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1) Ritmos Biológicos: circadiano, ultradiano e infradiano; 

2) Carater endógeno da ritmicidade: sistemas especializados geradores de ciclos; 

3) Sistema Circadiano: Relógios Biológicos central e periféricos; 

4) Sistemas e mecanismos de temporização; 

5) O fotopigmento Melanopsina da retina; fibras retino-hipotalâmicas e efeito da 
luz sobre o Núcleo Supraquiasmático; 

6) Mecanismo molecular do relógio biológico: genes circadianos e clock 
controlled genes; alças de retroalimentação e periodicidade do relógio circadiano 
central; 

7) Glândula Pineal e síntese de Melatonina 
    Mecanismo de controle da Glândula Pineal 
    Efeito da luz e ritmicidade da Glândula Pineal 
    Ativação da Glândula Pineal 
    Algumas ações da Melatonina 

ROTEIRO DE AULA TEÓRICA:  
Rítmos Biológicos: Sistema Circadiano e Glândula Pineal 



Melatonin to Neural Pathways 
https://www.youtube.com/watch?v=O0Uzy35uJzU 
33:50min -51:00 



Glândula Pineal e Melatonina 

Aaron Lerner e colegas da Universidade de Yale descobriram (1960) que a 
melatonina está presente em altas concentrações na pineal.  
A melatonina é um hormônio derivado do aminácido triptofano, que tem outras 
funções no sistema nervoso central.  

Em mamíferos é tipicamente 
endócrina, constituída de pinealócitos 
e não possui fotorreceptores.  

 A Glândula Pineal é um sensor de 
duração do fotoperíodo.  
Relógio epitalâmico infradiano 
circanual. 



Melatonina  
A Melatonina é sintetizada a  
partir do triptofano  
(aminoácido essencial).   

A Melatonina não é  
armazenada no interior do  
pinealócito; é imediatamente  
liberada (por difusão) dentro  
dos capilares sanguíneos  que  
irrigam a glândula pineal  
após a sua formação.  

A secreção de melatonina  
depende de sua síntese, que é  
catalisada por quatro enzimas : 
triptofano hidroxilase (TPH),  
descarboxilase de L-aminoácidos 
aromáticos, N-acetiltransferase (NAT) e 
hidroxi-indol-O-metiltransferase (HIOMT).  

NAT 

HIONT 



Via e mecanismo de controle da 
Pineal em mamíferos 



Síntese de Melatonina  

Triptofano → 5-hidroxitriptofano → serotonina (dia) 
A serotonina é precurssora da melatonina. Pela ação da NAT 
(serotonina-N-Metiltransferase) e HIOMT  (hidroxindol-O-
metil-transferase) de resposta imediata a mudanças da luz 
ambiental.  
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Concentração de Melatonina Plasmática 

A produção de melatonina pela pineal é estimulada  
pela escuridão e inibida pela luz. 



Efeito da intensidade de luz sob 
secreção de Melatonina 

A luz tem efeito 
inibitório indireto sobre 
a Glândula Pineal. 

A redução da luz (noite) 
tem efeito desinibitório 
indireto sobre a 
Glândula Pineal. 



Ritmo circadiano da Melatonina Plasmática  



Melatonina e Ritmo Circanual 



Ritmicidade da  
Glândula Pineal 



Ativação da  
Glândula Pineal 

Durante o dia o SCH libera GABA no núcleo paraventrivular, resultando 
na inibição da Glândula Pineal e a Síntese de Melatonina; 

A noite o SCH libera GLU no núcleo paraventrivular, resultando na 
estimulando da Glândula Pineal e produção de Melatonina. 



A densidade dos receptores de melatonina também  
apresentam ritmo circadiano (↑ a noite e ↓ dia).  

Presentes especialmente no hipotálamo e tronco cerebral. 

Onde a melatonina age? 



Receptores de Melatonina 



Onde a melatonina age? 



Possíveis ações da Melatonina 





Melatonina como reguladora de 
Ritmos Circadianos 

Melatonin to Neural Pathways 
https://www.youtube.com/watch?v=O0Uzy35uJzU 
17:30min-33:50 



Espécies reativas são produtos do metabolismo normal, e aumenta em determinadas 
situações patológicas. Em ambas as situações ocorre o chamado Stress Oxidativo. 
As espécies reativas de oxigénio são normalmente poderosos agentes oxidativos que 
danificam todos tipos de estrutura celular, desde lipídeos membranares até ao DNA. 

Diabetes 

Doenças 
Neurodegeneraticas 

Stress  
Oxidativo 



Melatonina como agente neuroprotetor  
e anti-envelhecimento? 



Níveis de Melatonina no sangue 



Fig. 1. Circadian profiles of serum melatonin concentrations at various age; 
gray area—darkness. 

Experimental Gerontology 39 (2004) 1723–1729 



Níveis de hormônios com a idade 



Melatonina - Prof José Cipolla Neto, Instituto de Ciências Biomédicas da USP 
https://www.youtube.com/watch?v=NvGQtAWAN4Q 



Melatonin and the Pineal Gland  
https://www.youtube.com/watch?v=EnUK3Z3Lyfo 

Benefits of Melatonin (increase your longevity?) 
https://www.youtube.com/watch?v=JYkj884lCCc 



Glândula Pineal 


