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A Margarida tem 41 anos e trabalha numa empresa internacional com um cargo de 
grande responsabilidade. Por problemas financeiros da empresa apresenta, desde há ́cerca 
de 1 mês, queixas de insónia inicial, com grande dificuldade de concentração durante o dia. 
Vem a consulta aberta e pede medicamentos para dormir pois precisa de continuar a 
trabalhar. 
 
Estamos perante uma doente que recorre à consulta aberta (CA) por um quadro de insónia 
aguda [crónica (sintomas >3 noites/semana durante >3 meses)]. A insónia é o distúrbio de 
sono mais comum, mais prevalente no sexo feminino e apresenta não só um grande impacto 
negativo neste grupo de doentes como um grande peso económico ao nível do Sistema 
Nacional de Saúde (SNS).  
À parte da insónia primária, podemos ter perturbações do sono a acompanhar outro tipo de 
condições quer sejam físicas ou mentais. Neste caso, temos a Margarida num cargo de 
grande responsabilidade numa empresa com problemas financeiros que provavelmente 
estão a causar um grande stress (fator precipitante). A insónia acaba por causar uma 
disrupção na neuroplasticidade contribuindo para a desregulação de diferentes mecanismos 
neurobiológicos. Consequentemente, acaba por gerar mais stress, mais ansiedade, menor 
capacidade de concentração durante o dia, sendo estas as queixas da Margarida. Neste 
sentido, a abordagem da insónia tem não só como objetivo recuperar o padrão de sono 
normal, mas também reestabelecer o normal mecanismo do stress, neuroinflamação e 
plasticidade cerebral. 
 
O tempo de uma consulta aberta no Centro de Saúde são 15 minutos. Neste caso, estamos 
perante uma situação onde 15 minutos não são o suficiente para explorar o cerne da questão. 
De igual forma, tão-pouco será uma situação passível de tratamento imediato em regime de 
consulta aberta, mas sim em consulta com o seu Médio de Família (MF). No caso do meu 
Centro de Saúde, os MF têm uma consulta a que chamamos de ‘Consulta a 5 dias’ que 
garantem uma resposta rápida nestes casos.  
Dentro destes 15 min, exploraria a insónia da Margarida: quantas horas dorme no total, se 
tem mais despertares, quantas vezes tem insónia por semana, patologias conhecidas, 
medicação habitual ou abuso de outras substâncias. Tentaria perceber o grau de 
incapacidade que a insónia lhe provoca e como está a afetar as outras áreas da sua vida, não 



só a esfera profissional. Neste mesmo passo, tentaria compreender a sua rede de suporte, 
se tem ou não apoio familiar/amizades a quem recorrer.  
 
A primeira linha de tratamento não deverá ser farmacológica, ainda para mais percebendo 
que o foco do seu problema está no stress/medo causado pelo trabalho. Daria 
recomendações de higiene do sono, controlo de estímulos e exercício físico.  
Faria agendamento de consulta com o seu Médico de Família (‘5 dias’) tendo em conta que 
já conhece a Margarida e poderá ser mais fácil para a utente conversar com uma pessoa com 
quem já tem mais empatia. 
Dependendo do seu estado geral e rede de suporte, ponderaria passar um Certificado de 
Incapacidade Temporária (CIT) até à consulta com o seu MF. Aqui a finalidade seria fazer uma 
pausa daquilo que à partida é o fator precipitante da sua insónia para conseguir ultrapassar 
este problema – como 1ª linha a Terapia cognitivo comportamental.  
Em última instância, e apenas no caso do quadro de insónia se manter após CIT, terapia 
psicológica e farmacologia “natural” (valeriana, melatonina), é plausível ponderar iniciar 
fármacos ansiolíticos de duração intermédia (de eleição o lorazepam ou lormetazepam de 
0,5-1mg/dia num momento inicial) com acordo prévio com a doente que em 3-4 semanas, e 
com acompanhamento profissional, a medicação deverá ser suspensa.  
 
A modo de conclusão, perceber que a razão pela qual a Margarida recorreu a uma CA não foi 
pela preocupação de estar a ter insónias, mas sim pela necessidade de ‘medicamentos para 
dormir pois precisa de continuar a trabalhar’. Aqui residem três problemas fundamentais:  

• A nossa doente pensa nos fármacos como um meio de resolução para este problema. 
Tal acontece devido ao abuso na prescrição destes fármacos por parte dos 
profissionais, é o que temos ensinado aos doentes ao longo dos anos. Tendo isto em 
conta, que estratégias adotar para a promoção de literacia na saúde? 

• Além do stress que advém do cargo que ocupa, é o medo criado pelo capitalismo de 
que no dia em que deixar de ser tão produtiva já não será suficiente para estar 
naquele cargo e facilmente poderá ser substituída por outra pessoa. Já 
experienciaram algo semelhante com alguma doente? Que soluções encontraram? 

• O tempo que a Margarida ficará à espera até ter um agendamento de consulta de 
psicoterapia e o apoio especializado que realmente necessita. Cada vez mais é 
notória a incapacidade de resposta do SNS a este tipo de situações, quase que 
obrigando as pessoas a recorrer ao sistema privado. Nesta situação, se estivermos 
perante uma utente com seguro de saúde, com capacidade financeira poderá ser 
uma opção. No entanto, e na grande maioria dos casos, não é este o nosso cenário. 
Posto isto, que faríamos? Iniciaríamos logo terapêutica farmacológica por estarmos 
cientes de que não haverá uma resposta a tempo útil?  
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