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RESUMO

A doença de Parkinson (DP) é uma desordem neurodegenerativa, caracterizada pela destruição dos neurônios nigroestriatais dopaminérgicos. Os 
estabilizadores de humor, Lítio (Li) e ácido valpróico (VPA), são tradicionalmente usados para tratar transtornos bipolares, no entanto, estudos in 
vitro e in vivo revelaram que ambos estes fármacos têm efeito neuroprotetor em diversos modelos de distúrbios do SNC. O objetivo deste 
trabalho foi investigar os efeitos comportamentais da associação de Li com VPA no modelo experimental da DP induzido por 6-hidroxidopamina 
(6-OHDA) em ratos, para isto induzimos a DP nos ratos através de uma injeção estereotáxica unilateral com 6-OHDA (12 μg/μl dentro do corpo 
estriado direito) utilizando um aparelho estereotáxico. Uma hora antes da cirurgia e durante 21 dias consecutivos os animais foram tratados 
oralmente com associação de Lí com VPA ambos nas doses de 25 mg/kg, com Li e VPA sozinhos nas doses de 25mg/kg. Três semanas após a 
lesão, os animais foram submetidos aos testes comportamentais (Teste campo aberto, nado forçado e rotacional com apomorfina). O teste da 
apomorfina serve para avaliar a extensão da lesão estriatal induzida por 6-OHDA em ratos. Os ratos tratados com Li e VPA tiveram uma redução 
significativa no número de rotações (p<0,01) indicando que estes estabilizadores de humor foram eficazes em reduzirem a lesão estriatal, bem 
como a associação de Li e VPA também reduziram significantemente (p><0,001) as rotações contralaterais indicando que esta associação 
reverteu a lesão estrital nestes animais. Observou-se também que os animais tratados com Li e VPA sozinhos e associados tiveram um aumento 
significativo (p><0,05) no número de cruzamentos no teste do campo aberto e uma redução significativa (p><0,01) no tempo de imobilidade no 
teste do nado forçado com relação aos animais lesionados com 6-OHDA e tratados apenas com água destilada, comprovando que os tratamentos 
com essas drogas foram eficazes em melhorar a movimentação espontânea e o comportamento depressivo observado pela diminuição da 
imobilidade dos animais submetidos á lesão estrital por 6-OHDA. Portanto, evidenciamos o efeito neuroprotetor da associação de Lí com VPA na 
DP através da melhora dos parâmetros comportamentais dos animais lesionados com 6-OHDA, no entanto, mais estudos são necessários para 
confirmar este efeito e esclarecer os mecanismos de ação envolvidos na 
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