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Resumo 

 

Já foi demonstrado que a privação materna no período neonatal em roedores pode 

induzir aumento na ansiedade e nos níveis de hormônios do estresse, alterações nas taxas de 

neurogênese e apoptose, decréscimo em fatores neurotróficos e enzimas responsáveis pela 

transdução de sinais importantes para o aprendizado e a cognição. O Topiramato é um agente 

antiepiléptico com um mecanismo de ação multifatorial, com propriedades possivelmente 

neuroprotetoras. O presente projeto teve como objetivo geral avaliar os efeitos o Topiramato 

sobre as alterações induzidas pela separação materna. 

Ninhadas de 8 filhotes de ambos os sexos foram obtidas e apenas os ratos machos foram 

utilizados para os experimentos, dando origem a três grupos experimentais: Grupo não 

manipulado, o qual permaneceu em sua caixa moradia junto à mãe; Grupo manipulado, o 

qual sofreu separação diária por 15 minutos, apenas para pesagem; e Grupo da privação 

materna, o qual foi separado da mãe diariamente do 1° ao 14° dia de vida, por 180 minutos. 

Ao atingirem a idade adulta estes animais foram subdivididos em grupos que receberam 

injeções de Topiramato (10mg/kg ou 100 mg/kg, i.p.) ou veículo (solução salina) por 14 dias. 

Vinte e quatro horas após a última injeção os animais foram submetidos às tarefas 

comportamentais: (1) Atividade em Campo Aberto, que avaliou aspectos gerais de 

comportamento, realizada em sessão de 5 minutos, na qual foram registradas a latência de 

saída do primeiro quadrante, cruzamentos, respostas de orientação e a quantidade de fezes 

produzida. (2) Tarefa de Reconhecimento do Objeto: na sessão de treino os animais foram 

expostos a 2 objetos idênticos e puderam explorá- los durante 5 minutos. Os testes de retenção 

foram realizados 1,5h (para memória de curta duração, STM) ou 24h (para memória de longa 
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duração, LTM) após o treino. Nas sessões de teste um dos objetos familiares é substituído por 

um objeto novo. Um índice de preferência foi calculado. 

Os resultados indicaram que a separação materna e o tratamento com Topiramato não 

resultaram em alterações significativas no comportamento em campo aberto. A separação 

materna provocou prejuízo de memória de longa duração na tarefa de reconhecimento do 

objeto. O tratamento com Topiramato não foi capaz de melhorar a memória nos animais que 

sofreram a separação materna. Esses resultados corroboram com a hipótese de que a 

exposição a fatores estressantes no período neonatal pode ter consequências prejudiciais sobre 

a cognição em adultos.  

 

 


