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MELHORA DA QUALIDADE DE SONO

A característica essencial da insônia é a dificuldade para ini-
ciarou para manter o sono ou o relato, por parte do paciente, 
de um sono não reparador. Para serem considerados clinica-
mente significativos, esses sintomas devem ocorrer pelo 
menos três vezes por semana por um período mínimo de um 
mês e estarem associados com sofrimento importante e/ou 
com prejuízo no funcionamento social e ocupacional do indi-
víduo.

Com frequência, os pacientes insones referem uma combina-
ção entre dificuldade para conciliar o sono e despertares no-
turnos intermitentes, podendo, mais raramente, queixarem-se 
apenas de um sono não reparador (sono inquieto, leve ou de 
má qualidade).

A insônia é uma das principais queixas em centros primários 
de saúde e que apresenta fortes impactos, tanto clínicos 
quanto sobre o sistema de saúde pública.

Características de Insônia

Pela Comorbidade Pela Comorbidade Pela Gravidade

Relacionada com
um transtorno
psquiátrico

Relacionada com
um fator orgânico

Relacionada com
o uso ou com 
o abuso de
substâncias

Transitória 
(2 a 3 dias)

Em curto prazo
(menos de 3 semanas)

Em longo prazo 
(mais de 3 semanas)

Leve, quase todas
as noites, associados
com pouca ou nenhuma.

Moderada, todas as
noites, prejuízo leve a
moderado, com sintomas
associados.

Grave, todas as noites,
prejuízo severo, inquietação
significativa, fadiga, 
irritabilidade e ansiedade.
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Cápsulas de Mirtazapina

Baixas Doses de Mirtazapina 
no Manejo da Insônia

Mirtazapina......................7,5 mg
Excipiente qsp.................1 Cápsula

Administrar 1 cápsula ao dia 
(30 minutos antes de dormir) ou
 conforme orientação médica.

Cápsulas de Quetiapina

Quetiapina para Melhorar 
o Tempo Total de Sono

Quetiapina...................50 mg
Excipiente qsp............1 Cápsula

Administrar 1 cápsula ao dia 
(30 minutos antes de dormir) ou
 conforme orientação médica.

Cápsulas de Pregabalina

Pregabalina Melhora a Dor e 
a Qualidade do Sono 

em Pacientes com Fibromialgia

Pregabalina............300 a 450 mg
Excipiente qsp................1 Cápsula

Administrar 1 cápsula ao dia 
ou conforme a orientação médica.

Um estudo conduzido por Clair e Emir (2015)  teve como 
objetivo avaliar a eficácia da pregabalina no alívio da dor 
e melhora da qualidade do sono  em pacientes com 
fibromialgia com dor moderada à grave. Todos os indivíduos 
relataram redução da dor e melhora na qualidade do sono 
nas semanas 8 e 12, com maiores efeitos observados no 
grupo que recebeu pregabalina em comparaçãocom o 
placebo; Em geral, a pregabalina foi bem tolerada.

Karsten et al. (2017) conduziram um estudo que teve como objetivo avaliar os
efeitos de baixas doses de mirtazapina em pacientes com insônia e comparar
com quetiapina 50 mg/dia. Sob estresse induzido, tanto a mirtazapina como a
quetiapina aumentaram o tempo total de sono em meia hora e reduziram o
número de despertares em 35%-40% em comparação com o placebo; Enquanto
a quetiapina aumentou especificamente a duração do sono na fase N2, a
mirtazapina aumentou principalmente o estágio de sono profundo N3; Os indivíduos
relataram que tanto a mirtazapina como a quetiapina melhoraram a qualidade
de vida; Ambos os medicamentos causaram sonolência diurna e diminuíram
a atenção sustentada.



Cápsulas de Melatonina

Suplementação Eficaz no Distúrbio 
do Sono em Pessoas com 

Traumatismo Cranioencefálico

Melatonina.....................2 mg
Excipiente qsp................1 Cápsula

Administrar 1 cápsula ao dia ou 
conforme a orientação médica.

Um estudo duplo-cego, randomizado e controlado por dois períodos, conduzido por 
Grima et al. (2018), teve como objetivo avaliar o efeito da suplementaçãode melatonina 
para distúrbios do sono em pacientes com traumatismo cranioencefálico (TCE). Grupo 1: 
Melatonina (2 mg/d) por 4 semanase posteriormente placebo, também por 4 semanas. 
Grupo 2: Placebo por 4 semanas e posteriormente melatonina (2 mg/d), também por 4
semanas. A melatonina reduziu significativamente as pontuações globais do Índice de 
Qualidade do Sono de Pittsburgh em relação ao placebo, indicando melhora na quali-
dade do sono; Não houve efeito sobre a latência do início do sono; Houve diminuição 
de ansiedade e fadiga, mas não teve efeito significativo na sonolência diurna; Não 
foram relatados eventos adversos graves.

Uso de Melatonina Melhora 
os Distúrbios Associados 

com os Ovários Policísticos

Cápsulas de Melatonina

Melatonina.....................2 mg
Excipiente qsp................1 Cápsula

Administrar 1 cápsula 2 vezes ao dia 
ou conforme a orientação médica.

Estudo conduzido por Shabani et al. (2019) avaliou os efeitos da melatonina nos parâ-
metros relacionados com a saúde mental e nas alterações metabólicas em mulheres 
com a SOPC durante 12 semanas. A suplementação de melatonina reduziu de maneira 
significativa os escores do Pittsburgh Sleep Quality Index (-2,15 – IC: -3,62 a -0,68 – 
p=0,005), do Beck Depression Inventory Index (-3,62 – IC: -5,53 a -1,78 – p<0,001) e Beck 
Anxiety Inventory Index (-1,95– IC: -3,41 a -0,48 – p<0,01) em comparação com o place-
bo; A administração de melatonina, comparadoa com o placebo, reduziu significativa-
mente os níveis séricos da insulina (-1,20 µlU/ml – IC: -2,14 a -0,26 – p<0,01), HOMA-IR 
(Homeostasis Modelo f Assessment- -Insulin Resistance (-0,28 – IC: -0,50 a -0,05 – 
p=0,01) e os níveis de LDL-colesterol (-5,88 mg/dl – IC: -11,42 a -0,33 – p=0,03); Houve um 
aumento significativo no Quantitative Insulin Sensitivity Check Index (0,008 – IC: -0,002 
a 0,014 – p=0,007) no grupo tratado com melatonina quando comparado com o place-
bo; A melatonina promoveu uma upregulation na expressão dos genes do Peroxisome 
Prolifertor-Actived Receptor Gamma(PPAR-y) e nos receptores do LDL-colesterol (LDLR) 
(p=0,01) comparado com o placebo.



Cápsulas de Trazodona

Trazodona e Inibidores Seletivos da 
Recaptação de Serotonina (ISRS)

Trazodona......................100 mg
Excipiente qsp...............1 Cápsula

Administrar 1 cápsula ao dia ou 
conforme a orientação médica.

Kaynak et al. (2004) conduziram um estudo cruzado e duplo-cego para avaliar os efei-
tos da trazodona nas medidas objetivas e subjetivas do sono em pacientes com insônia, 
deprimidos e tratados com ISRS. De acordo com os resultados, a trazodona promoveu 
aumento significativo no tempo total de sono, do percentual de estágios 3+4 e do índice 
de continuidade do sono, além de redução na porcentagem do estágio 1 e no
número de despertares quando comparados com a linha base.

Baixa Dose de Niacina para Melhora 
das Funções Cognitiva e Motora 

e da Qualidade do Sono

Cápsulas de Niacina

Niacina.............................250 mg
Excipiente qsp................1 Cápsula

Administrar 1 cápsula ao dia ou 
conforme a orientação médica.

Estudo conduzido por Shabani et al. (2019) avaliou os efeitos da melatonina nos parâDe 
acordo com Wakade et al. (2015), a administração de niacina durante 45 dias em pa-
cientes com Parkinson idiopático, sob tratamento com carbidopa/levodopa, levou à me-
lhora das funções motora e cognitiva e melhora da qualidade do sono, sendo um trata-
mento bem tolerado, o que comprova os potenciais benefícios da niacina para pacien-
tes com Parkinson.



Cápsulas de Vitamina D

Vitamina D na Melhora 
dos Distúrbios do Sono

Vitamina D3..................50000 UI
Excipiente qsp...............1 Cápsula

Administrar 1 cápsula semanalmente 
ou quinzenalmente, ou conforme 

a orientação médica.

Cápsulas de Valeriana o�cinalis na 
Melhora da Qualidade do Sono 

em Mulheres Menopausadas

Cápsulas de Valeriana o�cinalis

Valeriana officinalis Extrato Seco.....530 mg
Excipiente qsp...........................1 Cápsula

Administrar 1 cápsula 2 vezes ao dia o
u conforme orientação médica.

Uma revisão sistemática e meta-análise demonstrou que estudo de intervenção relatou 
que a suplementação de 50.000 UI/semana de vitamina D3 em adultos aumentou a du-
ração do sono. Outro estudo clínico duplo-cego mostrou que a suplementação de vita-
mina D 50.000 UI a cada 15 dias, por 8 semanas, facilitou a duração e a qualidade do 
sono em pessoas com distúrbios do sono. Essa meta-análise demonstra que a deficiên-
cia de vitamina D está associada a um maior risco de distúrbios do sono na população. 
Portanto, a suplementação de vitamina D pode ser útil para melhorar o sono ruim, au-
mentando os níveis de vitamina D no organismo (Gao et al., 2018).

A administração de 530 mg de extrato de valeriana duas vezes ao dia durante 4 sema-
nas melhorou a qualidade do sono em mulheres pós-menopausadas com insônia (Taa-
voni et al., 2011).

Cápsulas de Vitamina D



Cápsulas de Vitamina D

Spray de Pinetonina®

Vitamina D na Melhora 
dos Distúrbios do Sono

Passiflora incarnata.........60 mg
Excipiente qsp..............1 Cápsula

Administrar 1 cápsula ao dia 
ou conforme orientação médica.

Spray Nasal de Pinetonina® 
reduz o Cortisol Salivar e 

Eleva as Ondas Alfa

Pinetonina....................................30% a 50%
Spray nasal qsp..................................20 ml

Pulverizar 1 jato em cada narina, de 1 a 2 vezes
ao dia ou conforme orientação médica. É importante
que a embalagem seja específica para spray nasal,

para que a vasão possa atingir adequadamente o bulbo olfativo.

Um estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo investigou os 
efeitos da Passiflora incarnata nos parâmetros polissonográficos do sono em indivíduos 
com transtorno da insônia durante 2 semanas. O tempo total de sono (TST) aumentou 
significativamente no grupo tratado em comparação com o placebo (Tratamento vs pla-
cebo, 23,05 ± 54,26 vs -0,16 ± 53,12; P = 0,049). A eficiência do sono e o despertar após 
o início do sono (WASO) melhoraram significativamente após 2 semanas no grupo trata-
do (Lee et al., 2020).

Estudo conduzido por Jardim et al. (2018) teve como objetivo investigar os efeitos da Pi-
netonina® nos níveis de cortisol e também na atividade das ondas cerebrais alfa e beta. 
Houve redução significativa (p < 0,05) nos níveis de cortisol salivar no grupo que rece-
beu Pinetonina®. O grupo tratado com salina, no mesmo esquema, não apresentou re-
dução significativa. O grupo 3 também não apresentou alteração. A avaliação do eletro-
encefalograma dos voluntários que receberam Pinetonina® e salina, além daqueles que 
não receberam nenhum tipo de produto, mostrou que o uso da Pinetonina® influenciou 
no padrão de ondas alfa e ondas beta. Voluntários tratados com Pinetonina® tiveram 
aumento significativo (p < 0,05) na frequência (Hz) das ondas alfa, que são ondas rela-
cionadas ao relaxamento. Já os voluntários que receberam Pinetonina® apresentaram 
redução na frequência das ondas beta, ondas estas relacionadas ao alerta.

Cápsulas de Cápsulas 
de Passiflora incarnata
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