
O que é a insónia?
A insónia é uma perturbação do sono que atinge muitas pessoas e que pode mani-
festar-se por dificuldade em adormecer, despertar durante a noite com dificuldade
em adormecer novamente ou ainda despertar muito cedo de manhã. Quando es-
tas perturbações do sono duram 4 semanas ou mais diz-se que a insónia é crónica.

Será que a insónia é um problema grave?
Ter um sono em quantidade suficiente e reparador faz parte de um estilo de vida
saudável. A insónia pode afetar o individuo física e mentalmente. Pode fazê-lo
sentir-se cansado, deprimido e irritável, com dificuldade de concentração ou
com um desempenho menor que o ideal. Quando se tem insónia fica-se também
preocupado sobre a capacidade em adormecer e aumenta o risco de hipertensão
arterial e de diabetes mellitus tipo 2.

Que quantidade de sono é necessária?
Alguns adultos podem necessitar de apenas 5 a 6 horas de sono por noite, mas a
maioria necessita cerca de 7 a 8 horas. O sono geralmente ocorre em ciclos de
três horas e, por isso, é importante ter, pelo menos, 3 horas de sono ininterrupto.
Sabemos que estamos a dormir em quantidade suficiente se não tivermos sono
durante o dia. Apesar da quantidade de sono se manter praticamente a mesma ao
longo da vida adulta os padrões de sono podem alterar-se com o envelhecimento.
Por exemplo, os idosos podem dormir menos durante a noite e ter pequenas ses-
tas durante o dia.

Quais são as causas de insónia?
A insónia é uma das formas do organismo dizer que alguma coisa não está bem.
Algumas das causas e fatores de risco de insónia são:
• Stresse
• Ansiedade
• Depressão
• Excesso de cafeína, álcool ou nicotina
• Dor resultante de doenças como artrite
• Alterações no local de trabalho
• Hábitos de sono deficientes, tal como um horário de sono irregular.
• Grande preocupação sobre não conseguir adormecer.
Alguns medicamentos, como anti-hipertensores, antialérgicos e corticosteroi-

des também podem provocar insónia.

O que pode o médico fazer para saber a causa da insónia?
O médico de família pode começar por colocar algumas questões sobre os hábitos
de sono (por exemplo, horas de ir para a cama e horas de acordar), medicamen-
tos habituais, ingestão de cafeína e álcool, consumo de tabaco, há quanto tempo
dura a insónia e existência de algum tipo de dor. Irá também questionar o(a)
companheiro(a) de quarto sobre a possibilidade de o doente ressonar durante o
sono. Certamente vai perguntar se existe algum tipo de problema que traga o
doente preocupado dificultando a capacidade de adormecer. Finalmente, de 
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Evite ler e ver televisão na cama.

A insónia pode manifestar-se como uma
dificuldade em adormecer e em voltar a
adormecer se despertar durante a noite.

A insónia pode afetar o indivíduo física e
mentalmente e fazê-lo sentir cansado,
deprimido e irritável.



forma quase segura, iá pedir ao doente para fazer um diário do sono com registo
das horas em que vai para a cama, quanto tempo fica na cama até adormecer,
quantas vezes é usual acordar durante a noite, a que horas costuma despertar de
manhã e se o sono foi reparador.

Como pode ser tratada a insónia?
Aprender bons hábitos de sono pode ajudar a tratar a insónia. A terapêutica
comportamental pode ajudar a conseguir bons hábitos de sono e é tão efetiva
quanto os fármacos para adormecer. Inclui relaxamento muscular e outras técni-
cas de alívio do stresse. Se um medicamento que esteja a tomar for uma eventual
causa da insónia, o médico pode substitui-lo por um outro com diferentes carate-
rísticas e que lhe permitam dormir melhor.
Alguns medicamentos de venda livre e suplementos, como a melatonina e a

valeriana, estão indicados para o tratamento da insónia. No entanto, existe pou-
ca evidência sobre o seu modo de ação e os seus efeitos a longo prazo. Por isso, é
conveniente falar com o médico antes de os tomar e evitar a sua utilização con-
juntamente com outros medicamentos, álcool ou durante períodos prolongados.

Os medicamentos prescritos pelo médico podem ajudar?
Os medicamentos prescritos pelo médico podem ajudar a dormir melhor, mas,
porque alguns deles podem ter efeitos secundários desagradáveis, e até graves
(como por exemplo, sonolência diurna, confusão mental e desequilíbrio) apenas
devem ser utilizados durante curtos períodos de tempo como forma de alívio
temporário da insónia.

Algumas dicas para desenvolver bons hábitos de sono
1. Ir para a cama apenas quando tiver sono
2. Evitar ler, ver televisão ou preocupar-se na cama
3. Desenvolver uma rotina da hora do deitar, fazendo sempre a mesma coisa
antes de ir para a cama. Por exemplo: tomar um banho quente ou ler qual-
quer coisa antes de ir para a cama.

4. Utilizar o quarto de dormir apenas para dormir ou ter relações sexuais.
5. Se não conseguir adormecer dentro de 15 minutos, sair da cama e ir para ou-
tro quarto ler ou ver televisão e só voltar quando sentir sono.

6. Ir para a cama e acordar sempre à mesma hora, mesmo nos fins-de-semana.
7. Evitar as sestas ou limitá-las a 30 minutos e nunca depois das 15 horas
8. Evitar cafeína e nicotina, sobretudo ao anoitecer.
9. Evitar grandes refeições ou ingestão de muitos líquidos ao jantar. Ingerir um
alimento ligeiro antes de ir para a cama (yogurte ou copo de leite)

10. Manter o quarto com temperatura confortável, pouca luminosidade e sem
ruídos.

11. Fazer alguns exercícios de relaxamento antes de ir para a cama, mas nunca
qualquer tipo de exercício intenso.
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Esta informação não substitui a consulta do seu médico

Insónia

A melatonina e a valeriana, estão indicados
para o tratamento da insónia.

Ir para a cama e acordar sempre à mesma
hora, mesmo nos fins-de-semana.

Evitar as sestas ou limitá-las a 30 minutos
e nunca depois das 15 horas


