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RESUMO
O modelo murino é amplamente utilizado nas pesquisas básicas. O medicamento diluído e dinamizado apresenta efeito
no comportamento de animais, comprovado em estudos que mostram efeito em animais infectados por protozoário. O
objetivo deste trabalho será avaliar  aspectos comportamentais de animais tratados com medicamento ultradiluído e
dinamizado.  Foram  utilizados  camudongos  suíços,  machos,  60  dias  de  idade  serão  tratados  por  via  oral  com  o
medicamento Ethilicum diluído em água (1mL/100mL), oferecido ad libitum, por 16 horas ininterruptas, 48 horas antes da
infecção e, a cada 48 horas, até o 9º dia após a infecção. A atividade motora e exploratória foi avaliada pelo método de
campo aberto e analisados pelo software Any-maze. Os dados serão comparados estatisticamente com significância de
5%.
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1 INTRODUÇÃO

A  utilização  de  modelos  laboratoriais  acurados  para  aferição  de  características
comportamentais em animais é um desafio para a comunidade científica, contudo, o teste de campo
aberto (Open Field) tem se mostrado uma alternativa satisfatória para avaliar quantitativamente a
atividade motora e de exploração de camundongos, podendo avaliar alterações de comportamento
destes  animais  frente  a  diversas intervenções,  sendo  amplamente  utilizado e  promulgado  pela
comunidade científica (INGRAM, 2013; SIMON, 1994; PRUT, 2003).

O uso de medicamentos diluídos e dinamizados para o tratamento e profilaxia de doenças
infecciosas  e  parasitárias  tem  sido  largamente  investigado  por  diversos  pesquisadores
(BELLAVITTE, 2012; ALEIXO, 2012). Também nas alterações psiquiátricas estes medicamentos
tem mostrado ação bastante efetiva na clínica em humanos (ALMEIDA, 2008; BONNE, 2003) e na
prática medico veterinária (ALMEIDA, 2008).

Atualmente, a Organização Mundial de Saúde (OMS), vem estimulando o uso da Medicina
Tradicional/Complementar/Alternativa  nos  sistemas  de  saúde  de  forma  integrada  com  os
tratamentos clássicos. No Brasil, o Ministério da Saúde aprovou a “Política Nacional de Práticas
Integrativas  e Complementares (PNPIC)  no  Sistema Único  de Saúde (SUS)”,  com o intuito  de
incentivar e apoiar projetos de assistência, ensino e pesquisas com medicamentos ultradiluídos nas
diversas esferas do SUS, juntamente com outras práticas não convencionais (BRASIL, 2006)

Neste contexto o estudo do efeito do Ethilicum diluído e dinamizado na infecção experimental
pelo  Toxoplasma gondii,  além de oferecer  uma alternativa para o tratamento de pacientes com
toxoplasmose, contempla as políticas públicas de saúde aprovadas pelo Ministério da Saúde do
Brasil  e Organização Mundial  da Saúde as quais incentivam e apoiam projetos que envolvem o
estudo e o uso e destas substâncias (BRASIL, 2006). Sendo assim, o objetivo deste trabalho será
avaliar aspectos comportamentais de animais tratados com medicamento ultradiluído e dinamizado.
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Desenho experimental: Foram  utilizados camundongos suíços, machos, com 60 dias de
idade,  fornecidos  pelo  Biotério  Central  da  Universidade  Estadual  de  Maringá  (Biotério-UEM),
divididos em grupos (n=7), de modo que as médias dos pesos dos camundongos de cada grupo
sejam estatisticamente iguais.  Os animais foram mantidos no biotério  setorial  do Laboratório  de
Parasitologia (UEM), em ambiente controlado, com ciclo de claro e escuro de 12 horas, recebendo
água  e  ração  ad  libidum.  Os  experimentos  foram  realizados  em  ensaio  cego  controlado,
randomizado por sorteio. 

Esquema de tratamento
Os animais foram tratados com Ethilicum, medicamento utilizado como controle em diversos

experimentos utilizando homeopático. O medicamento foi administrado por via oral, diluído em água
(1mL/100mL de água), oferecido  ad libitum, ficando disponível aos animais por 16 horas. Após o
primeiro tratamento, o medicamento foiá administrado de 48 em 48 horas, por 16 horas ininterruptas,
até o 9º dia após o tratamento. 

Avaliação dos parâmetros comportamentais: Foram utilizados cinco animais, mantidos em
ambiente calmo, luz baixa e temperatura ambiente por uma hora antes da avaliação.  Os animais
foram avaliados em dias alternados durante todo o período do experimento,  semanalmente até
completar 60 dias de infecção. Cada animal foi colocado no centro de uma arena, de 40 cm de
diâmetro e 30 cm de altura, e seu comportamento foi  gravado por uma câmera de vídeo (K&D
modelo  24S  IR  Waterproof)  conectada  a  um  computador  na  sala  ao  lado,  por  5  minutos.  As
avaliações foram realizadas por 3 dias.  A análise incluiu as seguintes medições:  a)  a atividade
motora, medida pela distância percorrida na arena (cm) e a velocidade média (cm/s) do animal; b) a
atividade exploratória,  medida pela  frequência  (número de eventos)  e  o  tempo de permanência
(segundos) do animal em campos determinados pelo software.  Os vídeos foram convertidos pelo
programa FormatFactory® e posteriormente analisados pelo software Any-maze.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Resultados  preliminares  mostram  que  animais  tratados  com  medicamento  homeopático
apresentaram  variação  comportamental.  Os  animais  tratados  com  Ethilicum  e  avaliados
comportamentalmente  apresentarão  modificações  no  perfil  comportamental  na  avaliação  pelo
método utilizado.
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