
O QUE É?

A melatonina é uma substância química altamente conservada ao longo da evolução dos seres vivos, sendo sintetizada por diferentes 
espécies de bactérias, plantas e mamíferos. Em humanos, a síntese de melatonina ocorre na glândula pineal e é regulada pelo núcleo 
paraventricular (NPV) do hipotálamo, que estimula sua síntese a partir do aminoácido triptofano em condições de baixa luminosidade. 
A melatonina atua como um hormônio e neurotransmissor, cuja principal função é sincronizar o ritmo circadiano modulando o ciclo 
sono-vigília, as respostas imunes e neuroendócrinas, parâmetros cardiovasculares (tal como a pressão arterial), estados de humor, o 
balanço energético celular, o comportamento sexual e a reprodução. 1

Quando sintetizada por espécies vegetais, essa substância pode ser designada como fitomelatonina. Nas plantas, a fitomelatonina 
também é sintetizada em maior quantidade durante o período noturno (quando a incidência de luz é menor), desempenhando um 
papel antioxidante importante e conferindo resistência contra o estresse, além de contribuir para a germinação e crescimento de 
sementes. Popularmente conhecida como erva de São João, o Hypericum perforatum é uma planta utilizada para fins medicinais 
há mais de 2.000 anos. Apresenta alta concentração de fitomelatonina em suas flores e folhas e, portanto, tem sido utilizada como 
fonte para a extração deste composto. Além disso, a suplementação com extratos de erva de São João vem sendo utilizada para o 
tratamento de ansiedade, depressão e como indutor do sono. Contudo, o uso destes extratos pode apresentar algumas desvantagens, 
tal como a ocorrência de reações adversas e de interações medicamentosas. Neste sentido, o uso da fitomelatonina isolada emerge 
como uma alternativa terapêutica para as condições clínicas nas quais o tratamento com este hormônio tem se mostrado benéfico. 1–4
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FIGURA 1 – A melatonina pode ser obtida de espécies vegetais como o Hypericum perforatum (conhecido como Erva de São João), apresentando a mesma estrutura 
química e função do hormônio produzido pela glândula pineal em humanos. Adaptado de www.shutterstock.com, 2021. 
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QUAL O MECANISMO DE AÇÃO? 

A administração de melatonina pela via oral promove um aumento dos níveis deste hormônio na circulação sanguínea e no sistema 
nervoso central (SNC), o que contribui para a regulação de diferentes processos fisiológicos e tem sido associado a diversos benefícios à 
saúde humana. Estes efeitos são atribuídos à interação da melatonina com diferentes alvos celulares (incluindo receptores de membrana, 
receptores nucleares e proteínas intracelulares), bem como à potente ação antioxidante e anti-inflamatória deste hormônio. 2,5,6

A melatonina é o principal ligante endógeno de dois receptores – denominados de MT1 e MT2 – localizados na membrana plasmática 
e nas mitocôndrias de células de diferentes tecidos. Estes receptores podem estar acoplados a diferentes formas de proteína G (tal 
como Gi ou Gq) e, desta forma, estão envolvidos na modulação de diversas vias de sinalização intracelular e da expressão gênica. Além 
disso, os receptores de melatonina também podem formar homodímeros e heterodímeros com os receptores 5-HT2C e GPCR50, 
o que evidencia a ampla gama de funções fisiológicas influenciadas por este hormônio. Ainda, estudos sugerem que devido à sua 
facilidade de atravessar membranas lipídicas, a melatonina também interage com receptores citoplasmáticos e nucleares, tal como 
o receptor órfão de retinoides – conhecido como RZR/ROR-α e que participa da regulação transcricional de alguns genes envolvidos 
na sincronização do ritmo circadiano. 7

Adicionalmente, a melatonina também reduz os danos a macromoléculas essenciais para a manutenção da homeostase do organismo, 
visto que exerce efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios potentes. Já foi demonstrado que a melatonina inibe o fator nuclear kappa 
B (NF-κB) e reduz a expressão de mediadores inflamatórios. Além disso, estimula a biossíntese de outros antioxidantes (tal como 
a glutationa), além de induzir um aumento da expressão e da atividade de enzimas antioxidantes, incluindo superóxido dismutase 
(SOD), glutationa peroxidase e glutationa redutase através da indução do fator nuclear 2 relacionado ao eritroide 2 (Nrf2) – um dos 
principais reguladores da capacidade antioxidante endógena. Ainda, além de atuar diretamente doando elétrons e neutralizando 
espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, a melatonina também possui a capacidade de quelar metais que participam das reações de 
Fenton e de Haber-Weiss e que contribuem para a geração de espécies reativas de oxigênio quando se acumulam no organismo.7–11

FIGURA 2 – Principais mecanismos de ação responsáveis pelos efeitos da melatonina sobre a regulação de diversos processos fisiológicos. 
Adaptado de www.shutterstock.com, 2021. 



REGULAÇÃO DO SONO

O sono é um processo fisiológico complexo e dinâmico, envolvido na restauração cerebral, no processamento de informações, 
consolidação de memórias e no bem-estar geral. O envelhecimento, a presença de certas patologias ou o uso de alguns 
medicamentos podem estar relacionados à redução da síntese endógena de melatonina e, assim, comprometer aspectos 
quantitativos e qualitativos do sono. Usualmente, fármacos benzodiazepínicos e antidepressivos são utilizados para o tratamento 
de distúrbios do sono, embora estejam associados a diversos efeitos adversos. Neste contexto, evidências apontam que a 
administração de melatonina induz um padrão de sono semelhante ao fisiológico e com menor ocorrência de efeitos adversos, 
sendo capaz de reduzir a latência (tempo para início) do sono, além de promover a melhora da qualidade e do tempo total de 
sono. Um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo conduzido com 97 indivíduos com insônia primária (homens 
e mulheres, com idade entre 45 e 60 anos) demonstrou que a administração pela via oral de 3 mg de melatonina, 1 hora 
antes de dormir, durante 4 semanas, promoveu um aumento significativo da duração do sono.  Adicionalmente, outro estudo 
randomizado, duplo-cego e controlado por placebo conduzido com 206 pacientes hospitalizados em unidade de terapia intensiva 
(homens e mulheres, de aproximadamente 60 anos de idade) demonstrou que administração pela via oral de uma cápsula 
contendo 10 mg de melatonina, por 7 dias consecutivos, promoveu uma melhora na qualidade do sono destes pacientes. Assim, 
estes estudos sugerem que a administração de melatonina pode auxiliar na regulação do sono e contribuir para o tratamento 
de diferentes condições clínicas. 12,13

MELHORA DA SAÚDE CUTÂNEA E TRATAMENTO DA ALOPECIA 

O processo fisiológico de envelhecimento está associado ao acúmulo de radicais livres no organismo, caracterizando um quadro 
de estresse oxidativo que acarreta na redução gradual da firmeza e da elasticidade da pele, resultando no aparecimento de 
rugas e linhas de expressão. Devido às suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, já foi demonstrado que a aplicação 
tópica de melatonina (0,1%) durante 3 meses promoveu benefícios sobre a saúde e a aparência do tecido cutâneo, reduzindo 
as linhas de expressão e melhorando a firmeza da pele. 14,15

Além disso, a melatonina exerce efeito inibitório sobre a melanogênese e a proliferação de melanócitos, exercendo ação 
fotoprotetora contra os danos induzidos pelo estresse oxidativo decorrente da radiação UV e contribuindo para a redução de 
manchas. Ainda, a exposição prolongada à radiação UV também é um fator de risco importante para o desenvolvimento de 
câncer de pele. Um estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo demonstrou que a aplicação tópica de 
melatonina (12,5%) foi eficaz em prevenir o eritrema provocado pela exposição aos raios ultravioleta, sugerindo seu potencial 
benéfico na prevenção contra danos cutâneos. 16

Ainda, outra aplicação dermocosmética da melatonina é no contexto da alopecia androgenética – condição dermatológica 
inflamatória crônica, que afeta os folículos pilosos e pode ser definida como a perda parcial ou total dos pelos ou cabelos. Embora a 
etiologia e desenvolvimento desta patologia ainda não estejam totalmente esclarecidos, sabe-se que a melatonina pode influenciar 
os ciclos de crescimento capilar e, desta forma, a aplicação tópica de melatonina tem sido considerada uma opção no tratamento 
na alopecia. Um estudo clínico demonstrou que a aplicação tópica de uma nanoemulsão contendo 2,5% de melatonina, durante 3 
meses de tratamento, promoveu uma redução significativa da queda capilar, bem como aumentou a espessura e densidade dos fios 
de cabelo, resultado observado 1 mês após o fim do tratamento. 17,18

SAÚDE CARDIOSVASCULAR

A privação do sono e a consequente diminuição nos níveis endógenos de melatonina têm sido relacionadas a uma série 
de alterações metabólicas, tais como resistência à insulina, intolerância à glicose e desregulação do balanço energético. 
Adicionalmente, indivíduos com sobrepeso, circunferência abdominal elevada e/ou com doenças metabólicas apresentam maior 
risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Neste contexto, um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por 
placebo envolvendo 50 pacientes diabéticos (homens e mulheres, com idade entre 30 e 60 anos) demonstrou que administração 
pela via oral de 6 mg de melatonina (1 hora antes de dormir, durante 2 meses) foi capaz de reduzir a pressão arterial, o índice de 
massa corporal e a circunferência do abdominal, sugerindo o efeito benéfico da melatonina na redução do risco cardiovascular 
destes indivíduos. Além disso, uma revisão sistemática que avaliou 5 estudos clínicos randomizados descreveu a efetividade do 
tratamento pela via oral com 3 a 10 mg de melatonina ao dia em reduzir a pressão arterial dos pacientes. 19,20

EVIDÊNCIAS NA LITERATURA



SAÚDE REPRODUTIVA 

Devido à influência que a melatonina exerce sobre a liberação de hormônios sexuais femininos (incluindo o hormônio 
folículo estimulante e o hormônio luteinizante) e sobre a gametogênese, o potencial deste hormônio no tratamento de 
diferentes condições associadas ao sistema reprodutivo vem sendo avaliado. Um estudo duplo-cego e controlado por 
placebo avaliou o efeito da administração pela via oral de melatonina sobre a contagem e função espermática de homens 
(idade média de 32 anos) submetidos a cirurgia para tratamento de varicocele – dilatação das veias dos testículos 
que provoca o acúmulo de sangue, dor, sensação de peso e edema, e que pode causar infertilidade. Dos 54 indivíduos 
envolvidos neste estudo, aqueles que receberam o tratamento com melatonina, durante 3 meses, apresentaram  um 
aumento significativo  no número e na motilidade dos espermatozoides, indicando o efeito positivo da melatonina sobre 
parâmetros reprodutivos masculinos. 21

Adicionalmente, os efeitos da melatonina não se limitam à saúde reprodutiva masculina. Uma metanálise englobando 10 
estudos clínicos que acompanharam mulheres em tratamento para infertilidade demonstrou que o tratamento pela via oral 
com melatonina (doses entre 3 a 8 mg) promove um aumento significativo no número total de ovócitos (gametas femininos), 
no número de ovócitos maduros e na qualidade dos embriões. Sendo assim, o tratamento com melatonina pode ser uma 
abordagem terapêutica interessante para melhorar a fertilidade feminina. 22

Ainda, em mulheres de meia idade, o decaimento dos níveis endógenos de hormônios sexuais (como o estrogênio) no 
período pré-menopausa favorece a manifestação de sintomas psicossomáticos que prejudicam a qualidade de vida, incluindo 
sensação de calor e suor excessivo, distúrbios de sono, irritabilidade, humor deprimido, fadiga e enxaqueca. Neste sentido, 
um estudo clínico envolvendo 60 mulheres com idade entre 51 e 64 anos avaliou o efeito da administração pela via oral de 
melatonina (3 mg pela manhã e 5 mg à noite, durante 12 meses) sobre estes sintomas. Foi observado que o tratamento com 
melatonina promoveu o alívio dos sintomas psicossomáticos decorrentes da pré-menopausa, indicando que a melatonina 
pode ser um adjuvante interessante no manejo desta condição clínica. 23

NEUROPROTEÇÃO

A endarterectomia carotídea é um procedimento cirúrgico muito utilizado para restauração do fluxo sanguíneo cerebral 
através da desobstrução das artérias carótidas em indivíduos com risco de acidente vascular cerebral ou ataque isquêmico 
transitório. Porém, para a realização deste procedimento o fluxo sanguíneo é interrompido por algum tempo e depois 
restaurado, e esta isquemia seguida de reperfusão pode acarretar em danos às células cerebrais. Neste contexto, um 
estudo clínico realizado com 60 indivíduos (homens e mulheres, com idade entre 50 e 80 anos) avaliou o potencial 
neuroprotetor da melatonina em indivíduos que foram submetidos à endarterectomia carotídea. Foi demonstrado que a 
administração de 6 mg de melatonina ao dia (pela via oral, 1 hora antes dormir) durante os 3 dias que antecederam e 3 
dias após o procedimento cirúrgico promoveu uma redução significativa da expressão de proteínas pró-inflamatórias (como 
NFκβ, TNF-α e IL-6), bem como induziu o aumento dos níveis séricos de marcadores antioxidantes, como Nrf2 e SOD. 
Estes resultados sugerem que o efeito anti-inflamatório e antioxidante da melatonina pode auxiliar na prevenção de danos 
neurológicos decorrentes de endarterectomia carotídea. 24

Além disso, a melatonina também tem se mostrado um adjuvante interessante no manejo de condições neurodegenerativas, 
tal como as doenças de Alzheimer e Parkinson. Um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo conduzido 
com pacientes com doença de Parkinson (homens e mulheres, com idade entre 55 e 80 anos) demonstrou os benefícios 
da administração noturna de 2 mg de melatonina durante 4 meses. Foi observada uma melhora significativa da qualidade 
do sono e a redução dos sintomas não motores da doença, o que resultou na melhora da qualidade de vida geral dos 
pacientes. Adicionalmente, uma revisão sistemática que avaliou 7 estudos conduzidos com pacientes com doença de 
Alzheimer aponta que a administração pela via oral de melatonina por mais de 12 semanas (doses de 0,15 a 10 mg por 
dia) promove a melhora da função cognitiva dos pacientes em estágios iniciais da doença, sugerindo um efeito benéfico em 
retardar a evolução deste quadro clínico. 25,26



OBSERVAÇÕES

A melatonina obtida de Hypericum perforatum é considerada um hormônio e, portanto, deve ser manipulada em área segregada 
(cabine de hormônio) e de acordo com os Anexos I e III da RDC nº 67/2007 e suas atualizações (RDC nº 87/2008 e RDC nº 
21/2009). Em caso de dúvida, é recomendável que solicite informação à VISA local.

Não há necessidade de retenção de receita. Contudo, a dispensação de formulações contendo melatonina só pode ser feita 
mediante prescrição médica.

Como toda terapia de reposição hormonal, é essencial que seja realizada uma avaliação clínica e laboratorial adequada dos 
indivíduos que serão submetidos ao tratamento com melatonina, bem como o acompanhamento destes por parte do prescritor. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SUGESTÃO POSOLÓGICA:

USO ORAL: 0,3 a 10 mg ao dia (ou até 50 mg ao dia em tratamentos oncológicos)*
USO SUBLINGUAL: 0,3 a 5 mg ao dia*
USO TÓPICO: 0,05 a 15,0%* 
FORMAS FARMACÊUTICAS: cápsulas, soluções e suspensões orais, filmes orodispersíveis, 
cápsulas e tabletes sublinguais, cremes géis, séruns, emulsões e solução capilar

*Aplicar fator de correção de teor de acordo com o valor expresso no Certificado de Análises que acompanha o insumo. 

Informativo destinado a profissionais de saúde.

Este insumo deve ser utilizado sob orientação médica.
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