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AS ABELHAS E A NOSSA SAÚDE 
EM TEMPOS DE PANDEMIA 
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Covid-19 

• A doença por coronavírus 2019 (COVID-19) se 

espalhou, causando uma pandemia mundial, e 

efeitos prolongados estão surgindo. 

• Algumas pessoas desenvolvem um quadro grave e 

precisam de atendimento médico. 



Covid-19 

Fraqueza e atrofia dos músculos; 

Problemas respiratórios; 

Cansaço intenso; 

Problemas neurológicos; 

Dificuldades para movimentar-se; 

Problemas renais – (edemas); 

Tromboses; 

Problemas no sistema digestivo (diarréia / Int. preso). 

 

O sistema digestivo é uma rota potencial para a infecção por COVID-19 (Zhou 

et al 2020).  
 



PICs 

As PICs podem auxiliar de maneira significativa a 

recuperação de pessoas que foram infectadas e 

requerem cuidados. 

Atualmente o SUS possui 29 PICs. 



Apis mellifera 

O Gênero Apis apresenta pelo menos cinco 

espécies. 



Produtos 

Sintetizam: cera, veneno e geléia real. 

 

Materiais derivados das plantas: mel, própolis, 

pólen e bee bread (Al Naggar et al., 2021). 



O homem, sempre utilizou os produtos das abelhas.  



Atualmente esses produtos têm sido usados no 

tratamento e prevenção de várias doenças em 

muitos países. 



APITERAPIA 

• A Apiterapia é uma forma de medicina 

complementar e integrativa que utiliza os 

produtos apícolas para prevenir e curar doenças. 

 

• No Brasil é reconhecida pelo SUS através da 

Portaria n° 702, de 21 de março de 2018 



Fundamentos científicos 

Fonte: Senel & Demir 2018 

✔Conhecimento 
tradicional 

 
✔Estudos in vitro 
 
✔Estudos in vivo 
 
✔Ensaios clínicos 



Fonte: Senel & Demir 2018 



Abordagem na Apiterapia 

Aporte de 
nutrientes 

Resgate do 
ecossistema 

intestinal 

Eliminação da 
inflamação 
subclínica 

Propriedades 

Epigenéticas 



Abordagem na Apiterapia 

Aporte de 
nutrientes 

Carboidratos 

Microelementos 

Macroelementos 

Aminoácidos 

Proteínas 

Enzimas 

Hormônios 

Resgate do 
ecossistema 

intestinal 

Prebióticos 

Probióticos 

Eliminação da 
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subclínica 
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Epigenéticas 
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MUDANÇA DE HÁBITO 

Sono Alimentação 
Exercícios e 
meditação 

Abordagem na apiterapia 



Círculo vicioso = Doença 

 Ingestão de  
multiprocessados 

(Trigo, Soja, Milho). 
 

 Ingestão de açúcar / 
adoçantes. 

 
 Ingestão de leite e 

derivados. 

Insônia 

Sedentarismo 

Desnutrição 
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Pandemia do envenenamento 

O Glifosato é o ingrediente ativo do Roundup, o herbicida mais 
amplamente usado no planeta. 
 
Doença celíaca; 
Câncer; 
Parkinson; 
Sintomas neurológicos; 
Disbiose; 
Transtorno de ansiedade; 
Doenças neurológicas... 



Pandemia do envenenamento 



Círculo virtuoso = Saúde 

Fonte: Samuel & Seneff, 2021 



Círculo virtuoso = Saúde 

Fonte: Samuel & Seneff, 2021 



Círculo virtuoso = Saúde 

 Para haver cura é necessário 
nutriente! 

 
 Catalisadores de reações 

bioquímicas e metabólicas 
 

 Influenciam os sistemas 
(circulatório, reprodutivo, etc) 

 
 São eles quem realizam as 

ações 
 

 Propiciam a homeostase. 

Sono 

Exercícios 

Nutriente 



Solo 
Microbióta 

floral 
Microbióta 

apícola 
Microbióta 

humana 

M E T A B Ó L I  T O S 



Sinergia dos produtos apícolas 





MEL 

Fonte: Weis, Wilson Antonio 2021 

 Processo de extração e 
armazenamento. 

 
 Origem botânica. 

 
 Vegetais emprestam suas 

propriedades. 
 

 Preferência em favos 
 



 Doenças, condições que 

afetam todo o corpo 

convalescença, pós-

operatório (o mel fornece 

energia) 

 Alimento conhecido 
 

 Trato respiratório superior  
 

 Intestino 
 

 Doenças da pele 
 

 Cicatrização de feridas 



Fonte: Weis, Wilson Antonio 2021 

 Antioxidativo 
 

 Antiinflamatório 
 Cicatrizante. 

 
 Melhora a entrega de 

produtos. 

PRÓPOLIS 









APITOXINA 



Uso de vários produtos de maneira sinérgica (Polen, propoplis, apitoxita etc 



Uso de vários produtos de maneira sinérgica (Polen, propoplis, apitoxita etc 

Fonte: El-Gammal et al, 2018, 2019 



Epigenética 



Epigenética 



 Visão mais crítica das nossas relações com o meio 

ambiente; 

 Como queremos estar daqui a 10 anos? 

 Nossas escolhas podem determinar nosso futuro! 



Perguntas e respostas 


