
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAROLINE MENDES 

 

 

ADAPTAÇÕES DO ANIMAL IDOSO AO EXERCÍCIO FÍSICO: PAPEL DA 

SUPLEMENTAÇÃO DIÁRIA COM MELATONINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Fisiologia Humana do Instituto de 

Ciências Biomédicas da Universidade de São 

Paulo, para obtenção do título de Mestre em 

Ciências. 

 

Área de concentração: Fisiologia Humana 

 

Orientador: Prof. Dr. José Cipolla Neto 

 

Versão original 

 

 

 



 

RESUMO 

 

MENDES, C. Adaptações do animal idoso ao exercício: papel da suplementação diária 

com melatonina. 2012. 75 f. Dissertação (Mestrado em Fisiologia Humana) – Instituto de 

Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

A glândula pineal via síntese e secreção de melatonina, desempenha uma importante função 

fisiológica regulatória no metabolismo de carboidratos, influenciando a secreção e a ação da 

insulina. Além disso, a melatonina parece ser de fundamental importância na determinação 

das adaptações metabólicas do tecido adiposo e do tecido muscular. Evidências mostram que 

animais pinealectomizados são incapazes de se adaptarem a condições estressantes, deste 

modo, não conseguem desenvolver as alterações metabólicas adaptativas ao treinamento 

físico aeróbio e, portanto, não apresentam o mesmo desempenho de animais controles 

treinados. Sabendo que o animal idoso apresenta uma redução considerável da produção de 

melatonina, o objetivo deste estudo foi investigar a adaptação metabólica ao treinamento 

físico no animal idoso com e sem reposição de melatonina. Para tanto, foram utilizados ratos 

albinos da linhagem Wistar, com aproximadamente 12 meses de vida, que foram subdivididos 

em grupos controles e suplementados com melatonina, nas condições sedentários e treinados, 

totalizando quatro grupos distintos (controles sedentários – CS; controles treinados – CT; 

suplementados com melatonina sedentários – MS; suplementados com melatonina treinados - 

MT). A suplementação com melatonina teve a duração de 16 semanas, enquanto o 

treinamento físico teve a duração de 8 semanas. Após o sacrifício dos animais, amostras do 

tecido adiposo, do fígado, hipotálamo e dos músculos sóleo e gastrocnêmio foram coletadas 

para as análises. A glândula pineal também foi retirada para avaliação do conteúdo de 

melatonina. Os animais treinados, que receberam a suplementação hormonal, apresentaram 

melhores respostas em relação à tolerância à glicose, ganho de capacidade física, atividade da 

enzima citrato sintase, estoques de glicogênio hepático e muscular, evolução do peso corporal 

e expressão protéica da PI3K, MAPK e AMPK no fígado. Em conclusão, esses resultados 

demonstraram que a suplementação com melatonina em animais idosos tem grande 

importância nas adaptações induzidas pelo treinamento físico aeróbio. 

 

Palavras-chave: Glândula pineal. Melatonina. Exercício Físico. Idosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

MENDES, C. Adaptations of the elderly animal to exercise: role of daily 

supplementation with melatonin. 2012. 75 p. Masters thesis (Human Physiology) - Instituto 

de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

The pineal gland, through the synthesis and secretion of melatonin, plays an important 

physiological and regulatory function in carbohydrate metabolism, influencing the insulin 

secretion and action. Furthermore, melatonin seems to be of fundamental importance in 

determining the metabolic adaptations of adipose and muscle tissues. Evidence shows that 

pinealectomized animals are unable to adapt to stressful conditions, thus fail to develop 

adaptive metabolic changes to aerobic exercise and therefore do not exhibit the same 

performance as control trained animals. Knowing that the elderly animal presents a 

considerable reduction in melatonin production, the objective of this study was to investigate 

the metabolic adaptation to exercise training in aged animals with and without replacement of 

melatonin. The animals, Male-Wistar, were divided into four groups: sedentary control (CS), 

trained control (CT), sedentary treated with melatonin (MS), trained treated with melatonin 

(MT). The Supplementation with melatonin lasted 16 weeks, while physical training lasted 8 

weeks. The animals were sacrificed at the end of experimental protocol and samples of 

adipose tissue, liver, hypothalamus, soleus and gastrocnemius muscles were collected for 

biological analyzes. The pineal gland was also removed for assessment of melatonin content. 

The trained animals who received hormone supplementation showed better responses in 

relation to glucose tolerance, gain of physical capacity, activity of the citrate synthase 

enzyme, hepatic and muscular glycogen content, body weight evolution and the protein 

expression of PI3K, MAPK and AMPK in the liver. In conclusion, the results demonstrated 

that melatonin supplementation in elderly animals is of great importance in adaptations 

induced by aerobic exercise. 

 

Keywords: Pineal Gland. Melatonin. Physical Activity. Elderly. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O órgão pineal origina-se, embriologicamente, de uma evaginação dorsal do teto do 

terceiro ventrículo e no cérebro adulto constitui, junto com os núcleos habenulares, a maior 

parte do epitálamo (EKSTROM; MEISSL, 2003). Presente em todos os vertebrados, a 

glândula pineal de peixes, anfíbios, répteis e algumas aves é diretamente fotossensível. Nessas 

mesmas classes, além de suas características de fotossensibilidade e de secreção endócrina, a 

glândula pineal mantém conexões, tanto aferentes quanto eferentes, com o sistema nervoso 

central através do pedúnculo pineal. 

 Nos roedores, a glândula pineal apresenta três porções distintas que formam o complexo 

pineal: pineal profunda, pedúnculo pineal e pineal superficial. A pineal profunda está 

localizada entre as comissuras posterior e habenular, delimitando uma região ventricular 

chamada de recesso pineal, e da sua porção dorsal emerge o pedúnculo pineal que se 

comunica com a pineal superficial (MOLLER, 1992).  

Em mamíferos, no entanto, apesar de manter seu caráter endócrino, os pinealócitos 

perdem sua capacidade fotorreceptora e a pineal, apesar de manter-se conectada diretamente 

com o sistema nervoso central, passa a estar sob o comando do ciclo de iluminação ambiental, 

de forma indireta, através de projeções da retina para estruturas diencefálicas que, através de 

projeções diretas ou indiretas, via sistema nervoso autônomo simpático, atingem a glândula 

pineal (VOLLRATH, 1981).  

O sistema circadiano, formado pelos núcleos supraquiasmáticos que são sincronizados ao 

claro-escuro e pela via retino hipotalâmica (JOHNSON; MORIN; MOORE, 1988; SPEH; 

MOORE, 1993), temporiza o sistema neural que controla a síntese e secreção de melatonina 

que começa nos núcleos paraventriculares hipotalâmicos que se projetam, direta e 

indiretamente, sobre o simpático cervical pré-ganglionar situado na coluna intermédio lateral 

da medula torácica alta. Esses neurônios, por sua vez, projetam-se sobre o gânglio cervical 

superior que, através de ramos carotídeos internos e nervos conários, inervam a pineal. O 

neurotransmissor principal dessas terminações simpáticas é a noradrenalina, que estimula a 

síntese de melatonina agindo sobre os adrenoceptores α e β (subtipos α1 e β1), presentes na 

membrana dos pinealócitos.  

Comum a todos os animais, portanto, é o caráter endócrino, cujo controle da função 

hormonal da glândula é feito pelo ciclo dia-noite. Tal controle é bastante refinado, com o seu 

hormônio, melatonina, sendo produzido exclusivamente no período noturno e a magnitude e 

duração de sua concentração no meio extracelular estão na estrita dependência do 
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escotoperíodo. Dessa forma, a melatonina circulante tem também seu perfil plasmático 

variável de acordo com as noites mais longas ou mais curtas típicas das diversas estações do 

ano (REITER, 1993). Fica claro assim a função fisiológica da glândula pineal: sinalizar para o 

meio interno pela presença ou ausência diária da melatonina na circulação e nos diversos 

líquidos corpóreos, se é noite ou dia no meio exterior e, através da duração do seu perfil 

secretório noturno, qual é a estação do ano.  

Em função desse papel de temporizador do meio interno, a glândula pineal, 

associadamente a estruturas neurais – como os núcleos supraquiasmáticos hipotalâmicos – e 

via síntese e secreção de melatonina, tem um importante papel mediador entre os fenômenos 

cíclicos ambientais e os processos regulatórios fisiológicos, tais como na regulação de 

fenômenos circadianos e sazonais associados à reprodução (GOLDMAN, 2001) na 

termorregulação (RALPH, 1984), na regulação do sistema cardiovascular, em particular da 

pressão arterial (MCKINLEY et al., 1990), na regulação de ciclos de atividade-repouso e 

vigília-sono (ARMSTRONG, 1989) e do sistema imunológico (FRASCHINI et al., 1990), na 

temporização do feto, gestação e parto e na regulação endócrina (DÍAZ, 1986), além de 

desempenhar uma importante função fisiológica regulatória no metabolismo de carboidratos, 

influenciando não somente a secreção da insulina (PICINATO et al., 2002), mas 

principalmente, sua ação. 

A insulina é um hormônio anabólico produzido e secretado pelas células B das ilhotas 

pancreáticas (GEPTS; LECOMPTE, 1981). Seus efeitos metabólicos são de extrema 

importância, como por exemplo, a manutenção da homeostasia da glicose, crescimento e 

diferenciação celular, dentre outros (MONDON; DOLKAS; REAVEN, 1980). A sinalização 

intracelular da insulina em tecidos insulinossensíveis inicia-se com a ligação do hormônio a 

um receptor específico de membrana, uma proteína heterotetramérica com atividade quinase 

intrínseca. O receptor de insulina (IR) é formado por duas subunidades  localizadas na parte 

externa da membrana e duas subunidades  transmembranica. Uma vez ligada a subunidade , 

a insulina estimula a autofosforilação da região intracelular do receptor, correspondendo a 

subunidade  (PATTI; KAHN, 1998). A autofosforilação do receptor de insulina ativa a 

fosforilação de vários substratos protéicos, sendo os principais IRS-1 e IRS-2, que quando 

fosforilados em tirosina se ligam e ativam proteínas com domínio SH2, como a 

fosfatidilinositol 3 quinase (PI3K) (BACKER et al., 1992). A PI3K quando estimulada pela 

associação com IRS-1 é essencial para o transporte de glicose (CZECH; CORVERA, 1999). 

Como resultado da ativação da PI3K ocorre fosforilação de uma serina quinase denominada 
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Akt, que dentre outras funções, participa diretamente do transporte de glicose dependente de 

insulina. 

A melatonina aumenta a sensibilidade tecidual à insulina, por meio do aumento no nível 

de fosforilação do substrato do receptor de insulina (IRS1), aumento da PI3K (ANHÊ et al., 

2004) e alterações na expressão gênica da proteína transportadora GLUT4 (SERAPHIM et al., 

1997). 

O exercício físico também exerce um papel fundamental no controle da glicemia, 

estimulando a captação de glicose por meio da contração muscular independente da ação da 

insulina. Segundo Bem-ezre et al. (1995) e Brambrink et al. (1997), o exercício físico é capaz 

de regular a via de sinalização insulínica, aumentando a sensibilidade e/ou responsividade ao 

hormônio durante e após a sessão de exercício tanto em indivíduos saudáveis como em 

indivíduos resistentes à insulina (BRAUN; ZIMMERMANN; KRETCHIMER, 1995), o 

transporte de glicose e a expressão da proteína GLUT4 em células adiposas 

(STALLKNECHT et al., 1991) e no músculo esquelético (REYNOLDS et al., 1997).  

Além de participar da regulação glicêmica, o exercício também proporciona inúmeras 

adaptações agudas e crônicas sobre diversos sistemas corporais, como sistema cardiovascular, 

hormonal e neural, com a finalidade de liberar oxigênio e substratos metabólicos para os 

grupos musculares em atividade e, ao mesmo tempo, manter a distribuição destes substratos 

para os órgãos vitais (RICHTER et al., 1998).  

Dentre as adaptações fisiológicas proporcionadas pelo treinamento físico, podemos 

destacar: melhora significativa nas capacidades funcionais relacionadas com a captação e 

utilização do oxigênio (via aumento da quantidade de capilares, hipertrofia das fibras do tipo 

I, aumento do conteúdo de mioglobina, entre outros), maior aproveitamento dos ácidos graxos 

como fonte de energia, aumento da resposta lipolítica às catecolaminas (ENEVOLDSEN et 

al., 2001), melhora do perfil metabólico, aumento do conteúdo de glicogênio hepático e 

muscular, que é um fator determinante para o desempenho no exercício aeróbio moderado e 

prolongado, aumento da atividade de enzimas oxidativas (como a citrato sintase) 

(KOIVISTO; YKI-JARVINEN; DEFRONZO, 1986) e transporte de substratos metabólicos, 

como por exemplo, a melhora da cinética do lactato (HANSEN et al., 2005). O treinamento 

também induz aumento da sensibilidade insulínica através de diversos fatores, incluindo 

aumento da massa muscular e aumento do fluxo sanguíneo. Tais adaptações são dependentes 

da intensidade, duração e frequência do exercício, assim como o grau de aptidão física e de 

determinantes genéticos individuais (MCARDLE, 2008).  
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Durante o exercício físico, os combustíveis metabólicos tornam-se disponíveis através de 

um sistema complexo, que envolve uma rápida mobilização das reservas de glicogênio e 

triglicerídeos, estimulada pela ativação do sistema nervoso simpático. Os triglicerídeos, que 

estão estocados no tecido adiposo, músculo e plasma, representam uma importante reserva 

energética para o corpo. O uso dos ácidos graxos como fonte energética (a partir da hidrólise 

dos triacilgliceróis) durante o exercício permite sustentar a atividade física e atrasar o início 

da depleção do glicogênio e, consequentemente, da hipoglicemia (JÉQUIER et al., 1997). 

Durante o exercício, ocorrem também mudanças nos níveis hormonais, caracterizadas por 

uma diminuição nos níveis de insulina e uma potencialização das ações hepáticas do glucagon 

(glicogenólise e gliconeogênese).  Além disso, hormônios contra reguladores (que atuam de 

forma antagônica à ação da insulina) também aumentam, como o cortisol e o GH.  

A melatonina (N-acetil 5-metoxitriptamina), por sua vez, parece ser de fundamental 

importância na determinação das adaptações metabólicas induzidas pelo treinamento físico, 

tanto no tecido adiposo, quanto no tecido muscular. Esta indolamina, de peso molecular 

232,3, é sintetizada a partir do triptofano que é transformado em serotonina após uma 

hidroxilação (catalisada pela triptofano hidroxilase) e uma descarboxilação subsequente. A 

serotonina é acetilada pela arilalquilamina N-acetiltransferase (AANAT) e, a seguir, tem o 

hidrogênio do grupamento hidroxila trocado por metil pela hidroxi-indol-oxi-metiltransferase 

(HIOMT), gerando melatonina (CIPOLLA-NETO; AFECHE, 2008). Este hormônio exerce 

seus efeitos biológicos, pelo menos em parte, através da ligação a receptores de membrana 

acoplados à proteína G, tais como MT1 e MT2 (BRYDON et al., 2001; REPPERT; 

WEAVER; GODSON, 1996) e, visto que pode difundir-se livremente através das membranas 

celulares, também pode agir em receptores nucleares e citoplasmáticos mediando uma 

variedade de efeitos (CARDINALI et at., 1997). 

A produção de melatonina é exclusivamente noturna e seu pico de concentração 

fisiológica na circulação de humanos e ratos é de cerca de 100 a 300 pM (REITER, 1991; 

ZALATAN; KRAUSE; BLASK, 2001), porém, no processo fisiológico de envelhecimento, a 

biossíntese de melatonina pela glândula pineal diminui, bem como os níveis do hormônio são 

significativamente menores na meia idade (PANG ET AL., 1990). Karasek (2004) sugere que 

a melatonina, embora não possa ser reconhecida como um agente rejuvenescedor, poderia ser 

utilizada como uma alternativa terapêutica em idosos, já que a diminuição de sua produção 

pode estar relacionada com a deterioração de muitos ritmos circadianos que desempenham um 

papel importante na homeostasia (como o ciclo sono/vigília, temperatura corporal, estado de 

alerta e a secreção de muitos hormônios) e com distúrbios do sono. Além disso, por ser um 
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potente antioxidante, a diminuição da melatonina pode induzir, com a idade, um acúmulo de 

radicais livres, tendo repercussões não apenas no envelhecimento em si, mas também em 

diversas doenças relacionadas com a idade. A melatonina apresenta, ainda, propriedades 

imunoestimuladoras e, a imunossupressão, está envolvida na aceleração dos processos de 

envelhecimento (GINALDI et al., 1999 a, b e c; MAESTRONI, 2001). Dessa maneira, a 

diminuição dos níveis circulantes de melatonina pode levar a uma variedade de mudanças 

fisiológicas associadas com a idade (RASMUSSEN et al., 1999), como aumento da 

adiposidade, especialmente visceral, e dos níveis plasmáticos de insulina e leptina 

(BJORNTORP, 1995), intolerância à glicose, resistência insulínica, diabetes, dislipidemias e 

hipertensão (BODKIN et al., 1996; BUEMANN et al., 1996). 

O exercício físico, por sua vez, também parece ser capaz de influenciar a secreção de 

melatonina (BUXTON; HERMITE-BALERIAUX; HIRSCHFELD, 1997). Embora diversos 

estudos evidenciem um aumento dos níveis plasmáticos de melatonina graças ao exercício 

(ATKINSON; DRUST; REILLY, 2003; KNIGHT; THOMPSON; RABOUD, 2005; 

RONKAINEN; VAKKURI; KAUPPILA, 1986), alguns outros estudos sugerem uma 

diminuição ou nenhuma alteração (ELIAS; WILSON; PANDIAN, 1993; MONTELEONE; 

MAJ; FUSCO, 1990, 1992).  

Mazepa et al. (2000) investigaram o efeito da melatonina sobre vários parâmetros do 

metabolismo de carboidrato e lipídeos em ratos exercitados até a exaustão (efeito agudo) e 

não exercitados e observaram que a melatonina tem um efeito poupador dos estoques de 

glicogênio, tendo o conteúdo de glicogênio hepático e muscular aumentado nos animais 

tratados com melatonina em comparação com os sedentários.  

Outros estudos (BORGES–SILVA et al., 2005, 2007) mostram que a pinealectomia, 

prévia ao treinamento físico aeróbio, resulta em uma diminuição significativa na captação de 

glicose nos adipócitos, além de influenciar a capacidade dos adipócitos em oxidar substratos e 

aumentar as taxas de lactato e acetato, mostrando que a glândula pineal altera os padrões de 

utilização dos substratos pelo adipócito de tal forma que sua ausência perturba a capacidade 

do adipócito em adaptar-se a demandas metabólicas evocadas pelo exercício, além de uma 

diminuição da capacidade lipolítica e aumento da capacidade lipogênica no tecido adiposo. 

Adicionalmente, a produção hormonal de leptina pelo tecido adiposo branco dos ratos 

pinealectomizados apresenta-se mais reduzida que a dos animais intactos durante o programa 

de treinamento físico, ao mesmo tempo em que os níveis plasmáticos de corticosterona 

apresentam-se mais elevados.  
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Quanto aos efeitos do treinamento crônico em tecidos envolvidos no metabolismo de 

carboidratos, como o músculo esquelético estriado sóleo e o fígado, o treinamento físico nos 

animais intactos promove um aumento no conteúdo de glicogênio hepático e uma redução na 

atividade das enzimas dos adipócitos envolvidas no metabolismo de carboidratos. Já os 

animais pinealectomizados submetidos ao treinamento, mostram uma diminuição no conteúdo 

de glicogênio hepático e muscular, e aumento da atividade das enzimas envolvidas no 

metabolismo de carboidratos nos adipócitos. Sendo assim, a integridade da glândula pineal é, 

portanto, fundamental para a adaptação metabólica ao exercício físico aeróbio.  

Outros trabalhos demonstram que os ratos pinealectomizados apresentam um quadro de 

resistência a ação da insulina e de redução na síntese de GLUT4, e que a reposição diária 

noturna de melatonina nesses animais provoca a reversão completa do quadro induzido pela 

pinealectomia (ZANQUETA et al., 2003). Alonso-Vale et al. (2004) investigaram as respostas 

adaptativas ao jejum em animais pinealectomizados e observaram que a ausência de 

melatonina induz um quadro de resistência insulínica que piora com o jejum e um quadro de 

reajuste para baixo das respostas anabólicas dos adipócitos, que também se acentua com o 

jejum. 

Em conjunto, esses dados mostram que animais pinealectomizados não conseguem 

desenvolver as capacidades metabólicas adaptativas em relação ao exercício físico, sendo que 

a resposta deficitária à insulina, presente nestes animais, não é melhorada pelo treinamento 

físico, que também não consegue melhorar o padrão metabólico destes animais 

pinealectomizados que, portanto, não apresentam o mesmo desempenho de animais controles 

treinados. Esses estudos mostram também que a pinealectomia prejudica a capacidade de 

adaptação metabólica extremamente necessária para que o animal possa enfrentar condições 

estressantes (como exercício e jejum, por exemplo) e se adequar metabolicamente a estas 

situações, ou seja, a ausência da glândula pineal parece impedir as preparações metabólicas 

rítmicas circadianas típicas do período de atividade (adaptação ao exercício) ou do repouso 

(adaptação ao jejum). Além disso, prejudica os ajustes rítmicos circadianos disparados pelos 

fatores associados a disponibilidades de alimentos e a atividade física programada que, 

sabidamente, são importantes sincronizadores do relógio biológico circadiano. 

Considerando que a atividade metabólica dos tecidos adiposo e muscular tem um 

importante papel na regulação metabólica, e que a ausência da glândula pineal causa um 

desajuste nessa regulação, propomos complementar os estudos sobre as adaptações 

metabólicas ao exercício, estendendo o estudo com animais idosos que, sabidamente, 

apresentam uma redução significativa da produção de melatonina, buscando estabelecer, deste 
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modo, uma correlação entre conteúdo de melatonina e adaptações ao exercício físico e, ainda, 

uma comparação mais próxima à realidade humana. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Em conclusão, os resultados obtidos neste trabalho demonstram que a diminuição da 

produção de melatonina pela glândula pineal, que ocorre ao longo do envelhecimento, parece 

impedir as adaptações metabólicas necessárias induzidas pelo treinamento físico aeróbio em 

animais idosos.  
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