
Rev Assoc Med Bras 2005; 51(3): 121-32130

CCCCComentárioomentárioomentárioomentárioomentário

“““““QQQQQUALIDUALIDUALIDUALIDUALIDADEADEADEADEADE     DODODODODO     SONOSONOSONOSONOSONO     EMEMEMEMEM     MULHERESMULHERESMULHERESMULHERESMULHERES
PPPPPAULISTAULISTAULISTAULISTAULISTANASANASANASANASANAS     NONONONONO     CLIMACLIMACLIMACLIMACLIMATÉRIOTÉRIOTÉRIOTÉRIOTÉRIO”””””

O artigo de Souza et al. intitulado “Qualidade do sono em
mulheres paulistanas no climatério”, publicado nesta edição,
à página     170170170170170, , , , , é muito oportuno por tratar do tema saúde
física, saúde mental e a qualidade de sono. O conhecimento
nesta área médica multidisciplinar denominada Medicina do
Sono empreendeu um vastíssimo grau de avanço em todos
os seus níveis, desde o desenvolvimento de modelos dos
mecanismos de biologia celular, avanços na genética até
grandes estudos multicêntricos epidemiológicos como o
Sleep Health Heart Study com dezenas de publicações e
centenas de participantes1. Para exemplificar, apenas há
cinco anos se descreveu pela primeira vez a existência de um
sistema neurotransmissor no hipotálamo anterior denomina-
do sistema hipocretinas, até então totalmente desconhe-
cido2,3. Apesar de avanços significativos na área, o médico
generalista e especialista de outras áreas médicas possui
pouca informação a respeito da Medicina do Sono e dos
impactos dos transtornos do sono.

O tema que Souza et al. abordam em seu artigo, manifes-
tações de sono no climatério, possui também progressos
científicos significativos4-13 tanto em qualidade como em
quantidade de publicações, mesmo porque a terapia de
reposição de hormônios passou por grandes reformulações,
tornando o assunto ainda mais crítico e polêmico14.

Souza et al. analisam a qualidade subjetiva de sono
através de um questionário e demonstram que uma parcela
significativa de mulheres entrevistadas da amostra popula-
cional se queixava de sintomas de má qualidade de sono,
principalmente a parcela no climatério, dados compatíveis
com a literatura. A conclusão de Souza et al. cita:

“as mulheres desconhecem as regras de higiene do sono”.
Não apenas as participantes do estudo, mas a classe médica
deve ser informada sobre a importância da Medicina do
Sono.  O manuscrito de Souza et al. cumpre esse papel.
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