
      O QUE É?

A melatonina é um hormônio produzido pela glândula pineal, sintetizada a partir do aminoácido triptofano durante a noite 
e sob baixas condições de luminosidade, regulada pelo núcleo paraventricular (NPV) do hipotálamo através de estímulos 
noradrenérgicos.  Apresenta caráter anfifílico difundindo-se facilmente através das membranas celulares, onde exerce, 
dentre outros papéis, o de antioxidante. Sua principal função é sincronizar o ritmo circadiano, atuando principalmente no 
ciclo sono-vigília, no sistema imunológico, neuroendócrino, cardiovascular (pressão arterial), estados de humor, balanço 
energético e no controle das atividades sexuais e de reprodução.1

Fisiologicamente, a produção de melatonina reduz com o avanço da idade, e a síntese e secreção deste hormônio 
também podem estar diminuídas em decorrência de algumas condições patológicas ou ainda por fatores externos como 
iluminação noturna e mudanças de fuso-horário.2

Alguns órgãos como trato gastrointestinal (TGI), placenta e até mesmo a pele, apresentam receptores para melatonina 
e podem também sintetizar o hormônio, ampliando o leque de possíveis sítios de ações do fármaco e atribuindo seu 
uso a uma variedade de patologias, nas mais diversas áreas médicas.
     
     MELATONINA E REGULAÇÃO DO SONO

O sono é um processo neuroquímico complexo e dinâmico, fundamentalmente 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 na produção endógena de melatonina  
e assim, comprometer os aspectos quantitativos e qualitativos do sono. Usualmente, são prescritos benzodiazepínicos e 
antidepressivos que podem acarretar em uma série de efeitos adversos. A administração de melatonina, tanto em adultos 
quanto em pacientes pediátricos, é capaz de induzir a latência (tempo para início), a qualidade e o tempo total de sono, 
promovendo um padrão de sono semelhante ao fisiológico e sem a ocorrência de efeitos colaterais. A melatonina pode ser 
utilizada também como tratamento de escolha para as condições associadas ao jet lag, em consequência das alterações no 
ritmo circadiano após uma mudança de fuso horário.3–5
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      MELATONINA E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E ANTI-INFLAMATÓRIA

A melatonina apresenta significativa capacidade de neutralizar as espécies reativas de oxigênio e nitrogênio em excesso e 
assim, reduzir o estresse oxidativo, que por sua vez está diretamente relacionado ao processo inflamatório. Ambos os processos 
são comuns na fisiopatologia e desenvolvimento de diversas doenças, incluindo as neurodegenerativas, cardiovasculares e 
metabólicas. Diferente de outros antioxidantes clássicos, a melatonina e seus metabólitos, numa reação em cascata, conseguem 
neutralizar até dez espécies reativas de oxigênio a cada molécula. Além disso, estima-se que a melatonina apresente eficácia 
antioxidante igual ou até superior a outros antioxidantes clássicos, incluindo vitamina C, vitamina E, glutationa e NADH, na 
proteção contra oxidação de lipídios, proteínas e ácidos nucleicos.6,7

     MELATONINA E AUTISMO

Os transtornos do espectro autista (TEA) são um grupo heterogêneo de desordens do neurodesenvolvimento que compartilham 
uma definição comportamental comum. Indivíduos com TEA apresentam anormalidades no sono que são associadas a um convívio 
social deficitário, aumento da estereotipia, problemas de comunicação e um comportamento autista em geral. A suplementação 
com melatonina em pacientes do espectro autista é capaz de melhorar a duração e a qualidade do sono, diminuindo a ocorrência 
de despertares noturno e assim, impactando positivamente sobre o comportamento destes pacientes durante o dia.8

     MELATONINA E NEUROPROTEÇÃO

A barreira hematoencefálica (BHE) é uma estrutura de permeabilidade altamente seletiva que protege o sistema nervoso 
central (SNC) de substâncias ou agentes potencialmente neurotóxicos, sendo essencial para a manutenção da homeostase 
e função metabólica normal do cérebro. O dano à BHE está caracterizado e envolvido numa variedade de neuropatologias, 
como isquemias, doença de Alzheimer, esclerose múltipla e neuroinflamação. Estudos recentes associam a melatonina à 
manutenção da integridade e da permeabilidade da BHE através de uma variedade de caminhos que envolvem a inibição de 
MMP-9 (metaloproteinases de matriz), a inibição de NADPH oxidase - 2, ativação de AMPK e a regulação de sirtuínas (SIRT1), 
mecanismos intimamente relacionados ao seu potencial antioxidante.4,9

     MELATONINA E PREVENÇÃO DE ENXAQUECA

A melatonina pode auxiliar na profilaxia e tratamento de cefaleias e enxaquecas, uma vez que disfunções cronobiológicas podem 
estar envolvidas na etiopatogenia destas dores de cabeça. Através de suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, bem 
como as modulatórias sobre os diferentes sistemas de neurotransmissão, a melatonina atua como um agente sincronizador do 
ritmo circadiano, restaurando a homeostase necessária para o adequado funcionamento do organismo. Seu efeito é comparável 
ao uso de antidepressivos, como a amitriptilina, designada como tratamento de primeira linha para a prevenção de enxaqueca, 
sem o inconveniente dos efeitos colaterais (ganho de peso, boca seca, entre outros) e com melhor tolerabilidade.10

     MELATONINA E METABOLISMO ENERGÉTICO

A privação do sono e a consequente diminuição nos níveis de melatonina têm sido relacionadas a uma série de alterações 
fisiológicas, como resistência à insulina, intolerância à glicose e desregulação do balanço energético, caracterizando um estado 
de cronodisfunção e culminando em distúrbios metabólicos. A melatonina participa da regulação da homeostase energética, da 
taxa de metabolismo basal, do controle da ingestão alimentar e síntese e secreção de insulina, glucagon e cortisol. Além disso, 
a melatonina regula processos metabólicos que ocorrem no tecido adiposo, como diferenciação dos adipócitos e expressão 
de adipocinas, intrinsecamente relacionados com o perfil de distribuição da gordura corporal. Mais recentemente, tem sido 
demonstrado que a melatonina apresenta potencial na ativação e diferenciação do tecido adiposo branco (WAT) - com função 
de armazenamento do excesso de energia - em tecido adiposo marrom (BAT), que dissipa energia através da oxidação de 
ácidos graxos e produção de calor (termogênese), influenciando o gasto energético e reduzindo a obesidade e as alterações 
metabólicas associadas, como dislipidemias.11–14

       



     MELATONINA E SAÚDE REPRODUTIVA FEMININA

Dentre as várias funções celulares reguladas pela melatonina, a função reprodutiva pode ser ressaltada, uma vez que a 
concentração da melatonina no líquido folicular é maior do que na circulação sanguínea, presumindo-se assim sua participação 
no período ovulatório. De fato, a melatonina melhora a função ovariana ao promover a maturação e viabilidade do oócito, bem 
como favorecer a formação dos hormônios ovarianos que, por sua vez, participarão do desenvolvimento endometrial.  Devido 
à sua capacidade antioxidante, anti-inflamatória e imunomodulatória, a melatonina pode se apresentar como um tratamento 
efetivo e bem tolerado para diferentes condições associadas ao sistema reprodutivo, especialmente feminino, como no aborto 
espontâneo recorrente, Síndrome dos Ovários Policísticos e endometriose, as quais podem comprometer a qualidade de vida e 
prejudicar a fertilidade. 15–17

      MELATONINA E PELE

A pele expressa enzimas específicas para a biossíntese da melatonina e seus receptores. Do ponto de vista dermatológico, a 
melatonina tem um importante efeito protetor contra o estresse oxidativo, responsável em grande parte pelo envelhecimento 
cutâneo. Além disso, a melatonina pode desempenhar um papel inibitório sobre a melanogênese e a proliferação de melanócitos, 
exercendo ação fotoprotetora contra danos induzidos pela radiação UV. Ainda, a melatonina tem se mostrado promissora no 
tratamento da psoríase, eczemas e escaras. 18,19

     MELATONINA E ALOPECIA

A alopecia é uma condição dermatológica inflamatória crônica que afeta os folículos pilosos e pode ser definida como 
a perda parcial ou total dos pelos ou cabelos. A etiologia e desenvolvimento desta patologia ainda não estão totalmente 
esclarecidos. A pele também expressa enzimas específicas para a biossíntese da melatonina. Da mesma forma, os 
folículos capilares sintetizam melatonina e expressam receptores de melatonina, tendo sido observada a influência 
deste hormônio sobre os ciclos de crescimento capilar. Assim, a aplicação tópica de uma solução de melatonina pode 
ser considerada uma opção no tratamento na alopecia. 20

SUGESTÃO POSOLÓGICA

Sublingual: 0,3 a 5 mg/dia
Oral: 0,3 a 10 mg/dia; até 50 mg dia em tratamento oncológicos

Tópico: 0,05 a 15,0%



SUGESTÃO DE FÓRMULAS

CÁPSULAS PARA INDUÇÃO DO SONO

Com o objetivo de induzir o sono e melhorar sua qualidade, promovendo um padrão de sono semelhante ao fisiológico e 
sem efeitos colaterais, esta forma farmacêutica é usualmente utilizada para auxiliar nos distúrbios de sono. 

Melatonina .............................................................................................................................................. 0,3 a 10 mg
Excipiente para fármacos* ..................................................................................................................................BCS II 

Posologia: administrar 1 cápsula, 30 a 60 minutos antes de dormir.

*A mistura do excipiente pode ser adquirido comercialmente (ex. Celulomax E®).

CÁPSULAS PARA INDUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SONO

Na forma de cápsulas de liberação modificada, a ação farmacológica é prolongada. Atua mimetizando a liberação 
fisiológica de Melatonina e pode ser usada por pacientes com queixa de despertares noturnos. 

Melatonina .............................................................................................................................................. 0,3 a 10 mg
Carbopol .............................................................................................................................................................30%
Aerosil ................................................................................................................................................................1,5%
Methocel .............................................................................................................................................................50%
Microcel ..............................................................................................................................................................18%
Estearato de magnésio ........................................................................................................................................0,5%

Posologia: administrar 1 cápsula, 30 a 60 minutos antes de dormir.

*A mistura do excipiente de liberação prolongada pode ser adquirida comercialmente (ex. Celulomax LM®).

MELATONINA FILME ORAL

Os filmes orodispersíveis são formas farmacêuticas elegantes e versáteis, de rápida desintegração e dissolução na 
cavidade oral, com maior aceitabilidade por parte de pacientes disfágicos, pediátricos e geriátricos, proporcionando 
maior adesão ao tratamento.

Melatonina ................................................................................................................................................. 2 a 10 mg
Base para filme orodispersível q.s.p. .................................................................................................................... 1 un.

Posologia: administrar 1 filme sobre ou sob a língua, 30 a 60 minutos antes de dormir.

USO ORAL



USO SUBLINGUAL
A via sublingual permite melhor biodisponibilidade, ao evitar o metabolismo de primeira passagem, e assim, 

possibilita um menor tempo de ação da melatonina, o que resulta em um efeito indutor do sono de forma rápida. 

USO TÓPICO

MELATONINA SOLUÇÃO SUBLINGUAL

Melatonina .......................0,3 a10 mg/tablete
Flavorizante .......................................... 0,5%
Glicerina ................................................ 10%
Sorbitol 70% q.s.p.  ...........................100 mL

Posologia: administrar 1 mL, 60 minutos 
antes de dormir.

SOLUÇÃO CAPILAR COM MELATONINA E 
ADENOSINA

A influência da melatonina sobre os ciclos 
de crescimento capilar, descrita em diversos 
estudos, faz com que uma solução tópica 
contendo melatonina seja considerada uma 
opção de segurança e boa tolerabilidade para o 
tratamento na alopecia androgenética.

Melatonina .......................................0,1 a 1,0%
Adenosina .............................................. 0,75%
Solução hidroalcóolica ...............................q.s.p. 

Posologia: aplicar no couro cabeludo úmido, a 
noite.

SÉRUM ANTIOXIDANTE

A melatonina tem um importante efeito protetor contra 
o estresse oxidativo, responsável em grande parte pelo 
envelhecimento cutâneo. Quando associada ao ácido 
hialurônico e N Acetil D Glucosamina essa formulação auxilia 
na prevenção e redução dos sinais do envelhecimento 
precoce, atenuando a intensidade das linhas de expressão, 
aumentando a luminosidade e uniformizando a pele.

Melatonina ........................................................................2%
N Acetil D Glucosamina ......................................................3%
HA Active ..........................................................................5%
Sérum base ....................................................................q.s.p. 

Posologia: aplicar na face, a noite com a pele limpa e seca.

TABLETES SUBLINGUAIS PARA INDUÇÃO DO SONO 

Melatonina ................................................ 0,3 a 5 mg/tablete
Sacarose ........................................................................10%
Lactose q.s.p ................................................................100% 
 
Solução de molhagem: 
Álcool de cereais ............................................................80% 
Água purificada  .............................................................20%

Posologia: administrar 1 tablete, 30 a 60 minutos antes de 
dormir.

CÁPSULAS SUBLINGUAIS PARA INDUÇÃO DO SONO 

Melatonina ........................................................................................................................................... 0,3 a 5,0 mg
Excipientes: manitol, lactose, maltodextrina
Cápsulas sublinguais* q.s.p ............................................................................................................................... 1 un.

Posologia: administrar 1 cápsula sublingual, 30 a 60 minutos antes de dormir.

*As cápsulas sublinguais podem ser adquiridas comercialmente (Tapiocaps®)
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