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Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo 
disponibilizar informação sobre áreas importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica disponível. São incluídos estudos 
relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à 
decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como 
revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es). 
 

Tratamento da insónia em adultos 
 

Referência: Crescenzo F et al. Comparative effects of pharmacological interventions for the acute and long-
term management of insomnia disorder in adults: a systematic review and network meta-analysis. Lancet 
2022;400(10347):170-184. doi: 10.1016/S0140-6736(22)00878-9 

Análise do estudo: O sono – ou, melhor dizendo, a sua qualidade – constitui um dos problemas de saúde 

menos valorizado pelos profissionais, sistemas de saúde, gestores e até pacientes. Esta revisão sistemática 

da literatura procurou estimar a eficácia comparativa dos tratamentos farmacológicos em monoterapia 

para o tratamento agudo, assim como de longo prazo, de adultos com alterações do sono. Foi ainda 

realizada uma meta-análise em rede exclusivamente de RCTs em dupla ocultação. 

Foram pesquisadas até Novembro de 2021 as seguintes fontes bibliográficas, procurando identificar 

ensaios clínicos - RCTs - publicados ou não, comparando fármacos com placebos: a Cochrane Central 

Register of Controlled Trials, a MEDLINE, a PubMed, a Embase, a PsycINFO, a WHO International Clinical 

Trials Registry Platform, a ClinicalTrials.gov e sites de agências reguladoras.  

Os resultados primários foram: i) a eficácia farmacológica na insónia aguda e crónica (calculada através de 

escalas de auto-preenchimento de qualidade do sono), ii) interrupção do tratamento por qualquer causa 

e/ou efeitos adversos, e iii) segurança (número de participantes com pelo menos um evento adverso). 

Foram incluídos para análise final 170 RCTs, incluindo 47.950 participantes (dos quais 91% em RCTs em 

dupla ocultação). Quarenta e oito por cento apresentaram baixo nível de viéses, 55% um alto nível e o 

restante não foi possível classificar. Os períodos considerados de tratamento agudo foram 2 semanas e 

crónico 25 semanas. Os agentes farmacológicos incluídos foram benzodiazepinas e outros, numa 

abordagem exaustiva de inclusão de todas as classes terapêuticas hipnóticas.  

Os resultados são muito complexos e de dimensão significativa, quer para o tratamento da insónia aguda 

quer crónica, com aprovação variada pela EMA. Nesta revisão sistemática, os medicamentos que 

apresentaram melhores resultados em termos de eficácia, tolerabilidade e aceitabilidade foram o 

eszopiclone e o lemborexant. A melatonina não demonstrou benefícios significativos e, 

surpreendentemente, as benzodiazepinas e o zolpidem não apresentaram evidência de eficácia no 

tratamento da insónia crónica. Por outro lado, as benzodiazepinas são muito eficazes na insónia aguda. 

Aplicação prática: Os autores concluem que a utilização de fármacos hipnóticos tem resultados muito 
díspares por classe farmacológica e que o balanço de benefício/dano é muito variável, aconselhando 
abordagem casuística em termos do seu uso. 
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