
o ~anguedo vizinho

Vmnos falar de um desses vizinhos
que voce nao conhece. Apesar dele ate
freqiientar sua casa, e bem possivel que

r nunca 0 tenha viSlO: 0 gamba. Po is e,
quem mora na periferia das cidades bra-
sileiras, ou mesmo em bairros residen-
dais com um minimo de verde, convive
com esse simpatico e discreto orelliudo,
branco e preto. Vamos logo avisando:
ele nao fede como 0 primo do mato, 0
c,Ulgmnba, mas podera vir a ser muilo
utiI.

Pesquisadores descobrirmn no seu $CUl-
gue um fator de coagulaC;ao quatroceo-
l<'lSvezes mais pOlente que 0 nosso! Por
isso ele ataca jararacas, e picado, e nem
sofre hemorragias. Talvcz cle venha a
ajudar-nos seriamenle num fUluro pro-
ximo: hemofilia, acidentes graves, dia-
beles e outros problemas poderao en-
conlmr soluC;ao, grac;as ao sangue do
gcunba. Ainda bem que ele nao foi ex-
lilllO. Ajnda bem que voce nunca matou
nenhum! Agora, raL'io a mais para nao
malar. Alem de ser crime inafi,Ulc;avel,
podemos estar eliminmldo soluc;oes pa-
ra problemas que nossos fillios, netos ou
a gente mesmo venha a enfrentar.
o Brasiltem um dos majores patri-

monios. faunfslicos do planeta, princi-
palmente em suas florestas tropicais. Se
souber geri-Io podera encontrar uma con-
tribuic;ao real para muitos de seus desa·
fios. Veja s6 wn outro exemplo.

Nos anos selenta a lepra comec;ou a
apresentar resiSlencia aos antibioticos.
A dificuld.:1deem desenvolver novos me-
dicamentos linba uma rmo: a bacleria
so prolifera bem com lemperaturas em
lorno de 32 graus. Animais de laboralo-
rio tern 0 corpo muito quente e nem
lodos desenvolvem a doenc;a. Pesquisa-

dares s6 conseguiam reproduzir 0 baci-
10nas patas e caudas de ratos, mais frias.
Mas com dificuldades enonnes. Alias,
essa e urna d.:1SnLZoespela qual 0 lepro-
so tern suas extremidades alingidas em
primeiro lugar: natiz, orelhas, etc. Sao
as areas mais frias do corpo. Haveria um
mamffero de laborat6rio de baixa lem-
peratura? Nao, a grande maioria tern
temperaturas superiores as do bomem.
De repente uma descoberta: existe urn
easo, os talUS. Resumcunos: hoje os no-
vos rnedicamentos lestados contra a le-
pra, reduzindo 0 tempo de tratamento,
s6 foram possiveis grac;as ao sangue frio
do talu. Levado para a lnglaterra, ele
passou a ser criado em C<1tiveiro e serviu
de cobaia para 0 desenvolvimenlo de
novas drogas.

Por falar em sangue ... as prirneiras
transfusOes mataram muita gente ate que
se descobriu 0 fator RH. 0 seu sangue e
RH negativo ou positivo? Pois e, esse
RH e uma bomenagem ao Rhesus, urn
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macaco que serviu de base para essas
descobert.1s cielllfficas. A lista de hichos
servindo ao progresso da medicina e
imensa. Frac;oes do veneno da cascavel
ajudcun a parar e ale reduzir lumores
CCU1Cerosos,curando ou facilil<Uldo sua
eXlirpac;ao. Outras frac;oes servem como
vasodilatador, ajudculdo no inkio de en-
farles, tromboses, elc. Da agricullura ale
a conquista do espac;o - os bichos fonun
os primeiros cosmonaul<t<;! - sao muitas
as atividades humCUHlSbenefieiadas pe-
la fauna.

A biodiversidade das tloreslas tropi-
eais pode reunir a soluC;ao para rnuitos
problemas atuais e fuluros no c,unpo da
saude hum'Ula. Basla Icmbrar que 70%
das 3.000 phUlla<;,identificad.'lS pclo [ns-
titulO Nacional do Cfulcer dos Estados
Unidos, com propriedades culti-cancer
sac originarias da floresta tropical umi-
da. Mesmo que nao se cOll.he~a todo
esse pOlencial de nossas florestas temus
que criar parques e reservas de biodiver-
sidade onde, como Iivros, essw, espeoies
animais e vegetais sejcun salvas do in-
cendio e dos desmatamenlOS. Precisa-
mos nos educar para dividir a Terra com
esses irmaos. Eles chegaram por aqui
bem culles da genle e Ihes devemos I1m-
lO. Tern rnuito ambientalista d,Uldo 0
s,mgue pela protec;ao da Fauna. Ela me-
rece. Mas ela l<Unbem tem dado e conti-
nuara dando 0 seu para ajudar a huma-
nidade a viver rnellior.
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