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Oque é a insónia? É a incapacidade
de obter a quantidade e/ou quali-
dade de sono necessárias para man-
ter um bom nível de vigília durante

o dia.

Que tipos de insónia existem?
Pode ser uma insónia inicial (dificuldade em

adormecer), intermédia (dificuldade em manter
o sono com a continuidade desejada) ou ter-
minal (caracterizada pelo despertar precoce).
Em relação à duração, pode ser transitória, ou
seja, somos incapazes de dormir bem durante

algumas noites. Se essa situação durar entre
uma a três semanas, trata-se de uma insónia
de curta duração. Caso se prolongue por mais
três semanas, estamos perante uma insónia
crónica. 

Quais são as suas grandes causas?
O estilo de vida e níveis de stress são as principais

causas da insónia transitória ou de curta duração.
Já na insónia crónica os quadros depressivos são
uma causa frequente. Há também perturbações
do ritmo circadiano, em que o indivíduo não con-
segue adormecer antes das três ou quatro da ma-
nhã e acordar antes das 12 ou 13 horas. Como
também acontece a pessoa ter sono muito cedo e
adormecer por volta das 20, 21 e acordar por volta
das quatro, cinco da madrugada. 

Existem outras causas?
Sim. Há a insónia aprendida (psicofisiológica),

em que, após algumas noites de insónia, a pessoa

tem medo de não adormecer, tentando ardua-
mente consegui-lo, o que vai perpetuar a situação.
Também existem perturbações do sono que são
causa de várias insónias, como o Síndrome de
Pernas Inquietas, os Movimentos Periódicos do
Sono e a Apneia de Sono. Para além disso, certos
medicamentos e doenças acompanhadas por dor
crónica podem provocar insónia.

Que erros cometemos que contribuem para
a insónia?

O excesso de bebidas com cafeína durante a
tarde ou noite, termos horários irregulares de sono
e realizarmos trabalho intelectual intenso muito
próximo do deitar, principalmente ao computador.
Outros factores são a televisão no quarto e o re-
lógio e o telemóvel à cabeceira.

Quais as franjas da população mais vítimas
de insónia?

É mais frequente nas mulheres e nos idosos.

Quais são as principais consequências da in-
sónia?

Fadiga, sonolência diurna, problemas de con-
centração e diminuição da produtividade, irrita-
bilidade, sintomas de ansiedade e depressão e aci-
dentes de trabalho e viação.  

Que tratamentos existem? 
Antes de mais, tenta-se corrigir os erros de

higiene de sono. Mas, em muitas situações, re-
corre-se a técnicas cognitivo-comportamen-
tais, como no caso da insónia psicofisiológica.
Noutros casos, como nas perturbações do
ritmo circadiano, a utilização de terapia com
luz (fototerapia) é um dos  tratamentos mais
indicados. 

Dicas para adormecer mais facilmente
-Deite-se apenas quando tiver sono.
- Se não conseguir dormir passados 30 minutos,

levanta-se, saia do quarto e faça algo relaxante,
como ler um livro ou ouvir música.

- Tente levantar-se à mesma hora todos os dias,
independentemente da hora a que se deitou.

- Não tenha televisão no quarto.
- Não tenha relógio ou telemóvel à cabeceira.

Ver as horas durante a noite gera ansiedade. |
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