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Recomendação  

Escolha não prescrever, por rotina, fármacos antipsicóticos como tratamento de primeira linha para a 

insónia. 

Justificação  

Não existe suficiente evidência científica que demonstre a eficácia dos antipsicóticos no tratamento da insónia (primária ou 

secundária a outra doença psiquiátrica ou médica). Os poucos estudos que existem mostram resultados contraditórios. Os 

antipsicóticos de segunda-geração, como por exemplo a quetiapina, têm propriedades sedativas, pelo que são 

frequentemente prescritos (off-label) para o tratamento de queixas de insónia. Estes fármacos, mesmo nas doses baixas 

utilizadas para a insónia, têm um risco significativo de potenciais efeitos secundários, incluindo aumento ponderal e 

complicações metabólicas. 

 

A informação apresentada nesta recomendação tem um propósito informativo e não substitui uma consulta com um médico. Caso tenha 

alguma dúvida sobre o conteúdo desta recomendação e a sua aplicabilidade no seu caso particular, deve consultar o seu médico assistente. 
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