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PESQUISA Equipes da Unesp e do
Instituto Vital Brazil desenvolvem soro

Brasil testa
antídoto
para veneno
de abelhas
AMANDA SILVA
A TARDE SP

Àqueles que são picados por
cobras,aranhasouescorpiões,
por mais grave que isso possa
soar, basta correr ao hospital
mais próximo para serem de-
vidamente medicados e cor-
tar o efeito do veneno.

Até então, nenhum trata-
mento semelhante existia
para as picadas de abelhas.
Pensando nisso, pesquisa-
dores da Universidade Esta-
dual Paulista (Unesp), em
parceria com o Instituto Vi-
tal Brazil (Rio de Janeiro), de-
senvolvem um soro que po-
de reverter a situação de
quem foi picado. O produto
está em fase de testes.

O soro não está à venda e
é de uso exclusivo para pes-
quisas em dois lugares do
país: a Unidade de Pesquisa
Clínica da Faculdade de Me-
dicina de Botucatu (UPE-
CLIN) e o Hospital Nossa Se-
nhora da Conceição, da Uni-
versidade do Sul (Unisul),
em Tubarão, Santa Catarina.
A substância é colocada na
bolsade soro fisiológico evai
sendo infundido lentamen-
te no paciente.

Quem fornece o veneno
para a produção do soro é o
próprio Setor de Apicultura
da Unesp de Botucatu, co-
ordenado pelo professor Ri-
cardo Orsi. A coleta não é
abundante. A extração em
dez mil abelhas proporciona
apenasumgramadeveneno
em pó. A técnica é antiga e
baseada em choque elétrico:
usa-se uma placa de acrílico
com ligada a uma bateria. O
veneno é retirado da própria
abelha, e, durante o proces-
so, uma das prioridades é
não machucá-la. "Nos preo-
cupamos com o bem-estar
animal. A coleta é feita de
forma que não haja prejuízo
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A extração em dez mil abelhas proporciona apenas um grama de veneno em pó

O soro não está
à venda e é de
uso exclusivo
para pesquisas
em apenas dois
lugares do país

“Coleta é
feita sem
prejuízo para o
desenvolvimento
do enxame”
RICARDO ORSI, professor

Pesquisas
na área
estão sendo
desenvolvidas
há mais de
uma década

FINAL DE ANO

Cuidados com a audição devem
ser maiores no período de festas
GABRIELA ALBACH
A TARDE SP

Além da tradicional distri-
buição de presentes durante
as festas de fim de ano, sem-
pre há muito barulho nas co-
memorações.Aglomerações,
música alta e fogos de ar-
tifício são alguns dos fatores
que podem prejudicar a au-
dição. Estima-se que mais de
10% da população mundial
tem algum grau de perda au-
ditiva, sendo que grande par-
te danificou a audição por
exposição excessiva a sons
que poderiam ter sido evi-
tados, como o de rojões.

Os principais sinais de
que a audição está prejudi-
cada é a sensação de pressão
ou “ouvido tampado”, dores
de cabeça, zumbido ou di-
ficuldade para escutar e en-
tender o que as pessoas fa-
lam. Estudos mostram que
95% da população já ouviu
zumbido pelo menos uma
vez na vida e até 17% apre-
sentam os sintomas.

“O som entra pelo condu-
to auditivo até chegar à có-
clea, onde ficam as células
ciliadas do ouvido, que são

os receptores sensoriais do
sistema auditivo. Com a ex-
posição intensa a altos vo-
lumes sonoros, as células
vão morrendo e, como não
são regeneradas pelo orga-
nismo, a audição vai dimi-
nuindo de forma lenta, mas
progressiva. É o que se de-
nomina Perda Auditiva In-
duzida por Nível de Pressão
Sonora Elevada (Painpse).
Ela é irreversível e pode se
agravar ao longo dos anos”,
explica a fonoaudióloga Isa-
bela Papera, da Telex Solu-
ções Auditivas.

A perda de audição é cu-
mulativa. O barulho das con-
versasemtomdevozelevado
também afeta o ouvido. Isso
ocorre porque em ambientes

Divulgação

Em alguns casos, são indicados protetores de ouvido

fechados o som fica concen-
trado, não se propaga e, aci-
ma de 85 decibéis, causa da-
nos às células ciliadas do ou-
vido e aos nervos internos da
orelha ao longo da vida.
“Após quatro horas de expo-
sição a ruídos acima de 90
decibéis, o indivíduo poderá
tersuaacuidadeauditivaafe-
tada”, diz a especialista.

Outro perigo é o contato
com os brinquedos sonoros.
De acordo com a médica, o
contato frequente com um
brinquedo que emite um
som muito alto pode causar
danos auditivos, desde os
primeiros anos de vida. “Os
menores, de até três anos de
idade, são os mais afetados.
A dificuldade de ouvir pode
atrasar todo o seu desenvol-
vimento, na área da fala e
também no desempenho es-
colar”, argumenta.

Para evitar que o ouvido
seja afetado, o ideal é man-
ter-se distante do barulho
excessivo. Em meio à festa,
no entanto, se for inevitável
ficar próximo aos fogos, por
exemplo, a especialista em
audiologia aconselha o uso
de protetores de ouvido.

DESCOBERTA

Medicamento
combate a
doença de
Huntington

GABRIELA ALBACH
A TARDE SP

Cientistas da Universidade
College London desenvolve-
ram um tratamento experi-
mentalcapazdeconteraevo-
lução da doença de Hunting-
ton e corrigir a mutação do
gene causador. Huntington é
uma doença degenerativa
que causa demência, altera-
ções de humor e paralisia.

Os testes foram realizados
com quase 50 homens e mu-
lheres em estágio inicial da
doença no Canadá, Alema-
nha e Reino Unido. Aproxi-
madamente 25% destas pes-
soas receberam placebo, isto
é, não tomaram o medica-
mento. Os outros tomaram
quatro injeções mensais,
com gradativo aumento da
dose. É o primeiro estudo a
mostrar tratamento efetivo
na redução da progressão da
doença. O sucesso do expe-
rimento fez com que a far-
macêuticaRochelicenciasse
o produto, pagando cerca de
US$ 45 milhões.

LAZER

Férias de verão
exigem atenção
dobrada com
a saúde

GABRIELA ALBACH
A TARDE SP

Em tempo de calor intenso,
com sensação térmica por
vezes de 40ºC, todo cuidado
é pouco para evitar doenças
típicas do verão. De acordo
com a Sociedade Brasileira
de Dermatologia, mais de
100 milhões de brasileiros
se expõem ao sol de maneira
intencional nas atividades
de lazer. Cerca de 95 milhões
de pessoas em todo o país
não se protegem do sol de
maneira regular. Isso com-
preeende o uso de filtro so-
lar, chapéus, bonés ou blu-
sas de mangas compridas.

É sempre recomendável
beber bastante água, evitar
exposição ao sol no período
entre 10h e 16h, e usar pro-
tetor solar. Consumir muita
água e alimentos leves (fru-
tas, verduras e grelhados) e
não exagerar nas bebidas al-
coólicas são as recomenda-
ções de Antônio Abrão Noh-
ra Neto, diretor de Atenção à
Saúde da Central Nacional
Unimed para quem deseja
aproveitar ao máximo o pe-
ríodo de lazer.

O especialista adverte que
os sedentários devem pra-
ticar atividades físicas com
cautela, sem excessivo es-
forço, pois não estão bem
condicionados. Além disso,
as pessoas devem ter muita
atenção aos alimentos e be-
bidas vendidos por ambu-
lantes na praia. Se não es-
tiverem sob refrigeração e
houver problemas de higie-
ne, poderão provocar doen-
ças do trato intestinal, in-
fecções, dentre outras.

Medicamentos
Nohra Neto faz um alerta
para aqueles que tomam
medicamento.

“Antes de viajar, compre
seus medicamentos de uso
contínuo, como os que aju-
dam a controlar pressão alta
e diabetes, por exemplo. Si-
ga a prescrição médica ri-
gorosamente, como sempre.
Lembrando que as pessoas
com doenças em tratamen-
to não devem viajar para lo-
cais de difícil acesso, distan-
tes de assistência médica e
hospitalar”, recomenda.

Estima-se que
mais de 10%
da população
mundial tem
algum grau de
perda auditiva

para o desenvolvimento do
enxame como um todo", ex-
plica Orsi.

Quando a abelha pica um
animal ou uma pessoa, ela
perde o ferrão, já que fica
cravado na pele. Ao levantar
voo, a ponta, onde está a bol-
sa de veneno, fica retida e
pulsando, liberando peque-
nas gotas tóxicas. No coletor,
isso não ocorre por não ter
superfície para cravar o fer-
rão. Ao sentir um pequeno
choque, a abelha identifica o
objeto como um inimigo a
ser eliminado. Ferroa, mas
só libera o veneno. O veneno
já solidificado é, então, ras-
pado e recolhido em um pe-
queno tubo. Depois, é pu-
rificado e processado nos la-
boratórios do Centro de Es-
tudos de Animais Peço-
nhentos (Cevap) da Unesp.

As pesquisas estão sendo
desenvolvidas há mais de
uma década. Os ensaios clí-
nicos foram aprovados em
abril de 2016, quando a
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) au-
torizou o teste em humanos.
Em março deste ano, esses
testes tiveram início, mas o
antídoto ainda não foi libe-
rado para comercialização.

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, quem for pi-
cado por uma abelha deve,
imediatamente, recorrer a
um hospital. A remoção dos
ferrões é feita com raspa-
gem, evitando as pinças,
pois isto pode provocar a
compressão dos reservató-
rios de veneno. Quem sofrer
múltiplas picadas, segundo-
comunicado oficial no site
do Ministério da Saúde deve
ser levado “o mais breve pos-
sível a um posto de saúde. Se
possível, remover os ferrões
que ficaram presos à pele e
usar compressas de água
fria para aliviar a dor”.


