioterapia a imunoterapia também tem valor 
científico. Agora temos 4 (quatro) opções. Tal fato vem corroborar o trabalho científico do Dr. Ricardo 
Veronesi, publicado em março de 1976, na revista Medicina de Hoje – Imunoterapia: O impacto médico 
do século. 



Não custa recordar, que foi o trabalho do Dr. Ricardo Veronesi, que permitiu ao Dr. Luiz Moura, ampliar 
os seus conhecimentos teóricos e práticos, a partir de 1976, sobre a “polêmica” auto-hemoterapia. 
Polêmica para muitos, porém não para todos, é bom frisar. Tanto no trabalho do professor Ricardo 
Veronesi, como no DVD gravado pelo Dr. Luiz Moura, fica claro que uma das funções do sistema 
retículo-endotelial, consiste no metabolismo de proteínas e remoção de proteínas desnaturadas. 

No DVD gravado em 2004, Dr. Luiz Moura diz: ...”hoje é que se sabe que essa doença encefálica, que dá 
a doença da vaca louca e tudo, é uma proteína que se chama prion, que é desnaturada, e ela (a auto-
hemoterapia) então poderia ajudar no tratamento, ser um colaborador no tratamento dessa doença”. Pois 
muito bem. Está lá escrito na revista Veja de 1996: Proteína maluca. - “A teoria mais aceita hoje em dia 
foi formulada em 1980, por um cientista americano, Stanley Prusiner. Segundo ele, o vilão da história, 
que ele chamou de prion, seria uma simples molécula, uma proteína maluca que, não se sabe por que nem 
como, pára de fazer o que deve dentro da célula e começa a enlouquecer as proteínas vizinhas!... Pergunta 
de bolso: a prática e as pesquisas com auto-hemoterapia, também está proibida em animais? 

Final - 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. 

Nota: importante aviso sindical ou aviso sindicalista – atendendo a ordens superiores (CFM), informamos 
que os Macrófagos e a Dra. Medula Óssea encontram-se em greve por tempo indeterminado. Os 
sindicalistas lutam por melhores salários e por melhores condições de trabalho. Assuntos científicos ou 
pseudocientíficos são coisas secundárias. Dr. Timo – Presidente do Sindicato. 

Imunologia, imunoterapia e auto-hemoterapia: muito a ver! Bem amigas e amigos da rede AH. Por hoje 
terminamos aqui. Se Deus nos permitir voltaremos outro dia. A todos boa saúde, boa imunidade, boa 
visão, boa leitura e bom dia. 

Fonte: (1) – Revista Veja, de 23 de junho de 2010, páginas 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, 
reportagem de Adriana Dias Lopes. Transcrição parcial, a exemplo das outras reportagens.

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=73370

Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (XXXV)
Publicada: 14/08/2010

Até a bendita e presente data (23-julho-2010), segundo dados do Instituto “Vox Populi”, a auto-
hemoterapia, conta com a colaboração incondicional das seguintes religiões e/ou filosofias, em ordem 
alfabética: 1ª - budismo; 2ª - confucionismo; 3ª - cristianismo; 4ª - espiritismo; 5ª - hinduísmo; 6ª - 
judaísmo; 7ª - islamismo; 8ª - taoísmo; 9ª - umbanda e 10ª - xintoísmo. 

E até o bendito e presente dia (6ª feira), a auto-hemoterapia, segundo dados do Instituto Ibope, conta com 
o apoio irrestrito das seguintes personalidades, em ordem alfabética: 1ª - Allan Kardec; 2ª - Buda; 3ª - 
Confúcio; 4ª - Jesus; 5ª - Lao-Tse; 6ª - Maomé e 7ª - Moisés. Acrescente-se ainda: Babalaôs, Ialorixás, 
Iaôs e Orixás. 

Os 4 (quatro) primeiros artigos que escrevemos sobre a auto-hemoterapia e que foram divulgados neste 

http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=73370


JORNAL DA CIDADE, - Caderno B, Opinião - nos dias 18, 19, 26 e 28 de novembro de 2008, página 6, 
tinham como título: Auto-Hemoterapia: ciência ou religião? Pois bem. Como os leitores já perceberam, 
segundo dados fidedignos de dois respeitados institutos de “pesquisas” (Vox Populi e Ibope), todas as 
religiões e seus respectivos representantes mais notórios (acima mencionados), foram unânimes em 
afirmar que a auto-hemoterapia é um assunto exclusivamente científico (da ciência) e principalmente 
econômico (das multinacionais). Ou seja, dinheiro! Muito dinheiro! 

Pois muito bem. Vamos ao que interessa. “Sofisma” segundo o Aurélio é um “argumento aparentemente 
válido, mas, na realidade, não conclusivo, e que supõe má-fé por parte de quem o apresenta”; “argumento 
falso formulado de propósito para induzir outrem a erro”; “engano, logro, burla, tapeação”. Sofisma 1 - 
Na polêmica em torno das experiências com células-tronco a custo do assassinato de embriões humanos, 
muito se disse contra a Igreja. O mesmo dir-se-á quando o governo tentar aprovar o aborto no Brasil (a 
questão das células-tronco foi apenas um ensaio). (1). 

...Sofisma 3 - Após a aprovação da pesquisa que matará embriões humanos, recordo uma “cientista” que 
afirmou triunfante, no Jornal Nacional: “Saímos da Idade Média para a era tecnológica!” Com tristeza, 
podemos constatar o seguinte: essa senhora não sabe um dedo de história! A Idade Média não é o que ela 
insinuou. ...Os meios de comunicação têm criado um mito em torno das promessas das células-tronco 
embrionárias. Vamos ver o que a dura realidade mostrará... Pena que à custa de vidas inocentes... Mas, o 
mais triste mesmo, é essa “cientista” considerar um progresso louvável sacrificar vidas humanas. Pobre 
civilização, a nossa, construída sobre tais valores. (1). 

Decisão do STF coloca o Brasil na vanguarda das pesquisas. O plenário do Supremo Tribunal Federal 
decidiu que as pesquisas com células-tronco embrionárias não ferem a Constituição. 

Em julgamento que marcou a história do progresso da ciência no Brasil, os ministros do STF julgaram 
improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) impetrada contra o artigo 5º da Lei 
11.105/2005 (Lei de Biossegurança). O artigo permite, “para fins de pesquisa e terapia, a utilização de 
células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro”. O STF 
julgou o artigo constitucional. (2). 

...Pesquisadores e deficientes físicos* comemoraram o resultado da decisão. Para estes, a liberação das 
pesquisas pode significar o caminho da cura para suas limitações. (2) ...A presidente da Sociedade 
Brasileira de Bioética, Marlene Braz, declarou que o resultado do julgamento “concretiza a laicicidade do 
Estado. Vivemos em um Estado democrático, com respeito à liberdade de escolha”. A decisão foi 
comemorada pelo Conselho Federal de Medicina. (2). 

Deficientes físicos - comentários do escriba: 1º - sinceramente, não sabemos como as pesquisas com 
células-tronco embrionárias, obtidas de embriões humanos, poderão curar as limitações dos deficientes. 2º 
- é quase certo que, os deficientes físicos que aparecem na reportagem do jornal do CFM, tenham sido 
vítimas da terrível poliomielite. 3º - As vacinas contra a poliomielite - vacina Salk e vacina Sabin - 
existem desde a década de 50 do século passado (século XX). 4º - O Conselho Federal de Medicina foi 
“fundado” em 1957, durante o governo do presidente e médico Juscelino Kubitschek de Oliveira. 5º - 
Durante a longa luta contra a poliomielite - paralisia infantil - nem os Conselhos Regionais de Medicina e 
muito menos o CFM, participaram dos chamados “Dias Nacionais de Vacinação”, instituídos a partir de 
1980. 6º - A nosso ver, a principal maneira de erradicar a paralisia infantil continua sendo a imunização 
(vacinas Salk e Sabin). 7º - Afinal, prevenir é melhor do que remediar, ou seja, vacinar é melhor do que 
remediar. 

Como já dissemos anteriormente, o embate entre a ciência e a religião é muito longo. E ainda continua! 
De um lado aqueles que defendem o evolucionismo, e, do outro aqueles que defendem o criacionismo. 
Quando escrevemos os artigos Auto-Hemoterapia: ciência ou religião?, tentamos deixar claro que entre a 
ciência e a religião existe o poder econômico, ou seja dinheiro, muito dinheiro! 

O tema células-tronco embrionárias - e aqui estamos falando de células, portanto de citologia e 
embriologia - está envolto em uma dramática polêmica. Ao mudarem o artigo 5º da Lei de Biossegurança, 



o artigo passou a permitir a “utilização de células-tronco embrionárias, a partir de embriões humanos, 
para fins de pesquisa e terapia”. As pesquisas e as “terapias”, envolvem pesquisadores, médicos e a 
população de um modo em geral, sobretudo as mulheres. Está lá escrito no jornal do CFM: De acordo 
com o 1º vice-presidente do CFM, Roberto Luiz d’Avila, essa era a expectativa dos médicos brasileiros. 
(2). Trata-se aqui de ciência, de ciência médica, de terapia, de medicina. Mas será de saúde? Hoje em dia, 
falam muito em genética, código genético, engenharia genética, biologia genética, mapeamento genético, 
geneticistas, genoma, etc., inclusive a “misteriosa” manipulação genética! 

O tema macrófagos, - e aqui estamos falando de células, portanto de citologia e imunologia - também está 
envolto em uma “dramática” polêmica. Uma terapia muito simples, pois, retirar o sangue da veia de uma 
pessoa e aplicá-lo logo a seguir no músculo dessa mesma pessoa, pode trazer benefícios enormes. Trata-
se aqui também de ciência médica, de terapia (auto-hemoterapia), de medicina, de saúde mesmo! 

No caso das células-tronco embrionárias humanas, se de um lado o CFM está muito contente, do outro 
lado, um forte e respeitado segmento da sociedade está muito contrariado: é o caso da Igreja. 

No caso das “células-macrófagos”, no caso da auto-hemoterapia, quem está muito descontente - e não se 
sabe exatamente o porquê - é o próprio CFM. Embora os macrófagos sejam células imunitárias, embora 
os macrófagos não sejam células embrionárias, ainda não sabemos o posicionamento da Igreja. 

Com bem disse o bispo: “O mesmo dir-se-á quando o governo tentar aprovar o aborto no Brasil. A 
questão das células-tronco foi apenas um ensaio”. ...”Os meios de comunicação têm criado um mito em 
torno das promessas das células-tronco embrionárias”. É. Pode ser! E o escriba acrescenta o seguinte: as 
multinacionais, para ganharem rios de dinheiro inventam de tudo - os antibióticos, os anticoncepcionais, a 
pílula do dia seguinte, as células-tronco embrionárias humanas - etc. A “novela” pode terminar assim: 
aborto legalizado no Brasil; auto-hemoterapia continua na ilegalidade! 

Afinal de contas, mexer com células inofensivas, mexer com os macrófagos, mexer com o próprio sangue 
é uma coisa muito simples. Agora mexer com células-tronco embrionárias, mexer com o embrião dos 
outros, ou melhor, mexer com o embrião das mulheres... Sei não! Nesse tal de mexe-mexe ou mexe-não 
mexe, com camisinha ou sem camisinha, fico mais com a Igreja e com a auto-hemoterapia. 

Bem leitoras amigas e amigos leitores da rede AH. Por hoje, ficamos por aqui. Se Deus nos permitir 
voltaremos outro dia. A todos boa imunidade, bons macrófagos, boas células, boa saúde, boa visão, boa 
leitura e bom dia. 

Fontes: - (1) – JORNAL DA CIDADE - 18 de julho de 2010 - caderno B - página 8 - “Sofismas e 
verdades incômodas” - Autor - Dom Henrique Soares da Costa - Bispo Auxiliar da Arquidiocese de 
Aracaju. (2) - Jornal do Conselho Federal de Medicina - Ano XXIII - Nº 171 - Maio/Junho/2008, páginas 
1, 2 e 3.

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=74104
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Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (36)
Bem amigas e amigos da rede AHT: tudo bem? Algumas curiosidades de 1950 - História Mundial - No 
dia 25 de junho de 1950, os norte-coreanos invadem a Coréia do Sul. Os Estados Unidos e a China entram 
na guerra. (1). História do Brasil - Getúlio Vargas (PTB - Partido Trabalhista Brasileiro), vence a disputa 
pela Presidência da República, derrotando o brigadeiro Eduardo Gomes (UDN - União Democrática 
Nacional) e Cristiano Machado (PSD - Partido Social Democrático). (1). Prêmio Oscar - Em 1950, o 
melhor filme foi "A Malvada"; melhor ator - José Ferrer; melhor ator coadjuvante - George Sanders; 
melhor atriz - Judy Holliday; melhor atriz coadjuvante - Josephine Hull; e melhor diretor - Joseph L. 
Mankie-wicz. (1). Copa do Mundo de Futebol - Jogando no maracanã, a seleção brasileira perde para o 
Uruguai por 2 a 1. Uruguai campeão, Brasil vice-campeão. (1). História de Sergipe - Aqui em Sergipe é 
eleito Governador do Estado, o pecuarista Arnaldo Rollemberg Garcez. (2). Carnaval - Em 1950 houve 
dois desfiles para escolher as escolas de samba campeãs. Foram campeãs a Mangueira e Império Serrano. 
(1). Prêmio Nobel - O norte-americano Philips S. Hench (1896-1965), o norte-americano Edward C. 
Kendall (1886-1972) e o polonês naturalizado suíço Tadeus Reichstein (1897-1996), recebem o prêmio 
Nobel de Medicina - Realização: pesquisas com hormônios, incluindo a descoberta da cortisona e os seus 
efeitos curadores. (1). 

Curiosidade das curiosidades - Em julho de 1950, é lançada no Brasil a revista em quadrinhos Pato 
Donald. Aqui, é a parte que nos interessa mais de perto. 

Em 1950, embora a revista O Cruzeiro fosse a líder incontestável em tiragem e vendagem, a revista 
infantil Pato Donald foi lançada no Brasil no mês de julho. A partir de então, a Editora Abril só fez 
crescer paulatinamente. Nos dias atuais a Abril publica quase 200 títulos diferentes, entre eles Cláudia, 
Contigo!, Exame, Nova, Playboy, SuperInteressante, Veja, etc. São quase 200 milhões de exemplares de 
revistas por ano. Aproximadamente 10 mil pessoas trabalham no Grupo Abril, entre jornalistas, artistas, 
técnicos, educadores gráficos e radialistas, que diariamente usam a criatividade, a imaginação e o talento 
para difundir cultura, entretenimento, educação e informação. 

Após o lançamento da revista Pato Donald, o fundador da Editora Abril, Victor Civita (1907-1990), um 
jornalista e empresário bem sucedido, sempre com a preocupação de estimular a leitura entre os 
brasileiros, - crianças, jovens, adultos e idosos, - aos poucos, foi ampliando as valiosas publicações. Entre 
os diversos trabalhos da Editora Abril que o escriba utiliza, como fonte de pesquisas e informações 
complementares, - entre outras -, citamos as seguintes: o almanaque Abril (várias edições), a coleção 
Conhecer (em fascículos, incompleta), Novo Conhecer (em fascículos, incompleta), História da Medicina 
(em fascículos, completa), Medicina e Saúde (em fascículos, incompleta), e a revista semanal Veja 
(incompleta). 

Em muitas das publicações da Editora Abril, na condição de editor, Victor Civita fazia questão de 
escrever algumas palavras, na apresentação dos novos trabalhos, incentivando o público à leitura. 
Naturalmente, não deixava de ser uma forma de homenagear e valorizar os trabalhos de sua vasta equipe 
de funcionários e colaboradores. A seguir, iremos transcrever algumas palavras de Victor Civita. 

Apresentação - A palavra continua sendo o mais eficiente meio de comunicação. Além do uso que se faz 
ao enunciá-la, ela preserva e transmite os valores culturais ao longo das gerações. O conhecimento do real 
significado das palavras facilita então as tarefas de compreender, instruir-se, ensinar, comunicar-se. 

A Abril Cultural, depois de numerosas iniciativas em prol da divulgação do conhecimento em todos os 
setores, decidiu contribuir também no campo da linguagem, oferecendo ao público o Pequeno Dicionário 
Brasileiro da Língua Portuguesa Ilustrado. Adotamos o vocabulário publicado pela Editora Civilização 
Brasileira e, com a concordância dos editores originais, atualizamos a grafia dos vocábulos de acordo com 
a nova ortografia. Finalmente, acrescentamos milhares de desenhos e uma centena de pranchas coloridas, 
a fim de facilitar a compreensão dos verbetes. 

Trata-se de obra sumamente útil, de fácil manuseio e esmerada apresentação gráfica. 



Temos a certeza de, mais uma vez, estar colaborando para aprofundar a cultura de nosso povo. - Victor 
Civita. (2). 

O escriba, após tomar conhecimento da auto-hemoterapia, através do DVD gravado pelo médico carioca 
Luiz Moura, tem ao longo dos últimos três anos, pesquisado intensamente o assunto, apesar de minhas 
limitações. 

Pois muito bem. Neste "Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa Ilustrado", prefaciado por 
Victor Civita, encontramos na página 181 (cento e oitenta e hum): Auto-hemoterapia (autohemotherapia), 
s. f. (Medicina). Método terapêutico pelo qual se injeta num paciente certa quantidade de seu próprio 
sangue. (Pl.: auto-hemoterapias). (2). Só para descontrariar, na nova ortografia, está bem legível no 
plural: auto-hemoterapias. Por gentileza caros leitores, não confundir auto-hemoterapia com 
hemopicaretagem, nem auto-hemoterapias com hemopicaretagens. É mais um dicionário que localizamos, 
(este não é um dicionário de termos médicos), no qual consta a "proibida" auto-hemoterapia. A luta 
contra a poliomielite continua e a luta a favor da auto-hemoterapia também. 

Bem leitoras e leitores da rede AH. Por hoje concluímos aqui. Se Deus nos permitir voltaremos outro dia. 
A todos, boa auto-hemoterapia, boa imunidade, bons pensamentos, boa saúde, boa visão, boa leitura, e 
bom dia. 

Aracaju, 29 de julho de 2010.
Jorge Martins Cardoso - Médico 

Fontes: (1) - Almanaque Abril, Editora Abril, edição de 1977, páginas 392, 66, 360, 674, 347 e 349, 
respectivamente - (784 páginas). (2) - Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa Ilustrado, 
Editora Abril Cultural, página 181 (cento e oitenta e hum), - Editor Victor Civita - 2ª edição em fascículos 
- ano de 1973 - volume 1: (página 1 à 589), volume 2: (página 590 à 1.166), volume 3: (página 1.167 à 
1.738). Nota: tal dicionário, à exemplo de outros livros e dicionários podem ser encontrados na Biblioteca 
Professora Eglantina Portugal, localizada no Instituto Parreiras Horta, Rua Campo do Brito - Aracaju - 
Sergipe. 

FONTE: http://www.hemoterapia.org/publicacoes/auto-hemoterapia-dr-fleming-e-os-antibioticos-parte-
36-.asp 

Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (XXXVII)
Publicada: 21/08/2010

Nos dois próximos artigos, iremos fazer uma comparação entre duas “doenças”, muito conhecidas entre 
os médicos e especialmente entre os gastroenterologistas. Para tanto, iremos recorrer a quatro fontes de 
informação principais: à literatura médica, ao trabalho do médico e professor Ricardo Veronesi, às 
palavras do médico carioca Luiz Moura e à literatura “leiga” através de reportagens de jornais e revistas. 
As duas “enfermidades” são a doença de Crohn e a doença celíaca. 

Literatura médica I - 1977 - A doença de Crohn, também conhecida como enterocolite regional, é uma 
afecção granulomatosa crônica, de etiologia desconhecida, comprometendo geralmente o íleo, mas 
podendo também atingir outros setores do tubo gastrintestinal, inclusive esôfago, cólon e reto. Acomete 
principalmente adultos jovens, manifestando-se por meio de dor no quadrante inferior direito do abdome 
acompanhada e surtos diarréicos. Pode curar-se espontaneamente ou assumir evolução lentamente 

http://www.hemoterapia.org/publicacoes/auto-hemoterapia-dr-fleming-e-os-antibioticos-parte-36-.asp
http://www.hemoterapia.org/publicacoes/auto-hemoterapia-dr-fleming-e-os-antibioticos-parte-36-.asp


progressiva. 

Tratamento - Repouso no leito, dieta hiperprotéica (pobre em resíduos) e suplementos vitamínicos estão 
indicados até que a lesão se torne assintomática, o que pode levar semanas ou meses. Os quimioterápicos 
e antibióticos ajudam a combater as infecções secundárias da lesão. Se necessário, ensaiar o emprego de 
corticóides, desde que não haja complicação supurativa. Alguns autores admitem que essa medicação 
possa determinar hemorragia ou perfuração. As medidas cirúrgicas estão indicadas apenas para 
tratamento das complicações, tais como abscesso, fístula, hemorragia ou fenômenos obstrutivos. (1). 
(página 502). 

Literatura médica II - 1977 - A doença celíaca é um distúrbio diarréico de natureza crônica, acompanhado 
de fenômenos disabsortivos e de comprometimento do estado nutritivo, ligado a lesões degenerativas da 
mucosa do intestino delgado causada por intolerância ao glúten. A substância nociva é a fração gliadínica 
do glúten, supondo-se a existência de um defeito enzimático da parede intestinal que impede o 
desdobramento normal dessa proteína, com a formação de peptídios tóxicos para a mucosa. 

Tratamento - Consiste em excluir-se o glúten da dieta, abolindo todos os alimentos preparados com trigo 
e centeio. Considerando-se que é extremamente comum a existência de uma deficiência secundária de 
dissacaridases, especialmente de lactase, é aconselhável nos casos graves iniciar-se o tratamento com um 
breve período de Protenac e banana amassada, passando-se depois para uma dieta hiperprotéica. 

Nas formas clínicas mais intensas justifica-se o emprego de corticóides ao lado da dieta sem glúten. A 
chamada “crise celíaca”, caracterizada por desidratação e depleção eletrolítica, exige dieta zero e 
reidratação venosa, com realimentação gradativa, à base de Protenac e banana amassada; havendo 
anemia, hipoproteinemia ou tetania, utilizar sangue, plasma ou gliconato de cálcio. 

A duração da dieta sem glúten não deve ser inferior a dois anos. A observação meticulosa do 
desenvolvimento estrutural do paciente é de grande importância, pois o retardo do crescimento pode ser o 
único indício de que ainda existe intolerância ao glúten. (1). (página 500). 

1ª observação: respaldado na literatura médica, podemos afirmar que, as duas doenças afetam 
predominantemente o intestino delgado, ambas apresentam quadro diarréico, dores abdominais, perda de 
apetite e de peso e podem conduzir ao câncer. Segundo a literatura médica da época, enquanto a doença 
celíaca era causada pela intolerância ao glúten, a doença de Crohn era de causa desconhecida. 

Trabalho do Dr. Ricardo Veronesi - 1976 - Doenças auto-imunes: várias doenças de auto-agressão têm 
encontrado na moderna conceituação imunológica, explicação para seus mecanismos imunopatogênicos. 
Num aparente paradoxo, a imunoestimulação do setor T*, tem oferecido resultados favoráveis no 
tratamento das doenças tidas como auto-imunes, como a artrite reumatóide, a ileíte regional de Crohn e a 
hepatite crônica agressiva. (2). 

2ª observação: em seu trabalho científico o médico Ricardo Veronesi faz referência à doença de Crohn, 
sendo ela classificada como uma das doenças auto-imunes. Ou seja, já se sabe que a doença de Crohn é 
causada por anticorpos “rebeldes”. A doença celíaca não é mencionada. *T = Timo, uma glândula de 
secreção interna. 

Trabalho do Dr. Luiz Moura - 2004 - Quais as outras indicações da auto-hemoterapia? Muitas, muitas 
aplicações. ...Nas doenças auto-imunes, que são muitas hoje. Doença de Crohn, uma doença auto-imune 
que destrói o intestino, os anticorpos atacam o final do intestino delgado, na doença de Crohn. (3). 

3ª observação: no DVD gravado pelo médico carioca Luiz Moura é mencionada a doença de Crohn, o 
lúpus e a artrite reumatóide. A doença celíaca não é citada. 

Jornal sergipano – 2009 - Freqüentemente vemos as expressões “CONTÉM GLÚTEN” ou “NÃO 
CONTÉM GLÚTEN”, escritas em várias embalagens de alimentos industrializados. Alguns 
consumidores deixam de comprar alimentos com a expressão “CONTÉM GLÚTEN”, por que imaginam 



que se trata de alguma substância, tipo conservante químico, nociva à saúde. Na verdade, trata-se de um 
conjunto de proteínas, que não se dissolve na água, presente na semente de muitos cereais, que recebem 
nomes diferentes para cada cereal: trigo (gliadina), aveia (avenina), cevada (hordeína), centeio (secalina) 
ou no malte (subproduto de cereais como a cevada) e em seus derivados como farelos, farinhas, germens 
e etc. 

A lei nº 10.674, de 16 de maio de 2003, obriga que os produtos alimentícios comercializados informem 
sobre a presença de glúten, como medida preventiva e de controle da doença celíaca. Todos os alimentos 
industrializados deverão conter em seu rótulo ou bula, obrigatoriamente, as inscrições “CONTÉM 
GLÚTEN” ou “NÃO CONTÉM GLÚTEN”, conforme o caso. 

Em 23 de outubro de 2007, a Unilever Brasil, detentora da marca Kibon, foi obrigada a fazer um recall do 
sorvete Cornetto Chococo, retirando do mercado todo o sorvete distribuído, porque foi impresso 
erroneamente em suas embalagens a informação de que o produto “não contém glúten”. Entretanto, a 
empresa confirmou que o produto continha glúten em sua casquinha. 

Se Deus nos permitir, continuaremos no próximo artigo. A todos boa saúde, boa leitura e bom dia.

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=74847

Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (XXXVIII)
Publicada: 02/09/2010

A doença celíaca é uma doença do intestino delgado caracterizada pela intolerância permanente ao glúten. 
Recentes publicações médicas descrevem a doença celíaca como sendo uma patologia de caráter 
imunológico. Os sintomas dessa doença são diarréia crônica, falta de apetite, desnutrição com 
retardamento do crescimento, osteoporose, dor abdominal, manchas e alteração do esmalte dentário e 
câncer do duodeno. 

A doença celíaca não tem cura e o único tratamento consiste em uma dieta rigorosa por toda a vida, com 
total abstinência de todos os alimentos que contém glúten como: pães, biscoitos, bolachas, bolos, tortas, 
pizzas, hambúrgueres, macarrão, vodka, uísque, cervejas... Em 2008, gastroenterologistas australianos 
anunciaram em Melbourne que se encontrava em fase de 
testes uma vacina contra a Doença Celíaca. 

A Associação dos Celíacos do Brasil (www.acelbra.org.br) estima que existem no Brasil cerca de 300 mil 
celíacos. Destes, aproximadamente 500 sergipanos estão cadastrados na Associação. (4). 

4ª - observação: No texto é afirmado que a doença celíaca é de caráter imunológico. Em 2008, 
gastroenterologistas australianos anunciaram que se encontrava em fase de testes uma vacina contra a 
doença celíaca. Trocando em miúdos: o glúten é uma proteína, que em alguns casos - ou em muitos casos 
- poderia estar agindo como um anticorpo agressor. Portanto, como uma doença auto-imune. Parece que 
estamos envolvidos em imunologia, imunoterapia e, por conseguinte em auto-hemoterapia! Então aqui 
cabe uma provocante interrogação. Poderia a auto-hemoterapia, também, colaborar no tratamento da 
doença celíaca? 

http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=74847


Revista brasileira I - 2010 - No miolo da questão - Pesquisadores australianos identificam componentes 
do glúten associados à doença celíaca. Com 1 milhão de vítimas no Brasil e mais de 6 milhões na Europa, 
América do Norte e Austrália, a doença celíaca caracteriza-se pela intolerância do organismo ao glúten, 
proteína encontrada no trigo, aveia, centeio, cevada e malte. Descrita pela primeira vez no fim do século 
XIX, a doença celíaca até hoje não conta com um tratamento eficaz. Resta aos pacientes viver à base de 
uma dieta ultrarrestritiva. 

Um estudo divulgado na semana passada na revista científica americana Science Translational Medicine 
lançou a esperança de que um dia os celíacos possam voltar a consumir alimentos à base de trigo, aveia, 
centeio, cevada e malte. Liderados pelo australiano Robert Anderson, do Instituto Walter e Eliza Hall de 
Investigação Médica, os pesquisadores identificaram os principais componentes do glúten que tornam a 
proteína tão nociva para determinadas pessoas. 

...”Como o organismo do doente não consegue processar a proteína, o sistema imunológico acaba por 
atacar a mucosa do intestino delgado”, diz o infectologista Artur Timerman. Os cílios encontrados na 
parede intestinal, responsáveis pela absorção de vitaminas, sais minerais e outros nutrientes, são 
danificados. Tais lesões podem causar desde diarréia, anemia e perda de peso até déficit de crescimento, 
osteoporose e câncer. 

...O objetivo final é a criação de uma vacina que “ensine” o organismo dos celíacos a lidar com o glúten - 
num processo conhecido no jargão médico como “dessensibilização”. Ainda não há previsão para o 
término dos estudos. Fontes: Ellen Simone Paiva (endocrinologista e nutróloga) e Associação dos 
Celíacos do Brasil. (5). 

5ª observação: segundo todas as opiniões, por enquanto, a terapia principal é evitar o glúten. A terapia 
secundária é a convencional. 

Revista brasileira II - Intolerância ao glúten - Não são apenas os pacientes celíacos que precisam retirar o 
glúten da alimentação. No consultório, observamos que mesmo os não alérgicos apresentam sintomas 
como abdômen distendido e dificuldade em perder peso. Ocorre também piora dos processos 
inflamatórios nas doenças auto-imunes como psoríase, artrite reumatóide e lúpus. (“No miolo da 
questão”, 28 de julho) - Fátima Nunes - Nutricionista clínica funcional - Natal, RN. 

Sou celíaca e sofri durante anos com diarréia intensa, diagnosticada por inúmeros médicos, em São Paulo, 
como sintoma das mais variadas enfermidades. Aqui, encontrei um médico que salvou minha vida ao 
fazer o diagnóstico correto. Meu intestino já estava praticamente destruído. 

Hoje levo uma vida normal seguindo a dieta recomendada. Depois que passei a ter contato com outros 
celíacos, fiquei surpresa ao constatar que casos como o meu não são exceção. A regra é esta: anos de 
sofrimento decorrentes da ignorância dos médicos. Marina Moraes Barbosa - Curitiba - PR. (6). 

6ª observação: a nutricionista potiguar Fátima Nunes chamou a atenção para um fato muito interessante. 
Segundo ela, o glúten, além de afetar os portadores de doença celíaca, também piora os processos 
inflamatórios nas doenças auto-imunes como psoríase, artrite reumatóide e lúpus. 

7ª observação: essas três doenças auto-imunes são citadas pelo médico Luiz Moura, sendo, as três, 
passíveis de cura através da auto-hemoterapia. Acrescente-se que o médico Olívio Martins, em seu livro, 
também recomenda o tratamento da psoríase através da vacina do sangue (auto-hemoterapia). (7). 
Finalmente, no trabalho do médico Ricardo Veronesi, tanto a artrite reumatóide como a doença de Crohn 
podem ser curadas através da imunoestimulação. Fica aqui registrada mais uma vez, a pergunta que não 
quer calar: seria também possível atenuar a doença celíaca ou curá-la através da auto-hemoterapia? 

Bem amigas e amigos da rede AHT. Por hoje terminamos aqui. Se Deus nos permitir voltaremos outro 
dia. A todos boa saúde, boa alimentação, boa digestão, boa auto-hemoterapia, boa visão, boa leitura e 
bom dia. 



Fontes: (1) - Livro - Farmacologia Clínica e Terapêutica - Otto Miller - 11ª Edição – 1977 - Editora 
Livraria Atheneu - páginas 500 e 502 - (693 páginas). (2) - Revista Medicina de Hoje - Março de 1976 - 
Dr. Ricardo Veronesi - página 7 – (9 páginas). (3) - DVD de 2004 - Auto-Hemoterapia: “Uma 
Contribuição Para a Saúde” – Dr. Luiz Moura. (4) - JORNAL DA CIDADE – Artigo de Marcionilo de 
Melo Lopes Neto (professor de química da U.F.S.) - Caderno A - página 2 – de 12 de março de 2009. (5) 
- Revista Veja - edição nº 2.175 – 28-julho-2010 - páginas 106 e 107. (6) - Revista Veja - edição nº 2.176 
– 4-agosto-2010 - página 45. (7) - Livro - “O Poder Curativo do Sangue” - Dr. Olívio Martins - páginas 
21 e 22 - (50 páginas). 

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=76063

Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (39)
Publicada: 15/09/2010

Bem amigos da rede AHT*. A luta contra a poliomielite continua e a luta a favor da auto-hemoterapia 
também continua. Algumas curiosidades de 1940 - História Mundial - Em 12 de março de 1940, a União 
Soviética e a Finlândia assinam um acordo de paz. (1). História do Brasil - Em 11 de maio de 1940, a 
bordo do encouraçado Minas Gerais, o presidente Getúlio Vargas discursa: “Passou a época dos 
liberalismos imprevidentes, das demagogias estéreis, dos personalismos inúteis e semeadores de 
desordem.” (2). História de Sergipe - Em 19 de agosto de 1940 morre o professor e médico Helvécio 
Ferreira de Andrade, um dos pioneiros da homeopatia em Sergipe. O Estado de Sergipe estava sendo 
governado pelo intervendor, capitão do Exército e médico-cirurgião Eronildes Ferreira de Carvalho. (2). 
Prêmio Oscar - Em 1940 o melhor filme foi: “Rebeca, a Mulher Inesquecível”; melhor ator: James 
Stewart; melhor ator coadjuvante: Walter Brennan; melhor atriz: Ginger Rogers; melhor atriz 
coadjuvante: Jane Darwell; e melhor diretor: John Ford. (1). Futebol - Em 1940, na cidade do Rio de 
Janeiro, o Fluminense sagra-se campeão. (1). Em Sergipe o time campeão é o Sergipe. (1). Carnaval - A 
escola de samba Mangueira, sagra-se campeã em 1940. (1). Prêmio Nobel - Em 1940 não houve 
ganhadores do Prêmio Nobel. (1). 

Outra curiosidade - Em 1940, no Rio de Janeiro, o médico cirurgião Jésse Teixeira publica o seu trabalho 
científico “Autohemotransfusão: Complicações Pulmonares Pós-Operatório”. (3) e (4). 
Curiosidade das curiosidades - Em 1940, no Rio de Janeiro, o baiano Olívio Martins, trabalhava como 
médico assistente na Clínica Oliveira Botelho. O médico Oliveira Botelho foi o introdutor do 
pneumotórax** no Brasil. Na época áurea do pneumotórax, Dr. Oliveira Botelho desprezou este 
tratamento para adotar o tratamento da tuberculose*** pela vacina do sangue (auto-hemoterapia), levando 
sempre ao conhecimento da Academia Nacional de Medicina, os brilhantes resultados obtidos. (5). 

Ainda do livro do Dr. Olívio Martins - “A natureza colocou, generosamente, no sangue do homem as suas 
defesas naturais. Se não fossem elas o homem teria uma vida fugaz, somente atingindo, raramente, a 
puberdade. O sangue é a alma material do corpo. É ele que torna possível a sua vida e que é, ainda, capaz 
de curar algumas ou muitas vezes as suas moléstias, por mais graves que elas possam ser. O sangue 
desprovido dos elementos nocivos e banais, é de uma eficácia tão grande no tratamento das doenças que 
consideramos a hemoterapia a mais enérgica e pronta, além da mais inofensiva, de todas as terapêuticas”. 

...”Graças, portanto, a essas defesas naturais, que são reações próprias do organismo, é que devemos os 
êxitos na recuperação da saúde. O papel do médico é, apenas, de auxiliar o doente na luta contra a doença. 
Assim, ele deve ser útil ao doente ou, pelo menos, não prejudicá-lo. 

http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=76063


Portanto, o médico trata, e o doente é que se cura”. Vejamos a verdade neste exemplo: - Se um indivíduo 
sofre uma incisão na pele, o médico intervém, apenas, fazendo a limpeza e a junção das bordas da ferida, 
e ao organismo cabe a função principal, isto é, a da formação da fibrina, graças aos elementos próprios 
contidos no sangue, no ponto atingido, a fim de produzir a cicatrização do tecido. E, ainda, por intermédio 
do sangue, mobiliza o seu exército de glóbulos brancos (leucócitos) para dar caça e destruir os germes 
patogênicos que tenham permanecido no local do ferimento. 

A doença está assim sempre na dependência das reações do organismo. É essa célebre questão de terreno. 
Já o grande Claude Bernard dizia: - “o micróbio não é nada, o terreno é tudo”. - Há quem diga, que o 
próprio Pasteur, o descobridor do primeiro micróbio, tivesse em sua hora extrema balbuciado a mesma 
frase: “Bernard avait raison; le microbe n’est rien, le terrain est tout”. Não vamos ventilar, aqui estas 
questões porque são complexas. Digamos, apenas, de passagem, que muitos doentes se curam, até 
espontaneamente, sempre que sejam favoráveis as condições do organismo. (5). 

Observação do escriba - É importante os leitores observarem que em 1940, no Rio de Janeiro, pelo menos 
três médicos lidavam com a auto-hemoterapia: Dr. Jésse Teixeira, Dr. Olívio Martins e Dr. Oliveira 
Botelho. Com toda certeza, outros médicos utilizavam tal técnica terapêutica. 

AHT* = Auto-Hemoterapia - que não deve ser confundida com AZT, DDT, PFL, THC ou TNT, pois, 
algumas destas siglas podem estar “contaminadas” por corrupção, lise e mamatas. Portanto, navalha 
nelas. Pneumotórax** - acúmulo de gases na cavidade pleural. Tuberculose*** - em 1940, a penicilina 
ainda não estava disponível para o público. Se o 1º antibiótico descoberto - a penicilina - ainda não estava 
disponível, a estreptomicina evidentemente que também não estava disponível. A estreptomicina - o 2º 
antibiótico da “História da Medicina” - viria a ser o 1º antibiótico específico para o tratamento da terrível 
tuberculose. Como em 1940 não existiam os antibióticos, nem o CFM e nem a Anvisa, compreende-se 
perfeitamente por que os três médicos citados - Dr. Jésse Teixeira, Dr. Olívio Martins e Dr. Oliveira 
Botelho - usavam a auto-hemoterapia no combate às infecções e no tratamento de várias outras afecções, 
com grande sucesso. 

Bem leitoras e leitores amigos da AHT. Por hoje, concluímos aqui. Se Deus nos permitir voltaremos 
outro dia. A todos muita saúde, boas ideias, boa auto-hemoterapia, bom “terreno”, boa visão, boa leitura e 
bom dia. 

Fontes: (1) - Almanaque Abril, Editora Abril, Edição de 1977, páginas 392, 360, 685, 686, 347 e 348 à 
353, respectivamente - (784 páginas). (2) - Livro - História Política de Sergipe - 3º volume - autor - 
Ariosvaldo Figueiredo - Sociedade Editorial de Sergipe - páginas 54 e 41 respectivamente - (459 
páginas). (3) - DVD gravado em 2004 - entrevista com Dr. Luiz Moura - Realização: Ana Martinez & 
Luis Fernando Sarmento. (4) - Revista Brasil Cirúrgico - (16 páginas) - (5) - Livro - “O Poder Curativo 
do Sangue - Menos remédios e mais ciência” - autor - Dr. Olívio Martins - 9ª edição - 1969 - Gráfica 
Editôra Laemmert S/A - Rua Carlos de Carvalho, 48 - Rio de Janeiro - Guanabara - páginas 6, 13, 14, 18 
e 19 - (50 páginas). 

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=77218

Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (40)
Publicada: 22/09/2010

http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=77218


Algumas curiosidades de 1908 - História Mundial - No dia 15 de novembro de 1908, a Bélgica anexa o 
Congo, não obstante a oposição do rei Leopoldo II. (1). História do Brasil - É instituída a “Lei do Sorteio 
Militar”. (1). História de Sergipe - Em 30 de julho de 1908, os médicos Dr. José Rodrigues da Costa 
Dória e Dr. Manuel Batista Itajaí são eleitos Presidente e Vice-Presidente do Estado de Sergipe, 
respectivamente. (2). Futebol - No Rio de Janeiro, o Fluminense sagra-se campeão. (1). Jogos Olímpicos - 
Com um total de 2.059 participantes, sendo 2.023 homens e 36 mulheres, são realizados os jogos 
olímpicos em Londres. (1). Prêmio Nobel - O alemão Paul Ehrlich (1854-1915) e o russo Élie 
Metchnikoff (1845-1916), pelos trabalhos realizados em imunologia, incluindo a introdução de métodos 
quantitativos, foram agraciados com o Prêmio Nobel de Medicina. (1). 

A curiosidade das curiosidades de 1908 - New York (E.U.A.) - Uma equipe de médicos do New York 
Hospital operou Mary Schloendorff na tentativa de encontrar as causas para as fortes dores abdominais 
que ela sentia. Durante o procedimento, eles identificaram um tumor no útero e extirparam o órgão. Ao 
sair da operação e ser informada de que estava sem útero, Mary Schloendorff levou o caso à Justiça. Em 
sua sentença, o juiz Benjamim Cardozo foi taxativo: “Todo ser humano na vida adulta e com plena 
consciência tem o direito de determinar o que deve ser feito com seu próprio corpo”. (3). 

2002* - São Paulo (Brasil) - “Não tenho mais vida, doutor. As dores estão insuportáveis. Eu quero 
ir embora... Por favor, me ajude...” O infectologista Artur Timerman pensou por três meses no pedido de 
seu paciente, um homem de 46 anos, em fase adiantada de aids. Vítima de um sarcoma de Kaposi, o 
câncer mais freqüente entre os portadores do HIV, ele estava com o corpo tomado de úlceras e 
hematomas. Ele vivia preso a uma cama e, a qualquer movimento, urrava de dor. Depois de muito 
conversar com o doente e seu irmão, o parente mais próximo, Timerman decidiu interná-lo em um 
hospital de São Paulo. Ele foi acomodado em um quarto arejado, num andar alto, com vista para a copa 
das árvores. No mesmo dia, na presença do médico e do irmão, uma enfermeira administrou-lhe um 
coquetel de sedativos e analgésicos. Em dez minutos, o paciente adormeceu - de mãos dadas com o 
infectologista. No aparelho de som portátil, levado por ele mesmo, tocava um quinteto de cordas de Felix 
Mendelssohn, sua música preferida. Em 24 horas, sua agonia chegou ao fim. (3). 

2007** - São Paulo (Brasil) - Cinco anos depois de ter concordado em abreviar o sofrimento do paciente 
que ouvia o romântico alemão Feliz Mendelssohn, o infectologista Timerman ouviu o mesmo pedido de 
outro doente, um homem de 33 anos, também tomado pelo HIV. Vítima de um linfoma em estágio 
avançado, ele não respondia mais aos tratamentos. O médico nem cogitou em atendê-lo. “Eu expliquei 
que ele poderia ser submetido a um tipo novo de quimioterapia, extremamente agressivo, que poderia ter 
efeito sobre a doença”, lembra Timerman. Dois dias depois, antes de dar uma chanche à nova terapia, o 
homem cometeu suicídio. (3). 

1ª observação - Tendo em vista que determinadas “autoridades científicas brasileiras” (CFM, SBHH, 
Cofen, Anvisa, etc.), em relação à auto-hemoterapia, levantaram barreiras de ordem jurídica, é bom que 
todos os médicos - bem como os demais profissionais de saúde e os leitores de um modo em geral - 
fiquem sabendo que: “Todo ser humano na vida adulta e com plena consciência tem o direito de 
determinar o que deve ser feito com seu próprio corpo”, segundo consta em uma sentença judicial de 
1908. 

2002* e 2007** - a reportagem não traz o ano exato das duas mortes. O escriba colocou um ano provável 
(fictício). 

Mais outras curiosidades - É preciso que todos também fiquem sabendo que: em 1926, o dinamarquês 
Johannes A. G. Fibiger (1867-1928), médico, ganhou o prêmio Nobel de Medicina, pelo seu trabalho 
experimental com câncer. Em 1966, o norte-americano Francis Peyton Rous (1879-1970), médico 
patologista, foi agraciado com o prêmio Nobel de Medicina, pela descoberta do vírus do câncer. Em 
1975, os norte-americanos Howard Martin Temin (1934-1994), bioquímico e virologista e David 
Baltimore (1938-), microbiologista, e ainda o italiano Renato Dulbecco (1914-), médico patologista, 
receberam o prêmio Nobel de Medicina pelas pesquisas sobre a origem do câncer. (1). 



2ª observação - Os “prêmios” Nobel (Fisiologia ou Medicina, Química, Física e Literatura), começaram a 
ser distribuídos em 1901. Então, parece-me um pouco estranho que, passado tanto tempo, tendo sido 
gastos “rios” de dinheiro, tendo sido distribuídos dezenas de Nobel de Fisiologia ou Medicina, muitas 
doenças, nos dias atuais, ainda continuem com a etiologia desconhecida e, portanto, com terapia 
duvidosa. É o caso do câncer. O que provoca o câncer? 
3ª observação - Antes que “novos tipos de quimioterapias” extremamente agressivas, sejam usadas a torto 
e a direito, e, antes que novos casos de suicídio aconteçam, é preciso que os leitores assistam ao DVD do 
médico Luiz Moura e reflitam calmamente e livremente sobre o assunto. 

2004 - Rio de Janeiro (Brasil) - AIDS - Tem muitos pacientes aidéticos que fazem a auto-hemoterapia e 
estão se dando bem. Eles mantêm as taxas que se chama CD4, em níveis razoáveis. Agora, como eles 
usam também outros medicamentos, eu não posso atribuir só à auto-hemoterapia. Há uma melhora, o 
paciente vive bem. Eu tenho paciente com muitos anos já vivendo com aids, e levando vida normal. Mas 
eles também fazem uso destes coquetéis junto com a auto-hemoterapia. Como a auto-hemoterapia só atua 
na parte imunológica, e a aids é uma doença que atinge o sistema imunológico, é uma imunodeficiência 
adquirida, pode ser que a auto-hemoterapia esteja dando uma contribuição nesta sobrevida de boa 
qualidade. Há alguns pacientes que eu trato, não é minha área, eu não sou infectologista, então, não é 
minha área, mas eu dou como um complemento junto com outros tratamentos que eles fazem, e tem dado 
bons resultados. (4). 

4ª observação - Não custa lembrar às leitoras e aos leitores, que Dr. Luiz Moura nasceu em maio de 1925 
(hoje com 85 anos de idade), e que se formou em Medicina em dezembro de 1949 (60 anos de longos 
estudos e larga experiência na cirurgia, na clínica e na auto-hemoterapia). Ontem a conhecidíssima sífilis. 
Hoje a “misteriosa” e terrível aids. A 1ª provocada por um treponema a 2ª provocada por um vírus. As 
duas são doenças sexualmente transmissíveis, provocadas por microorganismos. Vejamos o que vem a 
seguir... 

O médico baiano Olívio Martins escreveu o seguinte sobre a auto-hemoterapia e a sífilis: Com relação aos 
tratamentos comuns da sífilis, o Dr. Parks, diretor médico da Canadá Life Insurance Company, declarou 
perante a trigésima sexta reunião anual da seção médica da Convenção Americana de Duração da Vida, 
que a ciência deve aguardar outra geração, antes de firmar o seu julgamento sobre as atuais “curas” 
químicas para esta doença, e que estes mesmos tratamentos poderão reduzir a duração da vida humana. 

O Dr. Parks disse, ainda, que o paciente sifilítico enfrentava três possibilidades de morte: - pela doença, 
pelo tratamento ou por qualquer outra causa relacionada indiretamente com a sífilis. Não resta a menor 
dúvida que em muitos casos, certos tratamentos são mais prejudiciais ao organismo humano do que a 
própria doença, o que jamais acontece com a hemoterapia. (5). 

Bem amigas e amigos da rede AHT. Após este pequeno “ensaio”, por hoje concluímos aqui. Se Deus nos 
permitir voltaremos outro dia. A todos desejamos muita saúde, muitas reflexões, muitas amizades, boas 
conversas, boa imunidade, boa visão, boa leitura e bom dia. 

Fontes: (1) - Almanaque Abril - Editora Abril - 1977 - Editor e Diretor - Victor Civita - páginas 390, 49, 
685, 686, 348 e 349, respectivamente - (784 páginas). (2) - História Política de Sergipe - 1º volume - 
Autor - Ariosvaldo Figueiredo - Sociedade Editorial de Sergipe - 1986 - Página 301 - (459 páginas). (3) - 
Revista Veja - Editora Abril - Edição 2.162 - 28 de abril de 2010 - páginas 106, 101 e 103, 
respectivamente - (166 páginas) - reportagem de Adriana Dias Lopes e Naiara Magalhães. 

(4) - DVD de 2004 - Entrevistado - Dr. Luiz Moura - Direção - Ana Martinez e Luiz Fernando Sarmento - 
(5) - Livro - “O Poder Curativo do Sangue” - Gráfica Editôra Laemmert S/A - Dr. Olívio Martins - 9ª 
edição - 1969 - páginas 23 e 24 - (50 páginas).

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=77878
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Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (41)
Publicada: 29/09/2010

Curiosidades de 1935 - História Mundial - Em 15 de setembro de 1935, o Tribunal de Nuremberg cassa a 
cidadania alemã aos judeus e proíbe o casamento de alemães com judeus. (1). História do Brasil - Em 
novembro de 1935, tentativa de sublevação comunista sob a égide da Aliança Nacional Libertadora 
(ALN). (1). História de Sergipe - Em 11 de novembro de 1935, o Bispo Dom José Tomáz Gomes da Silva 
aprova os estatutos do Centro Dom Vital e do Círculo Operário Católico. (2). Prêmio Oscar de 1935 - 
Melhor filme - O Grande Motim; melhor ator - Victor McLaglen (O Delator); melhor atriz - Bette Davis 
(Perigosa); melhor diretor - John Ford (O Delator). (1). 

Futebol - No Rio de Janeiro o “América” sagra-se campeão. (1). No Estado de Sergipe o campeão é o 
“Palestra”. (1). Carnaval - 1935 foi o primeiro ano de disputa oficial das escolas de samba do Rio de 
Janeiro. Sagrou-se campeã a Portela que tinha o nome de “Vai como Pode”. (1). Prêmio Nobel de 
Medicina de 1935 - O alemão Hans Spemann (1869-1941) é agraciado, pela descoberta do efeito 
organizador do desenvolvimento embrionário. (1). 

Curiosidade das curiosidades - No dia 24 de novembro de 1935, vinha ao mundo, em Cachoeiro de 
Itapemirim (ES), o bebê Carlos Eduardo da Corte Imperial, que ficaria mais conhecido como Carlos 
Imperial. Ele foi ator, cineasta, compositor, produtor musical e apresentador de televisão. Segundo seus 
amigos de infância na cidade de Alegre (ES), que conviveram com ele nos primeiros anos, seu nome 
correto é Carlos Eduardo Cardoso Imperial. 

Como produtor musical, tentou lançar a carreira de Roberto Carlos como um “príncipe da bossa nova”, 
inclusive produzindo o seu primeiro disco “Louco Por Você”, em 1961. Entretanto, seu pupilo foi 
acusado de imitar descaradamente João Gilberto, e o disco não fez sucesso. Mas continuou até Roberto 
Carlos assinar contrato com a CBS. Nessa época era chamado de “papai” por Roberto Carlos. 

Apresentou o programa de televisão “O Clube do Rock”, nos anos 60. No início dos anos 70, tornou-se 
um polêmico jurado do programa de calouros, apresentado por Chacrinha. A partir de 1977, apresentava 
pela TV Tupi uma atração aos sábados à noite que levava seu nome, o “Programa Carlos Imperial”. Em 
1979, pela TVS - Canal 11, do Rio de Janeiro, passou a apresentar o “Carlos Imperial Show”. 

Carlos Imperial também foi colunista da revista Amiga, publicada pela Bloch Editores, desde seu 
primeiro número em 1969, numa coluna que marcou época pela irreverência. Na coluna ele escrevia no 
topo da página a seguinte frase: “Sem liberdade para espinafrar, nenhum elogio é válido”. 

Em 1982, foi eleito vereador da cidade do Rio de Janeiro pela legenda do PDT. Em 1985, foi candidato a 
prefeito do Rio, mas perdeu a eleição. 

No carnaval de 1984, Carlos Imperial se notabilizou por divulgar as notas dos jurados, nas 
apurações dos desfiles das escolas de samba cariocas. A cada nota máxima ele exclamava em alto e bom 
som a frase “dez, nota dez”. Tal frase caiu no gosto popular, se transformando em um verdadeiro bordão. 

É autor de canções muito conhecidas dos anos 60, como “A Praça”, sucesso na voz de Ronnie Von e que 
virou tema de abertura do humorístico “A Praça é Nossa”. Também é autor da canção “Mamãe passou 
açúcar em mim”, grande sucesso popular de Wilson Simonal. 

Também fez muito cinema, como ator, diretor e produtor. Atuou como ator nos filmes: O Petróleo é 



Nosso (1954); De Vento em Popa (1957); Alegria de Viver (1958); Pé na Tábua (1959); Vai que É Mole 
(1960); Mulheres, Cheguei (1961); Sangue na Madrugada (1962); Asfalto Selvagem (1964); Bebel, 
Garota Propaganda (1967); O Rei da Pilantragem (1969); Os Amores de um Cafona (1971); O Doce 
Esporte do Sexo (1972); As Depravadas (1973); O Pica-Pau Amarelo (1974); O Palavrão(1975); Meninas 
Querem... E os Coroas Podem (1976); Férias Amorosas (1977); Amada Amante (1978); Mulheres, 
Mulheres (1981); Os Bons Tempos Voltaram: Vamos Gozar Outra Vez (1985); Perdidos no Vale dos 
Dinossauros (1986), entre outros. 

Dirigiu os filmes: Um Edifício Chamado 200 (1974); O Esquadrão da Morte (1975); O Sexo das Bonecas 
(1976); Loucuras, O Bumbum de Ouro (1979); Um Marciano em Minha Cama (1981), entre outros. 

Em 1991 fez sua última aparição pública, apresentando para toda a nação a sua nova namorada, a linda 
Amazonense Jana, de apenas 14 anos. 

Carlos Imperial foi vítima de uma doença rara: a miastenia grave. Após uma operação para a retirada do 
timo*, não resistiu e faleceu no Rio de janeiro em 4 de novembro de 1992, aos 56 anos de idade. (3). 

Curiosidade da literatura médica - Miastenia grave - Debilidade e fatigabilidade musculares que atingem 
predominantemente os músculos de inervação craniana (ptose palpebral, estrabismo, imobilidade facial, 
disfagia, dificuldade respiratória, etc.). A doença é de etiologia desconhecida, sendo atribuída à má 
condução dos impulsos nervosos aos músculos, dificuldade essa devida à ação excessiva da colinesterase 
liberada nas junções mioneurais. Não são raras as remisões espontâneas. 

Tratamento durante a crise - Administrar neostigmina em doses de 1 mg ou mais até que se obtenham os 
efeitos desejados. As cólicas intestinais e uterinas podem ser evitadas em parte, pela administração 
concomitante de atropina. Evitar a penumonia ortostática e outras infecções. Se necessário recorrer à 
respiração assistida. O paciente deve levar sempre consigo duas ampolas para tratamento de urgência das 
crises respiratórias. 

Tratamento entre as crises - Os casos leves não exigem cuidados médicos. Nos casos mais graves está 
indicado o uso de neostigmina na dose oral de 15 mg ou mais cada duas ou três horas. Pode-se associar a 
efedrina (25 mg três vezes por dia) e o cloreto de potássio (1 a 1,5 g três vezes por dia). È duvidosa a 
eficácia da timectomia**. (4). 

Curiosidade do DVD/2004 - ...”Na miastenia grave, eu tenho uma paciente que tem a minha idade, 78 
anos. Esta paciente, ela tem até um mês a mais do que eu, vai fazer 79 antes de mim, eu faço 79 em maio. 
Ela foi diagnosticada com miastenia gravis em 1980, no Instituto de 
Neurologia, na Avenida Pasteur e foi dado o diagnóstico. Como não tem nada o que fazer, porque nada se 
fazia mesmo, então ela vem fazendo a auto-hemoterapia desde 1980. Ela é a única sobrevivente dos 
diagnósticos feitos de miastenia gravis, de todos os pacientes que tinham miastenia gravis na época, que 
ela começou em 1980, não existe nenhuma viva, só ela, e vai no meu consultório com a filha, ela toma 
ônibus, pessoa humilde, e tudo, toma ônibus e chega no meu consultório. Isso 24 anos depois”. (5). 

Partindo do pressuposto de que todas as informações estejam absolutamente corretas, chegamos às 
seguintes considerações: 1ª - Carlos Imperial desenvolveu a miastenia grave, realizou a timectomia** e 
veio a óbito com 56 anos de idade... (3). 2ª - De acordo com a literatura médica pesquisada, é duvidosa a 
eficácia da timectomia**... (4). 3ª - De acordo com Dr. Luiz Moura, de 1980 a 2004, uma senhora 
portadora de miastenia grave, fez uso da auto-hemoterapia e continuou viva... Em 2004 ela tinha 78 anos 
de idade... (5). 

*Timo - glândula de secreção interna. **Timectomia - retirada cirúrgica do timo. 
Bem, amigas e amigos da rede AHT. Por hoje concluímos aqui. Se Deus nos permitir voltaremos outro 
dia. A todos desejamos muita saúde, muitas alegrias, bons pensamentos, boas amizades, boas conversas, 
boa auto-hemoterapia, boa imunidade, boa visão, boa leitura e bom dia. 

Fontes: (1) - Almanaque Abril - Editora Abril - Editor e Diretor - Victor Civita - 1977 - páginas 391, 50, 



360, 685, 686, 347 e 348 respectivamente. (784 páginas). (2) Livro - História Política de Sergipe - 
Ariosvaldo Figueiredo - Sociedade Editorial de Sergipe - 2º volume - 1989 - página 373 - (479 páginas). 
(3) - Wikipédia - Categoria - Produtores Musicais do Brasil. (4) - Livro - Farmacologia Clínica e 
Terapêutica - Otto Miller e colaboradores - Livraria Atheneu - 11ª edição - 1977 - página 520 - (693 
páginas). (5) - DVD/2004 - Entrevistado - Dr. Luiz Moura - Direção e Produção - Ana Martinez e Luiz 
Fernando Sarmento - Duração - 2 horas e 37 minutos. 

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=78567

Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (42)
Publicada: 20/10/2010

Bem amigos da rede AHT, amigas da rede AHT e inimigos da rede AHT. Pior do que está não fica, 
segundo o nosso querido deputado federal Tiririca. A luta contra a pólio (poliomielite) continua, e a luta a 
favor da AHT (auto-hemoterapia) também continua. 

Certamente, a maioria dos leitores deve estar sabendo que a prática da auto-hemoterapia está proibida no 
Brasil. Por enquanto, não iremos esmiuçar aqui, o motivo ou os motivos que levaram o CFM, a Anvisa e 
outras entidades da área da saúde a tomarem tal decisão proibitiva. 

Parece-me que o principal motivo é de ordem econômica, envolvendo muitos governos, muitas entidades 
de classe, muitas empresas multinacionais - no passado conhecidas como trustes e hoje em dia conhecidas 
como transnacionais - e, portanto, envolvendo bilhões de dólares. 

Sobre a auto-hemoterapia, o que é muito estranho, é a falta de pesquisa ou a falta de pesquisas sobre o 
assunto. Desde já, podemos adiantar a todos os leitores que, a prática da auto-hemoterapia é 
absolutamente inofensiva. Em outras palavras, não faz mal nenhum, desde que seja corretamente 
aplicada. 

A nossa querida “Dra. Wikipédia” (1), chega a insinuar - e aí, não sabemos quem está por trás disso - que 
existe uma “teoria da conspiração”, com o intuito de desacreditar as poderosas indústrias multinacionais 
que lidam com medicamentos, ou seja “drogas”, drogas estas que, como todos nós sabemos, podem trazer 
benefícios, mas, vez por outra, também trazem muitos malefícios aos seres humanos. Neste particular 
(fármacos), o tema é bem mais controvertido do que a inofensiva auto-hemoterapia. 

Sobre a auto-hemoterapia e sobre pesquisas sobre a auto-hemoterapia, aqui não é o que me parece, mas 
sim, é um fato concreto, é um fato verdadeiro, é um fato real, o que está acontecendo é uma sangrenta 
“revolução do silêncio”, um cruel “golpe do silêncio”, e uma bem orquestrada e desumana “conspiração 
do silêncio”. 

Já que é assim, discorreremos em vários artigos, sobre a intocável e quase divina “comunidade 
científica”, sobre algumas das atrocidades cometidas contra a humanidade ao longo da história, e, tanto 
quanto possível, sobre a colaboração e a participação de “silenciosos” cientistas, de “silenciosos” médicos 
e de “silenciosas” corporações. Contra a “conspiração do silêncio” o antídoto auto-hemoterápico é a 
“conspiração do barulho”. 

Curiosidades de 1946 - História Mundial - Em 18 de abril de 1946 a Liga das Nações encerra suas 

http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=78567


atividades. No dia 1º de outubro de 1946, o tribunal de Nuremberg condena 22 líderes nazistas por crimes 
de guerra, dos quais 11 por enforcamento. No dia 15 de outubro de 1946 são enforcados: Hans Frank, 
Wilhelm Frick, Alfred Jodl, Ernst Kaltenbrunner, Wilhelm Keitel, Alfred Rosenberg, Fritz Sauckel, 
Arthur Seyss-Inquart, Julius Streicher, Joachim von Ribbentrop. Herman Goering suicida-se na prisão, 
duas horas antes do enforcamento. E, em 10 de novembro de 1946, é realizada a primeira Assembléia 
Geral das Nações Unidas, em Londres. (2). História do Brasil - No dia 18 de setembro de 1946 a 
Assembléia Constituinte outorga nova Constituição. (2). 

História de Sergipe - No dia 23 de fevereiro de 1946, o Partido Comunista realiza comício em Aracaju, 
exaltando a Força Expedicionária Brasileira, com discursos de Antônio Correia dos Santos, Armando 
Domingues, Júlio José dos Santos, Daniel José de Oliveira, Manoel Francisco de Oliveira, Otávio José 
dos Santos, Alípio Sampaio, Ivanete Moreira Silva, Judite Maciel e Reginaldo Oliveira. Mas, no melhor 
da festa, falta luz, sabotagem atribuída ao Interventor Federal, desembargador Hunald Santaflor Cardoso. 
(3). No dia 14 de março de 1946, é empossado no Rio de Janeiro o novo Interventor Federal de Sergipe, o 
coronel do exército Antônio de Freitas Brandão. (3). Aracaju, em 31 de março de 1946, amanhece alegre, 
com a chegada no novo Interventor Federal, coronel Antônio de Freitas Brandão, que toma posse. 
Discursam no Palácio do Governo o Interventor exonerado Hunald Santaflor Cardoso, Heribaldo Dantas 
Vieira (pela UDN), Francisco Leite Neto (pelo PSD), Godofredo Diniz Gonçalves (pelo PR), José 
Antônio Nunes Mendonça (pelo PTB) e José Felizola. (3). 

E, em 2 de abril de 1946, o Interventor Federal, o coronel do exército Antônio de Freitas Brandão 
empossa seus auxiliares: Marcos Ferreira de Jesus, Secretário Geral; Josué Batista de Jesus, chefe do 
Departamento de Obras Públicas; Abelardo Maurício Cardoso, chefe do Serviço de Assistência a 
Menores; o médico Walter Cardoso, chefe do Departamento de Saúde Pública; Arquibaldo Ribeiro da 
Silveira, chefe do Departamento de Produção; João de Araujo Monteiro, chefe do Departamento da 
Fazenda; Oscar Batista do Nascimento, chefe do Departamento de Educação; cônego Edgar Brito, chefe 
do Departamento das Municipalidades; capitão José Machado dos Santos, Ajudante de Ordens; Rui Eloi 
dos Santos, Secretário Particular; e Armando Leite Rollemberg, Chefe de Polícia. (3). Futebol - Em 
Sergipe o time campeão é o Olímpico. (2). 

Prêmio Oscar de 1946 - Melhor filme - Os Melhores Anos de nossa Vida. Melhor ator - Fredric 
March. Melhor ator coadjuvante - Harold Russell. Melhor atriz - Olívia de Havilland (com o filme “Só 
Resta uma Lágrima”). Melhor atriz coadjuvante - Anne Baxter (com o filme “O Fio da Navalha”). Melhor 
diretor - William Wyler. (2). Futebol - No Rio de Janeiro o Fluminense é o campeão. (2). 

Carnaval - A escola de samba campeã de 1946 foi a Portela. (2). Prêmio Nobel de Medicina de 1946 - Foi 
premiado o norte-americano Hermann Joseph Muller (1890-1967), pela descoberta da influência do raio 
X na genética. (2). 

Curiosidade das curiosidades de 1946 - A Guatemala fica localizada na América Central, e é limitada ao 
norte pelo México, a leste pelas Honduras Britânicas e as Caraíbas, a sudeste por Honduras e El Salvador, 
a sudoeste pelo oceano Pacífico, e a oeste pelo México. Em 1946, a Guatemala estava sendo governada 
pelo presidente Juan Bermejo. 

Pois foi neste ano que lá, a “divina comunidade científica” começou mais um dos seus experimentos 
criminosos em seres humanos, contando com a participação “humanitária” de médicos. Só depois de 64 
anos é que tomamos conhecimento dessa experiência científica, que envolveu pessoas inocentes, 
blenorragia, sífilis, “vacinas” e a hoje famosa penicilina, patrocinada pelo governo norte-americano. É o 
que veremos no relato que vem a seguir. 

EUA pedem desculpas por espalhar gonorréia e sífilis na Guatemala. O governo dos Estados Unidos 
pediu oficialmente desculpas nesta sexta-feira por infectar quase 700 pessoas com gonorréia e sífilis na 
Guatemala durante experimentos médicos ocorridos há 60 anos. Em comunicado oficial, a secretária de 
Estado americano, Hillary Clinton, e a secretária da Saúde, Kathleen Sebelius, classificaram de 
“antiética” e “inaceitável” a pesquia conduzida entre 1946 e 1948, durante os governos do presidente 
guatemalteco Juan Bermejo e do americano Harry Truman*. 



Um programa americano infectou doentes mentais e prisioneiros do país, sem que eles dessem permissão, 
com os micróbios causadores das duas doenças sexualmente transmissíveis em estudos que os cientistas 
na época acreditavam que poderiam levar a uma vacina contra os males. 

Hillary Clinton e Kathleen Sebelius afirmam estar “indignadas de que tal investigação inaceitável tenha 
ocorrido sob o disfarce de (um serviço de) saúde pública”. O comunicado também diz que o experimento 
“não representa os valores dos Estados Unidos” e anuncia uma investigação sobre o caso. 

“No espírito do compromisso com a ética investigativa, estamos começando uma investigação minuciosa 
dos detalhes deste caso”, diz o documento. Diante das revelações, o presidente da Guatemala, Álvaro 
Colom, acusou os Estados Unidos de crimes contra a humanidade. 

Experimento - Provas da existência do programa foi revelada pela professora Susan Reverby, da 
Universidade de Wellesley, nos Estados Unidos. Segundo Susan Reverby, o estudo na Guatemala foi 
organizado pelo Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos. Ela afirma que o governo guatemalteco 
deu permissão para as pesquisas e que muitos dos pacientes estavam internados em instituições 
pisiquiátricas. 

Os médicos usaram inoculação direta ou prostitutas com sífilis e gonorréia, para infectar os pacientes 
previamente tratados com penicilina, para tentar determinar se a substância poderia prevenir as doenças. 
(4). 

Comentário do escriba: É de se presumir que a indústria farmacêutica (vacinas e penicilina), de alguma 
maneira, tenha “conspirado” para tal experiência “silenciosa”. O que aconteceu na Guatemala em 1946, 
se aproxima mais de mais uma “teoria da conspiração” do que da realidade. 

Bem amigos e amigas da rede AHT. Se Deus nos permitir voltaremos outro dia. A todos desejamos muita 
saúde, muito dinheiro, muitas alegrias, muitas amizades, boas idéias, boas conversas, boa auto-
hemoterapia, boa imunidade, boa visão, boa leitura e bom dia. 

Harry Truman* - Foi durante o seu “bondoso” governo, que duas cidades japonesas foram arrasadas por 
duas bombas atômicas: Hiroxima (6-agosto-1945) e Nagasáqui (9-agosto-1945). 

Fontes: (1) - Auto-Hemoterapia - Wikipédia. Categorias: Hemoterapia/Medicina Alternativa. (2) - 
Almanaque Abril - Editora Abril - Editor e Diretor Victor Civita - 1977 - Páginas 392, 50, 686, 360, 685, 
347 e 349, respectivamente - (784 páginas). (3) - História Política de Sergipe - Ariosvaldo Figueiredo - 
Sociedade Editorial de Sergipe 1989 - 3º volume - páginas 147, 148 e 149 respectivamente. (459 
páginas). (4) - Jornal do Dia, ano VI, edição 1.712, 2 de outubro de 2010, página 15.

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=80740

Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (43)
Publicada: 26/10/2010

Bem amigos da rede AHT. A luta contra a poliomielite (paralisia infantil) continua. A luta a favor da 
AHT (auto-hemoterapia) também continua. 

http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=80740


Aquela eleição parecia ser a primeira do Brasil moderno, do mundo modernoso e do universo repleto de 
modernidades e novidades. Até então três partidos patológicos estavam anatomicamente, 
constitucionalmente e religiosamente registrados no T.R.E. (Tribunal Retículo Endotelial), a saber: 1º - O 
partido dos que nunca haviam mamado (Partido do Mamilo). 2º - O partido dos que estavam mamando 
(Partido da Mamata). 3º - O partido dos que queriam voltar a mamar (Partido dos Mamateiros). 

Atendendo ao que prescrevia a Constituição, a prostituição e a religião, o Partido do Mamilo lançou três 
candidatos ao principal cargo majoritário, ou seja, o de presidente da O.M.S.*: Dra. Fagocitose, Dr. 
Macrófago e Dra. Pinocitose. Como primeiros suplentes estavam registrados: Dra. Medula Óssea, Dr. 
Monócito e Dr. Timo. O meritíssimo juiz de pequenas causas e de grandes estrepolias, 
dermatologicamente e oftamologicamente tendencioso, proibiu que este pequeno partido (Partido do 
Mamilo), inscrevesse os segundos suplentes, baseado na “Lei Maluf” (verbo malufar). 

O segundo partido político, o Partido da Mamata, embasado na “Lei da Ficha Suja”, lançou três 
candidatos ao cargo que estava sendo disputado (Presidente da O.M.S.*): Dr. Alopata, Dr. Nuclear e Dra. 
Ressonância. Para primeiros suplentes: Dr. Anaeróbio, Dra. Anafilaxia e Dra. Ultrassonografia. Para 
segundos suplentes: Dr. Colesterol, Dr. Genérico e Dra. Tomografia. 

Finalmente, o terceiro partido patologicamente político, o Partido dos Mamateiros, fundamentado na 
antiga “Lei da Irresponsabilidade Fiscal”, depois de muita demora, e principalmente depois das inúmeras 
negociatas patrocinadas pelos banqueiros e multinacionais, “empurrou” também três candidatos, assim 
devidamente escalados e “escalonados”: Dra. Anatomia, Dra. Imunologia e Dr. Pólio. Primeiros 
suplentes: Dra. Fisiologia, Dr. Roche e Dr. Tamiflu. Segundos suplentes: Dr. Banestado, Dr. Navalhudo e 
Dr. Trigo**. 

Os três partidos patologicamente políticos, tinham feito amplas coligações com os chamados partidos 
nanicos, a saber: O Partido do Mamilo amancebou-se com o Partido do Basófilos formando a coligação 
“Com Saúde Chegaremos Lá”. O Partido da Mamata juntou-se com o Partido dos Eosinófilos e criou a 
coligação “Saúde em Primeiro Lugar”. O Partido dos Mamateiros ligou-se com o Partido dos Neutrófilos, 
formando a forte coligação “Saúde e Saúde. Saúde, Sempre Saúde”. 

A saudável imprensa, em respeito aos seus fiéis leitores e aos potenciais eleitores, sempre a favor da 
liberdade da ciência, da liberdade do conhecimento, da liberdade da consciência, da liberdade da crença, 
da liberdade de expressão, da liberdade da fé, da liberdade das idéias, da liberdade de informação, da 
liberdade de leitura, da liberdade de opinião, da liberdade de pensamento, da liberdade das pesquisas, da 
liberdade de religião e ufa!... da liberdade da O.M.S.*e, movida por uma natural curiosidade, procurou 
saber de um cientista político de Sergipe, por quê o nome “Saúde” aparecia em todas as “chapas”. O 
cientista patogenicamente político, após microscópicos e morfológicos estudos, diagnosticou e 
prognosticou virologicamente: todas as coligações possuem candidatos hipocondríacos com forte 
tendência à cleptomania... 

Na bolsa de valores de Aracaju e Carira, os variados candidatos dos três partidos (Partido do Mamilo, 
Partido da Mamata e Partido dos Mamateiros), com sofreguidão, apostavam casas, fazendas, carros, 
carretas e até “carreatas”. Dizem que no município de Carira, um determinado candidato chegou a apostar 
a filha, a mulher, a mãe, a sogra e até a rapariga de uma só vez. Coisa quase inacreditável, diga-se de 
passagem, para quem estava disputando um mísero cargo nos píncaros da O.M.S.* Aquele candidato 
apostador, dizia citologicamente e histologicamente: aposta é aposta seu abestalhado... Deu no que vai 
dar... 

Naquela distante época, lá em São Paulo, um certo humorista chegou a ser eleito com mais de 1 milhão e 
300.000 votos, e que, um não abestalhado também foi eleito com quase meio milhão de votos. Realmente 
o Dr. Tiririca venceu, mas, não fica. Também o Dr. Ladrão venceu, mas, fica. Coisas do TCE, do TCU ou 
da FIFA. Agora, pior do que está não fica. Ou seja, só fica. Coisa de Sergipe ou de Carira! Quem sabe? 

As supostas pesquisas, supostamente eleitorais, dos supostos institutos, naquela suposta época, apontavam 
supostamente os seguintes supostos resultados: 1º lugar - A coligação “Com Saúde Chegaremos Lá” com 



1 milhão e 3 macrógafos. 2º lugar - A coligação “Saúde em Primeiro Lugar” com 500.000 e 2 
macrófagos. 3º lugar - A coligação “Saúde e Saúde. Saúde, Sempre Saúde” com 500.000 e 1 macrófagos. 
Abstenções = zero. Votos brancos = zero. Votos nulos = zero. 

Aquele suposto candidato que apostou a filha, a mulher, a mãe, a sogra e a rapariga teve a candidatura 
impugnada, por causa da supimpa aposta. Bem feito seu malvado. O TSE - Tribunal Superior 
Epidemiológico - embora tenha usado modernas urnas biométricas, só divulgará os resultados dentro de 
quatro anos. Paciência simpáticos leitores. Paciência simpáticas eleitoras. 

Afinal, o 2º turno vem aí no dia 31 de outubro... Eleição é sempre uma festa democrática. Vote certo. 
Vote na Dra. Medula Óssea ou vote na Dra. Auto-Hemoterapia. 

Bem amigas da rede AHT e inimigos da rede AHT. Nos dois próximos artigos, os leitores e 
principalmente as leitoras, ficarão sabendo da quase inacreditável história de uma paciente e de uma 
médica sergipanas, que na década de 60 do século passado, aqui em Aracaju, realizaram a auto-
hemoterapia. 

Nota do patrão ou nota patronal: Aquele famoso “Sindicato do Barulho”, no que diz respeito à auto-
hemoterapia, continua com sua conspiração do silêncio, com seu golpe do silêncio e com sua revolução 
do silêncio a todo vapor. O barulhento sindicato fica localizado em Londres, capital de Nova York. 
Graças a Deus, mercê de Deus e vai com Deus. Fim da nota patronal... 

Se Deus nos permitir voltaremos outro dia. Desejamos a todos muita saúde, muito dinheiro, muitas 
alegrias, muitas amizades, boas idéias, boas conversas, boa auto-hemoterapia, boa imunidade, boa visão, 
boa leitura e bom dia. 

O.M.S.* - O.M.S. pode ser: Organização Mundial da Saúde, Organização Municipal da Saúde, 
Organização Mamateira da Saúde, Organização Malandra da Saúde ou Organização Mundial da 
Sacanagem. Dr. Trigo** - a preocupação aqui não é com o glúten, mas sim com o desvio e o furto.

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=81342

Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (44)
Publicada: 04/11/2010

Bem amigos da rede AHT. A luta contra a poliomielite (paralisia infantil) continua e a luta a favor da 
AHT (auto-hemoterapia) também continua. Neste e no próximo artigo, as leitoras e os leitores ficarão 
sabendo um pouco da história de uma paciente e de uma médica sergipanas, que, na década de 60 do 
século passado (século XX), fizeram uso da auto-hemoterapia aqui em Aracaju. 
Curiosidades do interior de Sergipe - O município de Carira, com uma população aproximada de 17.000 
habitantes, fica localizado no norte do Estado de Sergipe, a 112 quilômetros de Aracaju. A principal 
atividade econômica de Carira é a agricultura. O município recebeu esse nome em homenagem à índia 
Mãe Carira, uma cacique que deu origem à povoação. 

Por volta de 1865, um vaqueiro-guia chamado João Martins de Souza, foi tomar conta do gado nas terras 
das matas de Itabaiana. Lá ele formou uma pequena aldeia, que mais tarde se tornaria Carira. Nesse local 
João Martins havia encontrado uma tribo de índios Cariris, chefiada por Mãe Carira. 

http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=81342


Existe um misto de lenda e realidade na história de Mãe Carira. Conta-se que moradores da Barra Larga, 
em Jeremoabo, derrubavam grandes áreas para a plantação de milho. Com isso, os índios eram enxotados 
para longe. A reação dos nativos foi furtar o milho. Os donos das roças faziam tocaias, mas não tinham 
sucesso. Os “proprietários” resolveram fazer um acampamento dentro das roças. Assim que os índios 
chegaram, foram surpreendidos, e os mais velhos, entre eles Mãe Carira, foram alcançados pelos cães. 
Muito ferida, ela ainda conseguiu correr, mas caiu nas proximidades de um pé de Jequiri, ao lado da casa 
do vaqueiro João Martins. Ele socorreu a velha índia e cuidou dos seus ferimentos. Poucos dias depois, 
Mãe Carira morreu, e teria sido enterrada pelo vaqueiro no mesmo lugar onde caiu ferida. Em sua cova, 
uma grande cruz de madeira foi fixada e os poucos moradores da aldeia de João Martins começaram a 
chamar o lugar de “povoamento Mãe Carira”. 

A partir de 1865 muitos homens vão se esconder nas matas de Itabaiana com medo de serem recrutados 
para a Guerra do Paraguai. Em 1870, à sombra do frondoso Jequiri e ao lado da casa de João Martins, 
inicia-se, aos domingos, uma feirinha, que acabou atraindo muita gente da região. Cinco anos depois, 
recebendo a influência dos que chegavam, o vaqueiro João Martins levanta uma capelinha ao redor da 
cova da índia. Nascia a capela consagrada ao Sagrado Coração de Jesus. 

Em 1913, durante o governo do general Siqueira de Menezes, foi criada a primeira escola pública de 
Carira, sendo a primeira professora dona Rosa Amélia. Além do couro, Carira teve uma fase áurea de 
desenvolvimento, a fase do algodão, mais conhecida como “ouro branco”. Naquelas terras destacaram-se 
no cultivo do algodão: Firmino Eleutério, Zezé do Padre e Pedro de Lima. 

Em 1914, Carira recebe a visita de Dom José Thomaz Gomes da Silva, o primeiro bispo de Sergipe. 
Nessa época lá existiam quatro grandes fábricas de beneficiamento de algodão. 

Principais proprietários: Antônio Borges, Alexandre Barreto* e Messias Gaspar. Na década de 20, o 
maior acontecimento de Carira foi a instalação de lampiões na Praça do Comércio. Uma obra do mestre 
Deusdeth. 

Em fins de 1927, a família dos Rabêlo, João Amâncio Peixoto, Isauro Soares e Messias Gaspar 
conseguiram a instalação de uma Agência Postal. O primeiro agente foi Manuel Rabêlo de Morais. Em 
março e em novembro de 1929, Lampião e seu bando estiveram em Carira. Da 1ª vez Lampião mandou 
avisar ao delegado Felismino Dionísio da sua chegada à cidade através de um bilhete. Foi autorizado a 
entrar na cidade. Da 2ª vez os cangaceiros entraram na cidade sem aviso nenhum. Mas nas duas vezes o 
bando demorou pouco e não fez mal a ninguém. 

Em 1939, a Rodovia Central do Estado alcança Carira, o que enche seus moradores de esperanças, 
visando o seu desenvolvimento. 

Em 25 de novembro de 1953, a lei estadual 525 elevou Carira à condição de cidade, sendo desmembrado 
do município de Frei Paulo. Em 1954 foi realizada a primeira eleição, e, em fevereiro de 1955, Olímpio 
Rabêlo de Morais tomou posse como prefeito. 

Filhos ilustres de Carira: Olímpio Rabêlo de Morais, que foi prefeito de Carira, deputado estadual e 
presidente da Assembléia Legislativa de Sergipe; João Peixoto, comerciante, foi fundador da UDN em 
Carira e ficou conhecido por seus dentes de ouro; Adiberto de Souza, jornalista há mais de 30 anos, 
trabalhou em quase toda a imprensa sergipana e foi correspondente em Sergipe do Jornal do Brasil. 
Atualmente trabalha no Jornal do Dia. (1). 

No entanto, para ilustrar a nossa história de hoje, o fato mais curioso que aconteceu na pequena cidade de 
Carira, foi o nascimento de uma criança em 27 de junho de 1957... 

Antes, vejamos outras curiosidades que ocorreram em 1957: História Mundial - No dia 4 de novembro, 
ocorre o lançamento do primeiro satélite artificial, o Sputnik I, pela União Soviética. (2). 



História do Brasil - O general João de Segadas Viana, presidente do Clube Militar, defende a 
candidatura do marechal Cândido da Silva Rondon ao Prêmio Nobel da Paz. (3). História de Sergipe - No 
dia 31 de janeiro de 1957, no governo de Leandro Maynard Maciel, é inaugurado em Aracaju o posto de 
puericultura Dona Joven Azevedo, no bairro Industrial, construído em terreno doado pela Fábrica 
Confiança. Deve-se o nome a Dona Joventina Azevedo, mãe do sergipano Ariston Azevedo, industrial em 
São Paulo, que discursa, juntamente com o vice-governador, médico José Machado de Souza**. (3). E, no 
dia 12 de agosto de 1957, falece o ex-interventor e senador Augusto Maynard Gomes, que no início do 
século XX, havia aderido à “revolta da vacina obrigatória”***. (3). Prêmio Oscar de 1957 - Melhor filme 
- A Ponte do Rio Kwai; Melhor Ator - Alec Guinness; Melhor ator coadjuvante - Red Buttons (filme 
Sayonara); Melhor atriz - Joanne Woodward (filme As Três Faces de Eva); Melhor atriz coadjuvante - 
Miyoshi Umeki (filme Sayonara); Melhor diretor - David Lean. (2). Futebol - No Rio de janeiro o 
campeão é o Botafogo. 
(2). Em Sergipe o time campeão é o Santa Cruz. (2). - Carnaval - No Rio, a campeã do carnaval é a escola 
de samba Portela. (2). - Prêmio Nobel de Medicina de 1957 - O suíço Daniel Bovet (1907-1992), 
naturalizano italiano, farmacêutico e fisiologista, foi o premiado pelo desenvolvimento dos remédios de 
relaxamento muscular usados em cirurgia. (2) e (4). 

Retornemos à história daquela criança nascida em Carira. Em 1957, os recém casados Walfran Dantas 
Barreto (1935-) e Maria Eunice Barreto (1936-), residiam em Carira, à Praça Tobias Barreto nº 35 (Praça 
da Igreja). Do fruto desse amor, no dia 27 de junho de 1957 veio ao mundo a primeira filha do 
apaixonado casal, uma criança que receberia o nome de Maria Nissifran Barreto****. Lá em Carira, ela 
era chamada pelos seus familiares pelo apelido de Quêqua e entre os amigos e amigas era conhecida 
como Nissifran. Ela fez o primário no Educandário Paroquial São José e o ginásio no Ginásio João 
Ribeiro, ambos localizados na cidade de Carira. O curso científico foi feito no Colégio Salesiano e o 
curso superior de Pedagogia foi concluído na Faculdade Pio X, ambos em Aracaju. A pequena Quêqua 
teve uma infância alegre e saudável em Carira. No entanto, em 1969 surgiu-lhe um problema... (5)... 

Como o texto está ficando um pouco longo, somos obrigados a interrompê-lo. Continuaremos no próximo 
artigo. 

Bem amigos da rede AHT. Se Deus nos permitir, voltaremos outro dia, A todos desejamos muita saúde, 
muito dinheiro, muitas alegrias, muitas amizades, bons pensamentos, bons bate-papos, boa auto-
hemoterapia, boa imunidade, boa visão, boa leitura e bom dia. 

*Alexandre Barreto - Bisavô da Sra. Maria Nissifran Barreto Mendes. **José Machado de Souza - 
conceituado pediatra sergipano, praticou a auto-hemoterapia em 1953 em um dos seus filhos. Será objeto 
de um artigo mais adiante. ***Revolta da vacina obrigatória - pelo valor histórico, principalmente em 
relação à medicina preventiva, também será alvo de um artigo. ****Maria Nissifran Barreto = Quêqua = 
Nissifan = Maria Nissifran Barreto Mendes = Sra. Nissi Barreto. 
Fontes: (1) - CINFORM Municípios - GLOBO COCHRANE Gráfica e Editora - Texto de Cristian Góes - 
Junho de 2002 - página 54, 55 e 56 - (278 páginas). (2) - Almanaque Abril - Editora Abril - Editor e 
Diretor - Victor Civita - 1977 - páginas 393, 360, 685, 686, 347 e 349, respectivamente - (784 páginas). 
(3) - História Política de Sergipe - Sociedade Editorial de Sergipe - Ariosvaldo Figueiredo - 1991 - 4º 
volume - páginas 102, 88, 89, 102 e 103 respectivamente - (338 páginas). 

(4) - Wikipédia - Categorias: Farmacêuticos da Itália/Fisiologistas da Itália/Prêmio Nobel de Fisiologia ou 
Medicina. (5) - Entrevistas do autor com a Sra. Nissi Barreto em julho, agosto, setembro e outubro de 
2010.

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=82133

http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=82133


Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (45)
Publicada: 10/11/2010

Curiosidade das curiosidades de 1969 - Naquele distante ano de 1969, quando cursava o Ginásio João 
Ribeiro, em Carira, começou a aparecer no rosto da pequena Quêqua um acentuado número de espinhas e 
cravos (acne). Como, com o passar do tempo aquelas lesões na pele estavam aumentando de intensidade, 
e, como naquela época não existia médico em Carira, a genitora de Quêqua, Dona Maria Eunice Barreto, 
resolveu trazê-la para Aracaju. Na época Quêqua tinha apenas 12 anos de idade. Através de várias 
pessoas, Dona Eunice ficou sabendo que aqui em Aracaju existia uma conceituada dermatologista, que 
atendia no INAMPS da Rua de Geru, esquina com a Rua de Itabaianinha. 

Numa 3ª feira* bem cedo (aproximadamente 5 horas da manhã), partiram de Carira para Aracaju em um 
carro da família. Vieram o pai, a mãe e a pequena Quêqua. Viagem por uma poeirenta estrada de piçarra 
com duração de duas horas aproximadamente. 

Após a cansativa viagem, por volta das 9 horas daquele dia, já em Aracaju, mãe e filha foram atendidas 
pela dermatologista Lígia Guimarães Leite. A médica atendeu carinhosamente aquela família. Conversou 
com a mãe e examinou a criança. Após o minucioso exame da pele, fez algumas recomendações 
higiênicas e prescreveu-lhe a auto-hemoterapia. 

Do consultório da Dra. Lígia, mãe e filha dirigiram-se à farmácia Galeno - que era situada na Rua de São 
Cristóvão esquina com Itabaianinha - para que fosse realizada a 1ª aplicação. Segundo relato de Dona 
Nissi Barreto, as aplicações auto-hemoterápicas, eram realizadas dia sim, dia não, ou seja, em dias 
alternados. Quem fazia as aplicações eram os funcionários da farmácia, já que havia uma prescrição 
médica. 

As aplicações auto-hemoterápicas eram feitas no músculo deltóide. A quantidade de sangue retirado da 
veia era de aproximadamente 5 ml (este detalhe ela não se recorda direito). O que ela recorda com 
precisão, era que a seringa era de vidro, a agulha era de aço e que o material tinha de ser fervido. O 
sangue era retirado da veia do cotovelo (direito e esquerdo alternadamente) e logo a seguir aplicado no 
músculo deltóide (direito e esquerdo alternadamente), sem acrescentar nada ao sangue. Em outras 
palavras o sangue era integral. Nada era acrescentado ao sangue retirado. As aplicações eram 
praticamente indolores. 

A escolha da farmácia Galeno foi feita porque o Sr. Walfran Dantas Barreto, pai de Quêqua, pois o 
mesmo conhecia o proprietário da farmácia, o Sr. Raimundo. Segundo relato de Dona Nissi, ela vinha de 
Carira pela manhã, fazia a aplicação e retornava no mesmo dia, por causa das aulas na escola. Quando as 
aplicações “caiam” nos dias de sábado ou domingo, ela pernoitava em Aracaju, pois os pais tinham 
também uma residência na Rua de Dom Bosco, aqui em Aracaju. 

Em muitas das viagens para Aracaju, Quêqua se fazia acompanhar por sua irmã Sônia (Sônia Cristina 
Barreto), que na época tinha apenas 9 anos. O tratamento durou três meses. 
Dona Nissi Barreto veio morar em Aracaju em 1973. A partir de 1983 passou a residir na Avenida 
Francisco Porto, nº 105, Bairro Jardins, Aracaju, Sergipe. É casada com o Sr. Rodolfo Mendes da Silva 
(comerciante) e tem três filhos: Walfran (30), Ingrid (25) e Marcos (21). Atualmente ela goza de boa 
saúde, está bem lúcida e não apresenta na face cicatrizes que denunciem a acne que teve no passado. 
Continua residindo no mesmo local, onde possui o “Nissi Barreto - Centro de Beleza”. Os pais dela - Sr. 
Walfran Dantas Barreto, 75 anos, comerciante de móveis e Dona Maria Eunice Barreto, 74 anos, dona de 
casa - atualmente residem na Rua Tenente José de Araújo, nº 69, em Carira-SE. (1). 

Dra. Lígia Guimarães Leite, mais conhecida como Dra. Lígia Leite, é filha do Dr. Olavo Ferreira Leite (já 
falecido), que foi advogado e professor da Faculdade de Direito de Sergipe, e de Dona Maria Rosa 



Guimarães Leite (já falecida), que era dedicada a prendas do lar. Dr. Olavo nasceu em Alagoinhas (BA), 
Dona Maria Rosa nasceu em Japoatã (SE) e Dra. Lígia Guimarães Leite nasceu em Aracaju (SE). 

Dra. Lígia formou-se em Medicina em 1967, com 26 anos de idade, pela Escola Baiana de Medicina e 
Saúde Pública (Salvador-BA). Ao todo a sua turma era composta de 44 formandos. Entre os seus colegas 
de colação de grau fez questão de destacar o médico Luciano Santana (sergipano de Nossa Senhora das 
Dores), que após a formatura ficou trabalhando na Bahia. 

Disse ainda que o médico-cirurgião Dr. José Augusto Bezerra foi seu contemporâneo de Faculdade. 
Como profissional médica começou a trabalhar em 1968, em Aracaju, pelo então Instituto Nacional de 
Previdência Social (INPS). Fez parte do quadro da Legião Brasileira de Assistência (LBA), tendo atuado 
na Casa Darcy Vargas, na Avenida Maranhão, Aracaju, Sergipe. 

Dra. Lígia confirmou que prescrevia a auto-hemoterapia na década de 60 e início da década de 70. 
Confirmou também que trabalhou no INAMPS da Rua de Geru e que prescrevia a auto-hemoterapia nos 
receituários daquela instituição. Após a prescrição, os pacientes escolhiam o farmacêutico de sua 
preferência para a aplicação. Além de médica perita, exerceu a especialidade de dermatologia, pois, 
naquela época, não era exigida a especialidade em Sergipe. 

Entre as diversas doenças dermatológicas, lembra-se de ter lidado com pacientes portadores de acne, 
escabiose, pitiríase, úlceras, etc. e doenças sexualmente transmissíveis, como a blenorragia e a sífilis. No 
caso da sífilis, por exemplo, tratava os pacientes com a penicilina e lembra-se do laboratório Fontoura-
Whyte. Nos casos de acne, embora naquela época já existissem xaropes e pomadas à base do antibiótico 
eritromicina, ela evitava tal terapia, preferindo prescrever a auto-hemoterapia, por considerá-la mais 
eficiente. Afirmou ela que a auto-hemoterapia era prescrita para os casos de acne rebelde e, entre esses 
destacou os casos de acne quelóide, que respondiam muito bem ao tratamento. 

Dra. Lígia Leite deixou bem claro que só prescrevia a auto-hemoterapia nos casos de acne. Segundo ela, a 
maioria dos casos de acne que atendia, eram de adolescentes ou de mulheres na menopausa. 

Segundo ela, a princípio a dosagem era crescente - 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml, 7 ml, 8 ml, 9 ml até 
10 ml. Depois decrescente - 10 ml, 9 ml, 8 ml, 7 ml, 6 ml, 5 ml, 4 ml, 3 ml, 2ml e 1ml. As aplicações 
deveriam ser feitas dia sim, dia não, ou seja, de dois em dois dias. Após a série de 10 aplicações 
crescentes, preconizava um intervalo de 1 semana e orientava os seus pacientes para efetuar as 10 
aplicações decrescentes. Dra. Lígia aprendeu a auto-hemoterapia com um famoso médico baiano,** (já 
falecido), que residia aqui em Aracaju. 

Atualmente Dra. Lígia Guimarães Leite é aposentada pelo Ministério da Saúde, apresenta-se em bom 
estado de saúde e está bem lúcida. Reside no edifício Tobias Barreto, apartamento nº 801, que fica 
localizado na praça do mesmo nome, nº 466, Bairro São José, Aracaju, Sergipe. (2). 

O que aqui merece ser realçado é que, no passado um pouco distante (décadas de 60 e de 70 do século 
XX), aqui em Aracaju, alguns médicos tinham conhecimento da auto-hemoterapia, e a prescreviam com a 
maior naturalidade possível, para muitos dos seus pacientes. A história da Sra. Maria Nissifran Barreto 
Mendes (paciente) e da Dra. Lígia Guimarães Leite (médica), mais uma vez, vem endossar as palavras do 
médico carioca Luiz Moura, quando no DVD ele diz: “...As técnicas iniciais ainda empíricas, em 1911, 
foi o professor Ravaut, francês, e começou lá. Ele usava em doses crescentes de 1cc, 2, 3, 4, 5, até 10, ia 
crescendo a cada dose. Depois, o Jésse Teixeira já não fazia assim, ele dava logo uma dose única”. (3). 

Os personagens principais dessa história - Dona Nissi Barreto (a paciente) e Dra. Lígia Leite (a médica), 
continuam vivas. Aos olhos do escriba, não parece que os personagens envolvidos no artigo XLIV e neste 
(XLV), tenham se envolvido em “teorias conspiratórias”. 

Bem amigas e amigos da rede AHT. Se Deus nos permitir, voltaremos outro dia. A todos desejamos 
muita saúde, muito dinheiro, muitas alegrias, muitas amizades, boas idéias, boas conversas, boa auto-
hemoterapia, boa imunidade, boa visão, boa leitura e bom dia. 



*3ª feira - Dona Nissi Barreto lembra-se bem do dia da semana, porque o dia da feira lá em Carira cai nos 
dias de 2ª feira. **Famoso médico baiano - Dra. Lígia Leite forneceu ao escriba um cartão de 
apresentação, no qual constava o nome e o endereço da filha do médico. Um artigo será escrito 
posteriormente. 

Fontes: (1) - Entrevistas do autor com a Sra. Nissi Barreto em julho, agosto, setembro e outubro de 2010. 
(2) - Entrevistas do autor com a Dra. Lígia Guimarães Leite em agosto e setembro de 2010. (3) - 
DVD/2004 - Entrevistado: Dr. Luiz Moura - Direção, Produção e Roteiro - Ana Martinez e Luiz 
Fernando Sarmento.

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=82738

Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (46)
Publicada: 24/11/2010

Bem amigos da rede AHT, amigas da rede AHT e adversários da AHT. A luta contra a debilitante 
poliomielite (paralisia infantil) continua, e, a luta a favor da inofensiva AHT (auto-hemoterapia) também 
continua. “Aquele que não conhece a verdade é simplesmente um ignorante, mas aquele que a conhece e 
diz que é mentira, este é um criminoso”. 

O aborto é uma onda my brother... (*) Nos últimos dias, a imensa maioria da imprensa brasileira tem 
explorado o tema do aborto, como se o primeiro aborto no Brasil, tivesse acontecido logo após o 
encerramento do primeiro turno das eleições presidenciais (03 de outubro de 2010). Pode até ser verdade, 
mas, duvido muito. Ou alguém está ganhando com isso, ou alguém está querendo ganhar... A seguir, 
vejamos o que vem dizendo a nossa querida “opinião publicada”, o que é um pouco diferente da nossa 
querida “opinião pública”. Atenção leitores: no texto redigido pela “opinião pública”, foram feitas 
pequenas alterações, existindo ficção, mas, predominando a realidade. 

“A” de amor - São Paulo - 06 de outubro de 2010 - Aborto: entidades contra a posição de Filomena (1*). 
Em meio à polêmica gerada pela posição da candidata petista, Filomena dos Santos, (2*) em relação ao 
aborto, uma entidade com representantes da CNBB, (3*) da Federação Espírita e de grupos evangélicos 
divulgou uma nota atacando declarações que chama de “oportunistas, ambíguas e eleitoreiras”. O texto é 
do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida (Brasil sem Aborto). ...Em 1998, quando era Ministro da 
Saúde, Serra foi responsável pela normatização do aborto nos casos permitidos em lei - estupro e risco de 
vida para a mulher. (1). 

“B” de bonita - Aracaju - 08 de outubro de 2010 - Um dos problemas que afloraram nesta eleição é o da 
emergência dos fundamentalismos religiosos católicos e protestantes, tentando influir nas decisões 
políticas do país. Até mesmo a famosa organização fascista-católica Opus Dei, (4*) de grande penetração 
na Penísula Ibérica, estaria presente em São Paulo, apoiando o candidato do PSDB. O autor destas linhas 
não crê que o problema seja exatamente o aborto, praticado na ilegalidade por pelo menos 3 (três) 
milhões de brasileiras a cada ano. Acha-se estéril uma discussão retórica sobre o problema do aborto. Esta 
não é uma questão a ser tratada no calor de uma eleição. De outro lado, mais cedo ou mais tarde ele será 
legalizado. Isto já ocorreu há muito tempo nos EUA, no Canadá, na Europa Ocidental e em Cuba. A 
marcha é inexorável e precisa ser conhecida de todos. Se ele vier, quem for contrário poderá continuar a 
sê-lo. Ninguém será obrigado a fazê-lo. Tal como as religiões, isto é, em grande parte do mundo atual, 

http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=82738


uma questão de foro íntimo. O que tem de acabar é a hipocrisia e a exploração radical das crianças no 
mundo real. (2). 

“C” de canção - Brasília - 08 de outubro de 2010 - PT convoca militância para combater boatos. O 
presidente do partido, José Eduardo Dutra, classificou a onda de boatos de “guerra suja”. Ele se referia a 
dúvidas lançadas pela internet sobre a questão do aborto e da liberdade religiosa. Um panfleto assinado 
pelo Instituto Plínio Correia de Oliveira, (5*) o fundador da organização católica “Tradição, Família e 
Propriedade” acusava Dilma de atentar contra a liberdade religiosa no Brasil. (3). 

“D” de dengoso - Aracaju - 08 de outubro de 2010 - O aborto em debate - A campanha dos 
presidenciáveis Dilma Rousseff, do PT, e José Serra, do PSDB, nem começou e já se abriu uma polêmica 
que está rendendo páginas e páginas dos jornais: o aborto. ...O primeiro contra-ataque partiu do secretário 
de comunicação do PT, André Vargas, que diz que “O Brasil verdadeiramente cristão não votará em 
quem introduziu a pílula do dia seguinte, que na prática estimula milhões de abortos: Serra”, alfinetou ele 
no twitter. (4). 

“E” de eterno - São Paulo - 08 de outubro de 2010 - Guerra insana - Com tanto assunto para ser discutido, 
a curta campanha para o segundo turno da eleição presidencial começa dominada por uma agenda de 
caráter religioso, e irrelevante do ponto de vista das preocupações nacionais. 

Evidente que não há assunto proibido nem momento inadequado para se discutir o que for, inclusive o 
aborto. Mas convenhamos que o tempo é exíguo, para que se dê atenção quase exclusiva a um assunto 
que pode até apaixonar, mas não faz parte da pauta de prioridades do brasileiro. Trava-se uma discussão 
sobre teses. É totalmente fora do contexto a ocupação do espaço todo, com a discussão sobre filosofias de 
vida e concepções religiosas. Uma das explicações para que Filomena dos Santos não tenha conseguido 
se eleger no primeiro turno, foi por causa de uma campanha de padres e pastores nas respectivas igrejas. 
Dilma ao que se saiba nunca se pronunciou a favor do aborto. (5). 

“F” de famosa - Belo Horizonte - 08 de outubro de 2010 - Filomena se diz contra o aborto e, se eleita, vai 
encarar o tema. Dilma disse que o Estado deve tratar o aborto como uma questão de saúde pública e 
social e ressaltou a importância da prevenção. (6). 

“G” de graciosa - São Paulo - 08 de outubro de 2010 - Arcebispo de SP critica debate sobre o aborto - 
Dom Odilo Scherer, da CNBB, (6*) considera que não é positiva a polarização eleitoral em torno da 
questão. Para ele, os candidatos devem apresentar suas idéias sobre o tema. “O aborto é uma das questões 
que os eleitores têm que saber o posicionamento dos candidatos. (7). 

“H” de harmonia - Brasília - 09 de outubro de 2010 - Filomena tenta se aproximar do voto religioso - A 
presidenciável Dilma Russeff (PT) afirmou, em visita a uma instituição filantrópica de cunho religioso, 
que problemas como o uso de drogas e o aborto são decorrentes da degradação da família. A instituição 
filantrópica visitada por Dilma atende a cerca de 400 crianças e adolescentes. A entidade realiza oficinas 
e atividades educativas, além de servir de lar para aproximadamente 50 crianças, e desenvolve atividades 
religiosas da linha kardecista, doutrina criada pelo pensador espírita francês Allan Kardec. (8). 

Bem amigos da rede AHT. Por hoje concluímos aqui. Se Deus nos permitir, voltaremos outro dia. A 
todos muita saúde, muito dinheiro, muitas amizades, bons pensamentos, boas conversas, boa auto-
hemoterapia, boa imunidade, boa visão, boa leitura e bom dia. 

(*) - Inspirado na música do cantor e compositor sergipano Gil Castro, “Aracaju é uma onda my brother”. 
No próximo mês de novembro, ele estará completando 40 anos de carreira artística. (1*) - Filomena - 
Cidadã, criança, menina, menina-moça, mulher, mãe e avó. Católica não praticante, é contra o aborto e a 
favor da vida. Apóia a auto-hemoterapia. Poderá ser eleita presidente da Organização Mundial da Saúde 
(OMS). Slogan: “Vá com Deus”. Parece ser do signo de Áries. 

Acho que torce pelo Grêmio. (2*) - Filomena dos Santos - Suposto nome completo de Filomena. Dizem 
as boas fadas que ela é amiga de Florentina, aquela da “famosa música do nosso querido humorista” e 



deputado federal eleito, Tiririca, aquele, do “pior do que está não fica”. Sendo favorável à vida, e ligada à 
OMS, defende a auto-hemoterapia a ferro e fogo. Slogan: “Vai com Deus”. Parece ser do signo de Leão. 
Acho que torce pelo Cruzeiro. 

(3*) - CNBB - Congregação Nacional dos Banqueiros e Bicheiros - é uma entidade pilantrópica sem fins 
lucrativos, fundada no início do século XIX. É filiada às multinacionais, aos banqueiros nacionais, ao 
CFM e à ANVISA. É a favor das camisinhas masculinas, das camisinhas femininas, das “camisinhas de 
Vênus”, das pílulas de hormônio, das pílulas de farinha, da “pílula do dia seguinte”, do dispositivo intra-
uterino (DIU), etc. Tem uma posição extremamente controvertida sobre o aborto. Na 2ª feira é a favor do 
aborto, na 3ª feira é contra o aborto, na 4ª feira é a favor do aborto, e assim sucessivamente. Durma-se 
com um barrulho desses... Por motivos mais do que óbvios, é contra a auto-hemoterapia. Slogan: “Tô 
nem Aí”. Parece ser do signo de Sagitário. Acho que torce pelo Sergipe. 

(4*) - Opus Dei - A “Obra de Deus” foi fundada em 2 de outubro de 1928, em Madri, por Josemaría 
Escrivá de Balaguer. A Opus Dei favoreceu Francisco Franco (Espanha), Augusto Pinochet (Chile) e foi 
simpatizante de Adolf Hitler (Alemanha). Em 1978, o então prefeito de Pindamonhangaba , o médico 
Geraldo Alckmin (recentemente eleito governador do Estado de São Paulo), batizou uma rua da cidade 
com o nome Josemaría Escrivá de Balaguer, em comemoração ao cinquentenário da organização. O livro 
“O Código da Vinci”, de Dan Brown, é inspirado na Opus Dei. Esta excêntrica organização, parece ser 
contra a auto-hemoterapia. Slogan: “Tudo por Deus”. Parece ser do signo de Touro. Acho que torce pelo 
Fluminense. 

(5*) - Plínio Correia de Oliveira - Em setembro de 1928, o suplicante (Plínio), participou do Congresso 
da Mocidade Católica, onde fez o primeiro contato com as Congregações Marianas. No Brasil, a TFP 
nasceu em 1960, através da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade. O Jesuíta 
Jean Leunis não teve conhecimento da auto-hemoterapia, o Papa Karol Jósef Wojtyla (Papa João Paulo 
II), ficou indiferente à auto-hemoterapia e, o atual Papa Bento XVI, por ser da terra de Beckenbauer, é a 
favor da auto-hemoterapia. Slogan: “Tô com Deus”. O Instituto de Plínio parece ser do signo de Virgem. 
Acho que torce pelo Flamengo. 

(6*) - CNBB - A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, foi fundada em 14 de outubro de 1952, no 
Rio de Janeiro. Ela não gosta da discussão sobre o aborto, é a favor da vida e por conseguinte é a favor da 
auto-hemoterapia. Slogan: “Fico com Deus”. Parece ser do signo de Capricórnio. Acho que torce pelo 
Botafogo. Continuaremos o “aborto é uma onda” no próximo artigo. 

Bem amigos da rede AHT. Se Deus nos permitir, voltaremos outro dia. A todos desejamos muita saúde, 
muito dinheiro, muitas amizades, bons pensamentos, boa auto-hemoterapia, boa imunidade, boa visão, 
boa leitura e bom dia. 

Fontes: (1) - JORNAL DA CIDADE - caderno A - página 04. (2) - Jornal do Dia - página 04 - Luís 
Carlos Lopes - Professor e escritor. (3) - Jornal do Dia - página 13 - Luciana Lima. (4) - JORNAL DA 
CIDADE - caderno A - página 2. (5) - JORNAL DA CIDADE - caderno A - página 04 - Dora Kramer. 
(6) - JORNAL DA CIDADE - caderno A - página 04. (7) - JORNAL DA CIDADE - caderno A - página 
05 - Letícia Macedo. (8) - JORNAL DA CIDADE - caderno A - página 04.

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=84108

Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (47)

http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=84108


Publicada: 02/12/2010

Bem amigos da rede AHT, amigas da rede AHT e adversários da AHT. A luta contra a debilitante 
poliomielite (paralisia infantil) continua e a luta a favor da inofensiva AHT (auto-hemoterapia) também 
continua. “Aquele que não conhece a verdade é simplesmente um ignorante, mas aquele que a conhece e 
diz que é mentira, este é um criminoso”. Como a erradicação da poliomielite ainda não aconteceu e como 
a auto-hemoterapia ainda não foi legalizada no Brasil, vejamos um pouco mais sobre a “onda do aborto”. 

“A” de afeto - Aracaju - 10 de outubro de 2010 - REQUIESCAT IN PACE. Essas palavras latinas 
requiescat in pace são a invocação final do Ofício dos Mortos. Descanse em paz, era a transição da vida 
para o mundo do além, ao mesmo tempo, do progressivo esquecimento. Com essas palavras, rompiam-se 
os elos do defunto com a existência terrena e ele ingressava na outra vida, no descanso eterno, até o dia 
imponderável em que ocorrese a ressureição dos mortos. Mas, antes que aquele dia do juízo final 
aconteça, há fantasmas que estão presentes. 

Agora, na vida política brasileira, ressurge, com todo o seu aparato ameaçador, aquela sigla temível, a 
LEC, (1*) que se imaginava estivesse morta e sepultada, tendo sobre a lápide da sepultura as palavras 
requiescat in pace. Na verdade, a LEC estava apenas hibernando, porque as suas motivações permanecem 
vivas, nesse reacionarismo imenso de alguns quistos da sociedade brasileira, e que se manifesta agora 
mais intenso em certos setores religiosos. 

Já se passaram 65 anos desde quando, em 1945, a Liga Eleitoral Católica surgiu no Brasil. Saíamos de 
uma ditadura e tentávamos fazer uma eleição livre, depois do “curto período de 15 anos” de Getúlio 
Vargas. ...Às vésperas de uma eleição, mandou o Bispo que os padres lessem uma homília ordenando aos 
fiéis que não votassem nos candidatos que a Igreja repudiava. Luiz Garcia, católico praticante, candidato 
ao governo, filiado à União Democrática Nacional, a UDN, que recebera apoio dos comunistas, que em 
Sergipe eram uma quase inexpressiva minoria, foi alvo das maldições, e acabou derrotado por uma 
pequena margem de votos, o que demonstra, já naquele tempo, uma discordância dos eleitores, na sua 
maioria católicos, com aquela descabida ingerência clerical. 

...Semana passada, o Procurador de Justiça aposentado Darcilo de Melo Costa, como costuma fazer 
habitualmente, assistia contrito uma Missa, quando foi surpreendido pela fala de uma senhora ajudante do 
culto, que passou a ler um manifesto político-eleitoral condenando a candidata Filomena dos Santos, (2*) 
acusada de não ter posição clara contra o aborto. Naquele instante, o intelectual, o jurista, o professor, 
sentiu-se ofendido pela absurda intromissão em assuntos que dizem exclusivamente respeito à 
consciência livre de cada pessoa. Antes, tinha preferência por uma candidatura, depois da missa saiu 
absolutamente certo sobre qual o candidato em quem não votaria. 

Era a Liga Eleitoral Católica que reaparecia, sem todavia identificar-se. Fantasma de uma época distante, 
a LEC corporificava-se, envolvida num debate absolutamente inoportuno para um período eleitoral: o 
aborto. (1).

“B” de baile - Aracaju - 11 de outubro de 2010 - Texto de Rodorval Ramalho. (3*). Quem é essa mulher? 
- ...No entanto, entre todos esses enigmas, tem um que considero o mais grave: a dificuldade da candidata 
em assumir a legalização do aborto. Diferentemente do que pensa e propaga certa intelectualidade 
esquerdista, essa temática não pode ser considerada um detalhe, pois trata daquilo que existe de mais 
essencial e irredutível - a vida. Por isso, toda discussão a esse respeito, ao contrário de nos levar a 
obscurantismos de qualquer tipo, nos esclarecerá sobre uma prática das mais perversas da história da 
humanidade. (2). 

“C” de caridade - Aracaju - 11 de outubro de 2010 - Aborto: primeiro turno - Acabou o primeiro turno 
e os cristãos venceram esta etapa. Desta vez, estiveram juntos evangélicos, protestantes, pentecostais, 
católicos e até espíritas, unidos por uma causa, a vida! Todos contra o aborto! 

...Também a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) lançou campanha “Em defesa da vida”, 



afirmando que diante de tantas ameaças que atualmente a vida vem sofrendo, é missão de todos reafirmar 
sua importância inestimável, incentivando deputados e governantes para que promovam leis a favor da 
vida e da saúde pública. (3). 

“D” de decente - Aparecida (SP) - 12 de outubro de 2010 - Em Aparecida, Dilma reafirma religiosidade. 
A candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, afirmou ontem, em Aparecida, no interior 
de São Paulo, que tem “formação religiosa forte”. ...”Quem pode falar sobre crença religiosa é Deus, 
afirmou. ...Dilma voltou a aparecer com a bota ortopédica, segundo ela, por causa da intensa atividade 
dos últimos dias. ...”Ontem, eu cheguei em casa e meu pé estava, eu diria, robusto. Fiz fisioterapia com 
gêlo. O Antônio Palocci, coordenador da campanha, e ainda médico, olhou e disse: Bota a bota”. ...”Acho 
que minha religião diz respeito à imagem de Deus dentro de mim”. Questionada se era por causa do 
câncer que enfrentou, ela não respondeu. 

...Filomena (4*) voltou a dizer que é vítima de boatos sobre sua posição a respeito do aborto. (4).
“E” de engraçado - São Paulo - 13 de outubro de 2010 - “A” de amizade - “Eu, pessoalmente, sou contra. 
Não acredito que haja uma mulher que não considere uma violência”. (Presidenciável Dilma Rousseff). 
“B” de beleza - “É inadmissível tratar assassinato como medida de saúde pública”. (Pastor Wilton Acosta, 
presidente do Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política). “C” de carinho - “O aborto é o mais 
horrendo dos homicídios”. (Bispo Dom Luiz Gonzaga Bergonzini - Garulhos - São Paulo). “D” de divino 
- “A prática do aborto é um crime aos olhos de Deus”. (Espírita Geraldo Campetti, diretor executivo da 
Federação Espírita Brasileira). “E” de elegância - O pastor Silas Malafaia, da Assembléia de Deus, 
divulga carta na qual critica o PT por defender o aborto, a verde Marina Silva por não condenar a prática 
e declara voto em José Sarney. (5*). 

“F” de formosura - O padre José Augusto, de Cachoeira Paulista, recomenda que os católicos não votem 
em Filomena, porque o PFL (6*) defende o aborto. “G” de gostosa - No Brasil, o aborto só é permitido 
em casos de estupro ou de risco de vida para a mãe - condições que levaram 1.850 mulheres a interromper 
a gestação no ano passado. “H” de homem muito macho - Todos os anos são realizados cerca de 40 
milhões de abortos no mundo. Metade deles, segundo estimativas da ONU, é praticada ilegalmente ou de 
maneira insegura. Pelo fato de a clandestinidade pôr em risco a vida de milhões de mulheres, o aborto se 
torna um problema de saúde pública (5). O “aborto é uma onda” terá continuidade no próximo artigo. 

Bem amigos da rede AHT. Se Deus nos permitir, voltaremos outro dia. A todos muita saúde, muito 
dinheiro no bolso, muito dinheiro no banco, um festival de alegrias, boas amizades, boas conversas, boa 
auto-hemoterapia, boa imunidade, boa visão, boa leitura e bom dia. 

(1*) - LEC - Segundo consta no livro História Política de Sergipe, do professor Ariosvaldo Figueiredo, a 
LEC - Liga Eleitoral Católica - participou ativamente em Sergipe das eleições que aconteceram em 19 de 
janeiro de 1947. Na época, Luiz Garcia, canditado pela UDN (União Democrática Nacional), contava 
com o apoio dos comunistas. A LEC apoiou a candidatura de José Rollemberg Leite, que concorreu pela 
coligação PSD/PR (Partido Social Democrático/Partido Republicano). Orlando Vieira Dantas também 
concorreu ao governo do Estado, pela Esquerda Democrática. O Governador eleito foi José Rollemberg 
Leite, com 40.847 votos (60,3%). Luiz Garcia obteve 25.793 votos (38,1%) e Orlando Vieira Dantas 
obteve 948 votos (1,4%). A soma dá 99,8%, não totalizando os 100%. Tudo bem. O que se constata 
realmente, é a força política da LEC naquela época. Ou seja, a força da fé, a força da religião. Hoje em 
dia parece que as coisas estão um pouco mudadas... Slogan da LEC: “Rezo por Deus”. A LEC parece ser 
do signo de Gêmeos. Acho que torce pelo São Paulo.

(2*) - Filomena dos Santos - Suposto nome completo de Filomena. Dizem as boas fadas que ela é amiga 
de Florentina, aquela, da “famosa música do nosso querido humorista” e deputado federal eleito, Tiririca, 
aquele, do “pior do que está não fica”. Sendo favorável à vida, e ligada à OMS, defende a auto-
hemoterapia a ferro e fogo. Slogan: “Vai com Deus”. Parece ser do signo de Leão. Acho que torce pelo 
Cruzeiro. (3*) - Rodorval Ramalho - Jornalista de centro, boa-praça, defende a vida com unhas e dentes. 
Recentemente, passou a defender a auto-hemoterapia com sangue, suor e lágrimas. Em entrevista 
telepática com o autor do texto, disse-me êle contrito: “Ao invés de “Quem é essa mulher?”, o correto e o 
justo seria “Quem é esse espermatozóide?”. Slogan: “Gosto de Deus”. Parece ser do signo de Libra. Acho 



que torce pelo Vasco.

(4*) - Filomena - Cidadã, criança, menina, menina-moça, mulher, mãe e avó. Católica não praticante, é 
contra o aborto e a favor da vida. Apóia a auto-hemoterapia. Poderá ser eleita presidente da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). Slogan: “Vá com Deus”. Parece ser do signo de Áries. Acho que torce pelo 
Grêmio. (5*) - José Sarney - Uma pesquisa do Vox Populi aponta-o como o 4º melhor presidente do 
Brasil, depois de Lula, Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. 

Poderá vir a apoiar a auto-hemoterapia. Slogan: “Fé em Deus”. Parece ser do signo de Aquário. Acho que 
torce pelo Confiança. (6*) - PFL - Partido dos Falidos e Liberais. É contra a auto-hemoterapia. Slogan: 
“Tô de Carona”. Parece ser do signo de Câncer. Acho que torce pelo Coríntias. No próximo artigo 
continuaremos o “aborto é uma onda”. 

Fontes: (1) - Jornal do Dia - página 11 - Coluna de Luiz Eduardo Costa. (2) - Semanário Cinform - 
caderno 01 - página 02 - Rodorval Ramalho. (3) - Semanário Cinform - caderno 01 - página 02 - Mário 
Eugênio Saturno - Tecnologista Sênior do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), professor 
universitário e congregado mariano. (4) - JORNAL DA CIDADE - caderno A - página 04. (5) - Revista 
Veja - Editora Abril - Edição 2.186 - Ano 43 - nº 41 - páginas 63, 66, 67, 69 e 70. 

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=84898

Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (48)
Publicada: 15/10/2010

Bem, amigos da rede AHT, bom dia amigas da rede AHT e alô adversários da AHT. A luta contra a 
debilitante poliomielite (paralisia infantil) continua, e, a luta a favor da inofensiva AHT (auto-
hemoterapia), também continua. O aborto continua sendo um problema no qual estão “misturando” fé, 
religião, saúde pública, eleições e politicagem. Tudo bem. Da mesma forma que estão momentaneamente 
falando tanto sobre o polêmico tema do aborto, seria interessante que, a “opinião publicada”, falasse e 
debatesse também o tema da auto-hemoterapia, com a mesma determinação e nas mesmas proporções. 
Diz uma propaganda na televisão: “O conhecimento é irresistível. Questione. Descubra. Mude. E se?”. 
Prato do dia: aborto.

“A” de alegria - Aracaju - 14 de outubro de 2010 - Gualberto (1*) critica setor da Igreja que ataca 
Filomena (2*). O líder do governo na Assembléia Legislativa de Sergipe, deputado Francisco Gualberto 
(PT), fez ontem duras críticas ao que chamou de “setores da Igreja Católica no Brasil”. 

“Se a Igreja quer o Sarney (3*) de volta, com esse projeto a favor da miséria, ela própria está a favor do 
aborto. Quanto mais miséria, mais gravidez intempestiva, mais aborto clandestino” alerta Gualberto. “E 
falo isso com consciência, porque sou católico convicto, batizado, crismado e com primeira comunhão”, 
arrematou. “No passado a Igreja praticou a inquisição, a venda de indulgências e outros atos não mais 
aceitos. O mundo não esqueceu isso”. “Por isso a cada dia a Igreja Católica perde espaço para as 
evangélicas no Brasil. Porque defender a volta à miséria não é um princípio do Cristianismo”, aponta 
Francisco Gualberto. “E nessa discussão, não me refiro à fé nem à religiosidade das pessoas. Estamos 
falando de ações políticas”. ...”A legalização do aborto em dois casos - em caso de estupro ou em caso de 
a mãe correr perigo de vida - é de 1940, e foi normatizado quando José Serra era Ministro da Saúde. (1). 

http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=84898


“B” de bela - Aracaju - 14 de outubro de 2010 - O aborto romeno (4*) - Infelizmente, um desastroso e 
conservador debate sobre o aborto tornou-e protagonista da eleição que irá definir a sucessão do 
presidente Lula. Engessados pela massa de xiitas religiosos, que primeiro pensam no cofre e depois nas 
mazelas da saúde pública brasileira, e empenhados na conquista de milhões de eleitores da “eco-chata” 
Marina Silva, os candidatos José Serra e Dilma Rousseff pisaram em suas próprias biografias e vestiram a 
fantasia de santos da paróquia. A onda política do momento é saber quem mata e quem não mata 
criancinhas. Em primeiro lugar é importante considerar a legalização do aborto. Quando uma mulher não 
deseja um filho, em geral ela tem bons motivos para isso. É fato que no Brasil há distribuição gratuita de 
contraceptivos, aliás, condenado pelas Igrejas. Mas não são raros os exemplos de camisinhas vagabundas 
e pílulas de farinha. Se a camisinha rompe ou a pílula não funciona, já era! Dados do próprio SUS 
revelam que uma mulher aborta a cada 33 (trinta e três) segundos e que a prática do aborto em clínicas 
clandestinas ou de forma caseira e insegura mata uma mulher a cada 2 (dois) dias. É claro que o assunto 
suscita divergências e exalta humores no plano nacional. Mas vamos à História buscar um exemplo 
delicado e, sobretudo, irônico. Vamos à Romênia, terra do Conde Drácula. (5*). (2).

“C” de carismático - Teresina - 15 de outubro de 2010 - Lula diz ter sido vítima de mentiras - O 
presidente disse que era acusado de ser comunista “por ter barba comprida” e que tinha de explicar 
porque “a cor de seu partido, o PT, é vermelha”. “A quantidade de vezes que tinha que responder sobre o 
aborto”... (3). 

“D” de dança - São Paulo - 15 de outubro de 2010 - Sarney: faltam remédios contra Aids. - O candidato 
do PSDB à Presidência da República, José Serra, disse ontem que é preciso reforçar as campanhas de 
prevenção à Aids no país. “O problema da transmissão no Brasil não está extinto”, disse. “A campanha 
contra a Aids no Brasil começou a derrapar por falta de medicamentos. O que está por trás disso? Ele 
criticou ainda a forma como é conduzida a quebra de patentes de remédios ligados ao combate à doença. 
Para ele, essas medidas devem ser sistemáticas e não “cinematográficas”. A distribuição de preservativos 
(6*), ainda que lideranças religiosas repudiem o uso do método. No Ministério da Saúde nós fizemos uma 
política de difusão dos preservativos e tudo mais. A Igreja nunca colocou obstáculos. A Igreja sempre 
colocou sua posição, mas nunca fez campanha propriamente contra isso”, disse. ...Enviar ao Congresso 
projeto que modifique a legislação sobre o aborto. ...”A questão do casamento propriamente dita é uma 
questão que está ligada às Igrejas. Agora, a união em torno de direitos civis, ela já existe inclusive na 
prática, pelo Judiciário, e sou a favor para efeitos de direitos. (4). 

“E” de eloquente - São Paulo - 15 de outubro de 2010 - À tripa-forra - ...”Mudou a posição de Filomena 
sobre a descriminalização do aborto”. ...Pé na tábua - Até hoje há quem atribua a derrota de Fernando 
Henrique Cardoso (7*) para Jânio Quadros na disputa pela Prefeitura de São Paulo, em 1985, à hesitação 
dele durante um debate para responder se acreditava ou não em Deus. (5). 

“F” de fabuloso - Brasília - 15 de outubro de 2010 - Evangélicos desconfiam de Filomena ...Cabe ao 
Congresso a função básica de encontrar o ponto de equilíbrio nas posições que envolvam valores éticos e 
fundamentais, muitas vezes contraditórios, como aborto, formação familiar, uniões estáveis e outros 
temas relevantes. ...Um documento de apoio a Dilma escrito por políticos que integram a Frente 
Parlamentar Evangélica. Um dirigente do PT lembrou que o segundo turno da campanha de Marta 
Suplicy à Prefeitura de São Paulo, em 2008, acabou de desandar depois que homossexuais sentiram-se 
ofendidos com um programa de TV da petista no qual um locutor perguntava se o prefeito Gilberto 
Kassab (8*) era casado e tinha filhos. (6). 

“G” de gentileza - São Paulo - 16 de outubro de 2010 - Santinho contém mensagem sobre Jesus. Em meio 
à “guerra santa” que vem sendo travada neste segundo turno das eleições presidenciais, em torno de temas 
como a legalização do aborto e a união civil entre pessoas do mesmo sexo, um santinho com a foto do 
presidenciável e a seguinte frase: “Jesus é a verdade e a justiça”. Produzido em um cartão plastificado, a 
mensagem aparece com a assinatura do candidato no verso e, na frente, ao lado da foto de Serra, o slogan 
do tucano neste pleito: “Serra é do bem. Vote 45”. ...O tucano criticou o Sindicato dos Professores de São 
Paulo. (7). (Continua) 

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=86080
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Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (49)
Publicada: 16/12/2010

(1*) - Gualberto - Trata-se do nosso querido deputado estadual reeleito Francisco Gualberto (PT). Para 
quem não sabe, o deputado Francisco Gualberto tem 1,95 metros de altura e pesa 192 quilos. Orador 
vibrante, está sempre atento para defender os interesses do atual governo. Em sua atuação marcante no 
plenário da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, luta sempre por justiça e pelos mais 
necessitados. É gente fina, apesar da sua “pequena” altura e de seu “moderado” peso. No futuro, pretende 
fazer um pronunciamento na Assembléia Mundial da Saúde, a ser realizada em Itabi, defendendo todos os 
doentes do mundo, inclusive os de Sergipe. É contra o aborto, a favor da vida e a favor da auto-
hemoterapia. É simpatizante de um bom facão, e não suporta navalha. Slogan: “Deus é Mais”. Parece ser 
do signo de Escorpião. Acho que torce pelo Palmeiras. 

(2*) - Filomena - Cidadã, criança, menina, menina-moça, mulher, mãe e avó. Católica não praticante, é 
contra o aborto e a favor da vida. Apóia a auto-hemoterapia. Poderá ser eleita presidente da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). Slogan: “Vá com Deus”. Parece ser do signo de Áries. Acho que torce pelo 
Grêmio. 

(3*) - Sarney - É primo de José Ribamar Serra. Politicamente, dizem que ele é um ficha suja de “centro”, 
ou seja “moderado”. Dá todo apoio aos auto-hemoterapeutas. Slogan: “Deus é Maior”. Parece ser do 
signo de Peixes. Acho que torce pelo Santos. 

(4*) - Romeno - Quem nasce na Romênia. O antigo nome oficial era “República Socialista da Romênia”. 
Ela fica localizada no sudeste da Europa. A Romênia faz fronteira ao norte e a leste com a União 
Soviética, a sudeste com o Mar Negro, ao sul com a Bulgária, a sudoeste com a Iugoslávia e a noroeste 
com a Hungria. A capital é bucareste. O então presidente Nicolae Ceausescu, citado no texto “O aborto 
romeno”, fez uma visita ao Brasil em junho de 1975, onde discutiu acordos de cooperação na área de 
petroquímica. Na época presidia o Brasil o general Ernesto Geisel. Segundo o escritor Helder Caldeira, o 
“santo” Nicolae Ceausescu e a sua “santa” esposa Elena Petrescu, foram fuzilados por um pelotão no dia 
25 de dezembro de 1989, um dia de Natal. Motivo do fuzilamento: corrupção, genocídio e aborto! Se a 
moda pega... Os romenos são favoráveis à auto-hemoterapia. Slogan: “Deus é Amor”. Parece ser do signo 
de Áries. Acho que torce pelo Internacional. 

(5*) - Conde Drácula - Em 1212, lá na Romênia foi construído o castelo de Bran, onde, segundo a 
tradição, viveu o Conde Drácula. Na verdade, por lá andou passeando o príncipe Vlad Tepes, “O 
Empalador”. Inspirado nas “bondades” e nas estrepolias do “Empalador”, em 1897, o escritor irlandês 
Bram Stoker escreveu o romance “Dracula”. O tal do sujeito-vampiro seria uma espécie de morto-vivo, 
que se alimentava de sangue humano. O morcego é a versão animal do Conde Drácula. Nessa história 
sanguinolenta e vampiresca, o Dr. Abraham Van Helsing, médico e cientista, parece ter salvado a vida de 
Mina, a esposa de Jonathan Harker. Mesmo casada, Mina continuaria amante de Drácula. Que coisa! O 
Conde Drácula é a favor da auto-hemoterapia, mesmo que nos adeptos, apareçam uma enorme palidez e 
dois enigmáticos orifícios no pescoço. Slogan: “Deus é Bom”. Parece ser do signo de Touro. Acho que 
torce pelo América. 

(6*) - Preservativos - A Igreja, ao se posicionar contra o uso de camisinhas, ao que tudo indica, estimula a 
proliferação das doenças sexualmente transmissíveis, o que, durante séculos foi um grave problema de 



saúde pública. A Igreja é contra as pesquisas com células-tronco embrionárias humanas. O CFM é a 
favor. Dizem que a Igreja estuda e apóia as pesquisas sobre auto-hemoterapia. O CFM é contra. E pode? 
Pode! Slogan: “Deus é Deus”. Parece ser do signo de Gêmeos. Acho que torce pelo Bangu. 

(7*) - Fernando Henrique Cardoso - “Príncipe” dos sociólogos, “rei” das privatizações e “servo” dos 
banqueiros. Não acredita em Deus, porqüanto é ateu confesso. Ex-usuário de maconha, defende a 
descriminalização da maconha. É a favor do aborto. Paradoxalmente é defensor da vida. Mandou os 
analfabetos e os alfabetizados esquecerem o que ele escreveu. Não sabe nada sobre auto-hemoterapia, 
mas quer saber. Slogan: “Quero mamar Novamente”. Parece ser do signo de Câncer. Acho que torce pelo 
Atlético. 

(8*) - Gilberto Kassab - Cria do PFL e criado pelo PFL, é o atual prefeito da cidade de São Paulo. É a 
favor do aborto, e é a favor da união civil entre pessoas do mesmo sexo. Sendo paradoxal, é a favor da 
vida. Não sabe nada sobre auto-hemoterapia, nem quer saber. Para ele, sangue é coisa de comunista. 
Slogan: “Continuo mamando Muito”. Parece ser do signo de Leão. Acho que torce pelo Náutico. Atenção 
leitores: ainda sobre o aborto, continuaremos em outro artigo. 
Bem amigos da rede AHT. Se Deus nos permitir, voltaremos outro dia. Desejamos a todos muita saúde, 
muitas alegrias, muitas amizades, muito dinheiro no bolso, muito dinheiro no banco, grandes negócios, 
bom astral, boas conversas, boa auto-hemoterapia, boa imunidade, boa visão, boa leitura e bom dia. 

Fontes: (1) - JORNAL DA CIDADE - Caderno A - página 3 - 14-10-2010. (2) - JORNAL DA CIDADE - 
Caderno B - página 6 - 14-10-2010 - Texto de Helder Caldeira (escritor, articulista político, palestrante e 
conferencista). (3) - JORNAL DA CIDADE - Caderno A - página 4 - 15-10-2010. (4) - JORNAL DA 
CIDADE - Caderno A - página 4 - 15-10-2010. (5) - JORNAL DA CIDADE - Caderno A - página 4 - 15-
10-2010 - Texto de Dora Kramer. (6) - JORNAL DA CIDADE - Caderno A - página 7 - 15-10-2010. (7) - 
JORNAL DA CIDADE - Caderno A - página 4 - 16-10-2010.

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=86191

Auto-Hemoterapia, Dr. Fleming e os antibióticos... (50)
Publicada: 21/12/2010

Bem amigos da rede AHT e amigas da rede AHT. Bom dia irmãos da rede AHT e bom dia irmãs da rede 
AHT. De resto, alô adversários da rede AHT. A luta contra a debilitante poliomielite (paralisia infantil) 
continua e, a luta a favor da inofensiva AHT (auto-hemoterapia) também continua. Mantida a erradicação 
da varíola, mantida a luta pela erradicação da pólio, e, mantida a luta pela legalização da auto-
hemoterapia, erradique-se também a ignorância e a intolerância. Café da manhã: aborto. 

“A” de agradecimento - Brasília - 16 de outubro de 2010 - Carta: Dilma se posiciona contra o aborto. 
“Sou pessoalmente contra o aborto e defendo a manutenção da legislação atual sobre o assunto”. 
Indaiatuba - O bispo de Assis, Dom José Benedito Simão disse ontem que o governo Lula fomentou a 
discussão sobre o aborto em um momento impróprio e que não é interesse da Igreja discutir o assunto 
nesta época. (1). 

“B” de bondade - Brasília - 16 de outubro de 2010. PT acusa marqueteiro de Dilma. “O governo também 
continua mobilizado para ajudar a candidata no debate envolvendo as questões como o aborto. (2). 

http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=86191


“C” de contente - São Paulo - 16 de outubro de 2010 - Tanto Serra como Dilma têm priorizado a 
conquista - ou a manutenção - do eleitorado religioso. Ambos declaram que não vão mudar a legislação 
atual sobre o aborto. (3). 

“D” de delícia - Aracaju - 17 de outubro de 2010 - As falácias do pró-Serra encontram resistência entre 
ex-alunos da mulher do presidenciável, Mônica Serra (1*), que teria confessado, em sala de aula, em 
1992, que teria feito um aborto quando estava no exílio com o marido. Esta versão ganhou destaque na 
Folha de São Paulo e foi reproduzida em diversos blogs. E agora? (4). 

“E” de esbelto - Aracaju - 17 de outubro de 2010 - “Bênça”, padre! - De Déda para o arcebispo - “Não 
está em jogo um plebiscito sobre o aborto, mas uma eleição presidencial em segundo turno”. (5). 

“F” de flor - Aracaju - 17 de outubro de 2010 - Religiosos falam sobre a polêmica do aborto. Você é a 
favor ou contra o aborto? Esta pergunta acirrou ainda mais a disputa para a Presidência da Repúbica. O 
bispo auxiliar de Aracaju, Dom Henrique Soares, aconselha que votem buscando o bem comum. O 
presidente da Federação Espírita, Júlio César Góes, diz que a doutrina não se envolve em questões 
políticas. O pastor Ricardo Carvalho, da Comunidade Presbiteriana de Aracaju, afirma orientar os fiéis. 
Na última sexta- feira pela manhã, os bispos Dom José Palmeira Lessa e Dom Henrique Soares, de 
Aracaju, Dom Mário Sivieri, de Propriá, e Dom Marco Eugênio Galrão, de Estância, receberam a visita 
do governador eleito Marcelo Déda. “A posição da Igreja é de defesa da vida e contra qualquer tipo de 
legislação que venha a ferir este princípio”, afirmou Dom Lessa ao governador. (6). 

“G” de generosa - Aracaju - 19 de outubro de 2010 - O debate sobre o aborto - A questão do aborto 
entrou na agenda da campanha eleitoral para presidente do Brasil. Eu estou entre aqueles que acham que 
esse não é o momento ideal para a sua discussão. A velha direita religiosa em declínio, encontrou, na 
crítica ao aborto, uma nova base para a sua militância, aliando-se à direita partidária, que quer porque 
quer voltar ao Planalto, do qual dizia, nas palavras do seu falecido porta-voz Sérgio Motta (2*), não 
pretender se afastar por uns 20 ou 30 anos. (7). 

“H” de humilde - São Paulo - 20 de outubro de 2010 - Reclamações ao bispo. O PT com toda razão 
reclama, é do pejuízo provocado pelo conteúdo dos panfletos, que lembra a posição do Plano Nacional de 
Direitos Humanos, em favor da descriminalização do aborto. (8). 

“I” de imaginação - Rio de Janeiro - 20 de outubro de 2010 - A gestão Lula no cartório. ...Até o dicionário 
- O próprio senador Cristovam Buarque (PDT-DF) conta essa: comprou uma enciclopédia sobre Idade 
Média e abriu de primeira logo na palavra... aborto. (9). 

“J” de juventude - Rio de Janeiro - 20 de outubro de 2010 - Veja que curioso... Em 1998, FH (3*) foi 
reeleito presidente no primeiro turno. Aliás, FH ganhou eleições mesmo sendo ateu, depois de ter 
assumido que já havia fumado maconha e sem nunca ter feito qualquer acordo com Igrejas sobre a 
questão do aborto. (10). 

“K” de Kardecismo - Rio de Janeiro - 21 de outubro de 2010 - A guerra santa e o rebanho eleitoral. 
Não bastasse a polêmica em torno do direito ou não ao aborto, transformado em problema moral e 
religioso, e alçado a tema principal no embate direto entre José Serra (PSDB) e Dilma Rousseff (PT) 
neste segundo turno, os candidatos agora começaram uma guerra santa. (11). 

“L” de linda - Aracaju - 21 de outubro de 2010 - Sim, sim; não, não! É a favor ou contra o aborto? 
Filomena (4*) teria respondido, em 4 de outubro de 2007. “Acho que tem de haver a descriminalização do 
aborto. Acho um absurdo que não haja”. Já em 2010, teria respondido: “Eu pessoalmente, sou contra. Não 
acredito que haja uma mulher que não considere o aborto uma violência”. (12). 

“M” de mimosa - Aracaju - 22 de outubro de 2010 - Senadores dizem que aborto é uma discussão 
equivocada. Na reta final da campanha presidencial, ao invés de discutirem economia, miséria, problemas 
na saúde pública e outras questões de fundamental importância para o povo brasileiro, os candidatos 
optaram por priorizar um tema polêmico: o aborto. (13). 



“N” de namorada - Brasília - 22 de outubro de 2010 - Panfletos anti-Dilma - CNBB defende bispo 
de Guarulhos - O presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Geraldo Lyrio Rocha, 
considerou positivo que o tema aborto esteja sendo discutido na eleição. “Acho que a moeda sempre tem 
dois lados, se há incovenientes de um lado, há uma vantagem enorme do outro. O tema (aborto) foi 
colocado em pauta e não se podia entrar em um processo eleitoral sem trazer à tona temas dessa natureza 
de máxima relevância”. (14). (Continua).

FONTE: http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=86806
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