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A melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina) é o principal hormônio produzido pela 
glândula pineal (também chamada de epífise cerebral), mais especificamente à 
noite e com pico de produção de madrugada, e é regulada pela exposição à 
claridade, sendo assim, sua síntese está relacionada diretamente ao ciclo 
circadiano.8,9,10

Além de ser regulada e reguladora do ciclo circadiano, controlando o padrão de 
sono, a melatonina possui atividades importantes como efeitos antioxidantes, 
anti-inflamatórios e imunomoduladores, além de conferir melhora na memória, 
agir como neuroprotetor, modular o sistema cardiovascular, participar na 
homeostase óssea, no metabolismo de glicose e lipídeos e na inibição tumoral.9

A melatonina também está presente em alguns alimentos como ovos, peixes, 
carnes e, principalmente, no leite humano e de vaca.9,10 Não à toa, o leite foi 
largamente utilizado, por muitos anos (até hoje) como indutor do sono, 
principalmente, quando consumido durante à noite. Ainda, no que diz respeito ao 
leite de vaca, estudos demonstraram que as vacas que eram ordenhadas pela 
noite possuíam maiores concentrações de melatonina e triptofano do que as vacas 
ordenhadas pela manhã.10 Porém, em algumas situações onde há privação 
alimentar ou dificuldades em se obter triptofano e/ou melatonina da alimentação 
por conta da concentração de melatonina dentro dos alimentos, ou ainda, onde 
haja distúrbios relacionados à ação triptofano-serotonina-melatonina, a 
suplementação oral pode ser um bom aliado.

Conforme variadas meta-análises, em grupos de diversas  faixas etárias, a 
administração exógena de melatonina reduziu a latência do sono (momento entre 
o fechar dos olhos, a lentificação do padrão da atividade cerebral e o início do 
sono), melhorou a eficiência do sono e aumentou ligeiramente o tempo total de 
sono.11

As dosagens estudadas para a oferta de melatonina partem da dosagem de 0,3mg, 
podendo chegar até 3mg, porém sem benefícios adicionais quando utilizadas 
dosagens acima deste valor. Dentre os estudos, também se fala sobre o horário da 
administração com melhores resultados quando a melatonina, na dosagem de 0,3 
a 1mg, é administrada entre às 18 e 20 horas, porém com melhores resultados 
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quando a dosagem administrada foi de 1mg, já que a concentração endógena de 
melatonina nesse período é similar à 0,3mg. Outro estudo demonstrou que há 
impacto na dose dependendo do horário, com menor dosagem (0,3mg) tendo 
maior efeito na latência do sono quando administrado às 21 horas.6,11

É extremamente consensual que a alimentação tem um papel de grande 
importância na saúde dos seres humanos, uma vez que ela é a fonte de oferta de 
macro e micronutrientes. E esses são a base para o adequado fornecimento de 
energia e de compostos bioativos para regulação dos processos orgânicos, 
mantendo a homeostase dos sistemas.

Dentre os nutrientes que fazem parte dessa regulação, um ganhou particular 
destaque nos últimos anos por participar de sistemas de funcionamento 
importante para a saúde: o triptofano. O triptofano é um aminoácido essencial que 
está envolvido em funções centrais e periféricas do organismo, dentre elas, ser o 
precursor do neurotransmissor serotonina e do hormônio melatonina, 
ambos ligados ao processo de sono e alerta, percepção de dor, humor e 
motilidade gastrointestinal.1,2 Ainda, o triptofano participa de modo ativo na 
síntese proteica e é precursor de outros compostos bioativos e coenzimas 
fundamentais para o sistema de defesa antioxidante.3

A importância do triptofano já foi descrita por múltiplos estudos, mostrando sua 
relevância principalmente no sistema do ciclo circadiano, que controla boa parte 
dos processos biológicos, incluindo o metabolismo e, o já mencionado, processo 
de sono e alerta. Existe uma relação clara entre o funcionamento do ciclo 
circadiano e o metabolismo, onde o mal funcionamento do ciclo circadiano 
associado à restrição e privação do sono impacta em desordens como obesidade, 
resistência à insulina, diabetes e doenças cardiovasculares.4 A figura 1 elucida 
como o triptofano, através do seu produto, o 5-HTP (L-5-hidroxitriptophano), age 
na prevenção e/ou tratamento das desordens a ele relacionadas.5

2 Triptofano: um nutriente com múltiplas funcionalidades 
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Figura 1. Resumo dos efeitos do 5-HTP nos humanos. O 5-HTP pode ser tratamento de escolha na profilaxia de 
enxaqueca e cefaleia e promove diminuição da ingestão alimentar e perda de peso em pacientes obesos. O 5-HTP 
também é usado para tratar sintomas depressivos na doença de Parkinson e pode ser usado como um teste de 
diagnóstico para a doença de Alzheimer. 5-HTP é útil para controlar algumas formas de mioclonia e aumenta 
significativamente a prolactina humana no plasma. Porém, o excesso de 5-HTP gera síndrome serotoninérgica. O 5-HTP 
tem potencial para uso no tratamento de doenças inflamatórias e estresse oxidativo. Como um precursor do 
tratamento, 5-HTP pode ser usado para reduzir a depressão, ansiedade e ataques de pânico. 5-HTP é associado a um 
aumento no sono REM e reduz distúrbios do sono. Adaptado de Maffei, 2021.
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O hábito de sono da população mundial na atualidade passou por mudanças 
importantes devido as rotinas impostas pelo ritmo de vida e, com isso, a busca por 
compostos que possam auxiliar em um melhor descanso e, consequentemente, 
um melhor desempenho durante o dia, se tornou alvo de vários estudos. Dentre 
eles, a alimentação e os nutrientes têm desempenhado papel protagonista nessas 
buscas.

O sono é um estado complexo e comportamental que passa por dois estados (o 
sono REM – rapid eye movement – e o NREM – non-rapid eye movement) 
relacionados com a profundidade do sono. O sono de ondas curtas (slow-wave 
sleep) ou sono profundo é fundamental para a recuperação do organismo, 
principalmente em situações de estresse metabólico (seja patológico ou por 
atividade física de intensidade), por ser neste período que o corpo libera os 
hormônios de crescimento, sugerindo que condições otimizadas para o 
anabolismo prevalecem durante o sono.6

Existe uma relação positiva entre sono e alimentação, onde um sono adequado 
está relacionado com comportamentos saudáveis, entre eles, uma alimentação 
balanceada; e situações de privação de sono relacionadas a um maior consumo de 
alimentos mais energéticos, com altas proporções de gorduras e carboidratos 
simples, menor proporção de frutas e vegetais e maior irregularidade no 
fracionamento das refeições (maior número de lanches não programados). Ainda, 
o contrário também se faz presente, com estudos demonstrando que um padrão 
alimentar desequilibrado traz consequências na duração e padrão do sono.2

Níveis depletados de triptofano estão relacionados com redução da qualidade do 
sono e seu consumo tem sido associado em melhores parâmetros de sono, como 
melhora no tempo de sono e redução da latência.7 Já é bem estabelecido que o 
triptofano só pode ser ofertado ao organismo através da alimentação, pois seus 
precursores permitem que a microbiota intestinal sintetize tal aminoácido 
essencial.3  

Na figura 2, podemos verificar o mecanismo de absorção e ação do triptofano, 
sendo que a via da quinurenina (via D) toma a maior parte (cerca de 95%) do 
triptofano disponível no organismo.2,3

3 Ciclo Circadiano, Sono e Alimentação: a tríade clínica
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Figura 2. Mecanismos da influência alimentar na síntese de serotonina e melatonina. A) O triptofano (TRP) advindo da 
dieta é metabolizado no cérebro por diferentes processos em serotonina, melatonina e niacina, e parcialmente 
utilizado na síntese proteica; B) Outros componentes alimentares (aminoácidos neutros – LNAA – e carboidratos) 
afetam a intensidade do TRP em cruzar a barreira hematoencefálica; C) O 5-HTP é convertido em serotonina pela 
enzima AADC, que necessita de vitamina B6, e em melatonina pela enzima NAT, que necessita de ômega 3; D) A enzima 
TDO catalisa a reação química do TRP em formilquinurenina e, rapidamente, em quinurenina e, finalmente, em niacina. 
Esta, por sua vez, suprime a atividade da TDO, deixando mais TRP para ser usado na síntese de serotonina. Adaptado 
de Peuhkuri et al, 2012.
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O mecanismo envolvido na síntese do triptofano em relação ao sono gira em torno 
da competição que o triptofano tem com outros aminoácidos neutros (large 
neutral amino acids ou LNAA), como a valina, a leucina, a isoleucina, a tirosina e a 
fenilalanina, para cruzar a barreira hematoencefálica, onde é convertida em 
serotonina e, posteriormente, esta é convertida em melatonina, o hormônio 
promotor de sono.7

Ainda, dentro do metabolismo do triptofano, o processo inflamatório e a 
desnutrição podem ter grandes impactos. Em situações de inflamação crônica do 
sistema imune, pode haver ativação da enzima IDO – enzima induzida pela 
atividade pró-inflamatória e que reduz a ação da enzima TDO – que está 
relacionada com a gênese e propagação da obesidade e síndromes metabólicas. 
Já, o processo de desnutrição, leva à redução da disponibilidade alimentar do 
triptofano, consequentemente, na sua depleção, afetando os processos centrais e 
periféricos relacionados com a via serotoninérgica.3



A alteração na via serotoninérgica é de grande impacto para o organismo, já que 
ela regula os processos de desordens psiquiátricas (ex.: depressão) e de saciedade 
e pode estar envolvida com alterações gastrointestinais importantes, como a 
síndrome do intestino irritável (SII), principalmente naquela relacionada a quadros 
diarreicos.1,3 Assim, podemos concluir que, diante da SII, haverá menor 
disponibilidade de triptofano, podendo levar a desordens do sono.1

A serotonina, ou 5-HT (5-hidroxitriptamina), é um neurotransmissor que atua em 
receptores de membrana no sistema nervoso central (SNC) e no sistema nervoso 
periférico (SNP), bem como em tecidos não neuronais (sangue, gastrointestinal, 
endócrino, sistemas sensoriais e cardiovasculares). Por ter características 
hidrofílicas, a serotonina não é capaz de permear a barreira hematoencefálica e, 
portanto, sua síntese acontece a partir do aminoácido triptofano nos neurônios do 
núcleo da rafe mediana mesencefálica. O triptofano, um aminoácido essencial, é o 
único precursor da serotonina e sua concentração plasmática é determinada pelo 
balanço entre a ingestão dietética e sua remoção do plasma para síntese proteica. 12 

Após ser absorvido pelo intestino, fica disponível na circulação (onde existe como 
fração livre ou ligada à albumina) e atravessa a barreira hematoencefálica (BHE) a 
fim de participar na síntese de 5-HT no sistema nervoso central. O triptofano é 
convertido em 5-hidroxi-triptofano (5-HTP) por meio da enzima triptofano 
hidroxilase (TPH) e posteriormente convertido em 5-HT através do 
L-aminoácido-aromático-descarboxilase (AAAD). A estimulação dos neurônios faz 
com que as vesículas se fundam com a membrana neuronal e liberem serotonina 
na sinapse. A serotonina liberada se liga aos receptores na fase pós-sináptica, 
neurônios que levam à ativação de vias de sinalização e respostas. A 5-HT gerada a 
partir do triptofano tem efeito em várias funções do Sistema Nervoso Central (SNC) 
e em vários processos no organismo, como na regulação do humor, do stress, da 
agressividade, do comportamento alimentar, da temperatura corporal, da 
cognição, do sistema cardiovascular e do comportamento sexual. Além disso, 
baixos níveis podem acarretar psicopatologias como a ansiedade. Dependendo da 
entrada neuronal adrenérgica, a serotonina é acetilada pela 
arilalquilamina-N-acetiltransferase (AA-NAT) e depois metilada pela 
“acetilserotonina-O-metiltransferase (ASMT) para formar melatonina.12, 13

4 Relação Triptofano, Serotonina e Melatonina
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Observa-se que a suplementação diária de melatonina, triptofano, em conjunto 
com alguns micronutrientes (magnésio, vitamina B3 e B6), resultam em diferentes 
benefícios clínicos. Dentre eles, destacam-se a melhora da qualidade do sono, 
função imune e antioxidante. 

Humalin Melatonina & Triptofano é um suplemento composto por melatonina, 
triptofano, magnésio, vitaminas B3 e B6 em cápsulas. 

Além da Melatonina, o produto oferece na mesma cápsula o triptofano 
(aminoácido essencial) e os cofatores (Vitamina B3, Vitamina B6 e Magnésio) para 
favorecer a produção de serotonina no SNC (sistema nervoso central) e também 
para converter a serotonina em melatonina. 

Portanto, Humalin Melatonina & Triptofano é 
desenhado para regulação do processo de 
sincronização circadiana do organismo 
(mecanismo pelo qual nosso organismo se 
regula entre o dia e a noite), favorecendo 
bem-estar durante o dia (Serotonina) e um sono 
reparador durante a noite (Melatonina). 

5 Considerações Finais
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