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A terapia antiretroviral combinada de alta atividade (Highly Active Antiretroviral 
Therapy-HAART) causou profundo impacto na historia da infecção pelo HIV com  
diminuição da mortalidade e da ocorrência de infecções oportunistas. Por outro 
lado eventos adversos associados à terapêutica vêm sendo identificados, dentre 
eles as alterações metabólicas, hepatopatias, síndrome lipodistrofica, depressão e 
distúrbios do sono. A melatonina (n-acetyl-5-methoxytryptamina) um neuro-
hormonio sintetizado durante a noite encontra-se em plantas e animais. Em 
vertebrados é sintetizada pela glândula pineal e uma grande variedade de órgãos 
e células. Numerosos estudos indicam um efeito antioxidante e anti-apoptotico e 
demonstram que seu uso reduz a toxicidade e aumenta a eficácia de drogas 
usadas em vários tratamentos. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da 
administração da melatonina em camundongos Swiss submetidos ao tratamento 
com terapia antirretroviral de alta potência (Ritonavir, Lamivudina, Atazanavir e 
Tenofovir). Camundongos swiss de 35 a 40 dias de idade foram divididos em três 
grupos experimentais com 12 animais cada: (I) animais tratados com terapia 
HAART por 15 dias, (II) animais tratados com terapia HAART e melatonina 6 
mg/kg/dia por 15 dias (III) animais controle não tratados. A avaliação clínica (peso 
corporal, ingestão de água e ração, produção de excretas e comportamento) foi 
realizada antes e após o tratamento e dosagens séricas de colesterol, 
triglicérides, enzimas hepáticas (AST, ALT, GGT), creatinina utilizando-se 
métodos específicos. Os resultados foram analisados com GraphPad Prism 
usando Student´s t test. Os animais tratados com HAART + melatonina (II) 
tiveram maior ganho de peso, menos alterações hepáticas, menos ansiedade, 
menores níveis de triglicérides e colesterol quando comparados ao grupo tratado 
com HAART (I). Considerando a baixa toxicidade da melatonina e sua habilidade 
em diminuir os efeitos tóxicos da HAART o estudo indica a possibilidade de seu 
uso como adjuvante no tratamento para AIDS. 
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