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1. INTRODUÇÃO

De acordo com Braga-Silva e colaboradores, o uso de bioterápico de Toxoplasma gondii, na
dinamização de 200dH, protege os neurônios mientéricos de camundongos infectados pelo parasito.
Este medicamento atua de forma integral, no sentido de promover a homeostase na relação entre o
parasito  e  o  hospedeiro,  atuando  então  no  sistema  integrado  psico-neuro-imuno-endócrino-
metabólico das unidades de ensaio.

Sabe-se que  o T. gondii, altera as funções intestinais , promovendo alterações como diarreia
e inflamações, que comprometem a motilidade, secreção e absorção no intestino. Sob esta ótica, foi
observado  que,  após  60  dias  de  infecção,  a  administração  do  fármaco  em  questão,  mostrou
resultados  interessantes,  alcançando,  irrefutavelmente,  o  aspecto  de  proteção  dos  neurônios
mientéricos.

Segundo  Curty,  o  reuso  dos  dados  científicos  primários,  para  propósitos  similares  ou
diferentes da produção original, amplia as evidências inicialmente apresentadas, mostrando, através
de  uma  nova  perspectiva  de  avaliação,  resultados  inovadores,  que  podem  reiterando  ou  não,
atualizar a ideia inicialmente proposta. O reuso de dados, avaliando experimentos já publicados sob
uma nova perspectiva, permite transformar resultados de estudos prévios em uma nova pesquisa.
Além  dos  benefícios  percebidos  como  economia  de  gastos  e  tempo,  o  aprofundamento
proporcionado em uma reavaliação de dados permite um avanço científico importante.

O presente trabalho tem o objetivo de reavaliar os dados do estudo realizado por Braga-Silva
e colaboradores1 relacionando os dados sobre o efeito do bioterápico no neurônio entérico com a
relação parasito hospedeiro, buscando na literatura argumentos que mostrem em uma nova visão,
os mecanismos de adaptação do organismo nesta situação. 

Neste contexto, o objetivo deste projeto é reavaliar o estudo realizado por Braga-Silva e
colaboradores (2016) relacionando os dados sobre o efeito do bioterápico no neurônio entérico com
a relação parasito hospedeiro. Além disso, o estudo permitirá a recuperação dos dados do estudo de
Braga-Silva  e  colaboradores  que  relata  os  benefícios  do  bioterápico  no  neurônio  entérico  de
camundongos  infectados  por  Toxoplasma  gondii  e uma  reavaliação  dos  dados  sob  uma  nova
perspectiva,  relacionando  o  efeito  do  bioterápico  no  neurônio  entérico  com  a  relação  parasito
hospedeiro. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente projeto será desenvolvido em etapas de acordo com a seguinte ordem: 
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I. Os dados serão recuperados por meio de levantamento dos artigos publicados por Braga-
Silva  e  seus  colaboradores;  a  recuperação  dos  dados  contará  ainda  com  arquivos
publicados na biblioteca digital da Universidade Estadual de Maringá/teses e dissertações
e bancos de dados do pesquisador, disponíveis para consulta. 

II. Os dados obtidos serão analisados e será realizada uma reavaliação os dados referentes
a análise quantitativa morfométrica do plexo mientérico de camundongos infectados por
Toxoplasma gondii e tratados com bioterápico 200dH.

III. Após  o  levantamentos  dos  dados  já  publicados  pelo  grupo,  o  aluno  pesquisador  do
presente projeto fará uma busca na literatura a fim de encontrar argumentos para defender
a  hipótese  defendida  no  projeto:  A  alterações  encontradas  na  análise  quantitativa
morfométrica do plexo mientérico de camundongos infectados por Toxoplasma gondii e
tratados com bioterápico 200dH fazem parte de um movimento em direção a homeostase
do  hospedeiro,  como  resultado  de  um  efeito  do  homeopático  na  relação  parasito
hospedeiro. 

IV. Serão realizadas ainda novas análises estatísticas e discussões.
V. Os  dados  obtidos  serão  tabulados,  analisados  estatisticamente,  discutidos

qualitativamente e apresentados como publicações cientificas. 
VI. Os alunos envolvidos no projeto serão capacitados para desenvolvimento de cada uma

das etapas pelos professores e orientadores.

3. RESULTADOS ESPERADOS

A homeopatia tem experimentado novos caminhos com pesquisas que utilizam metodologias
com maior rigor científico buscando evidências para explicar o seu efeito secular na clínica médica e
assim gerando um precioso banco de dados científicos. Experimentos que utilizam a homeopatia em
infecções parasitárias tem que lidar com novos paradigmas que se apresentam nestas pesquisas.
Na parasitologia, um conceito clássico é a relação parasito hospedeiro, o sucesso desta relação
dependerá do balanço entre as reações do hospedeiro e a capacidade do parasito em evadir estas
reações. Na homeopatia, entendemos que o medicamento atua em um sistema integrado psico-
neuro-imuno-endócrino-metabólico,  agindo  em  direção  da  homeostase  do  indivíduo.  Dados  já
publicados  mostram  um  benefício  de  medicamentos  homeopáticos  em  neurônios  entéricos  de
camundongos infectados por Toxoplasma gondii. Deste modo, relacionar dados já publicados com a
relação parasito hospedeiro dentro dos conceitos da homeopatia pode contribuir sobremaneira para
o entendimento destes medicamentos sobre os organismos vivos.

Ao final do estudo esperamos confirmar a hipótese de que as alterações encontradas em
neurônios entéricos de camundongos infectados com Toxoplasma gondii e tratados com bioterápico
fazem parte da relação parasito hospedeiro que é benéfica para o hospedeiro mostrando o efeito do
homeopático. 
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