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Prezados Leitores,

Quando a capacidade de dormir é alterada ou o sono 
se intromete nas atividades diárias normais de uma pes-
soa, as causas devem ser investigadas. Com mais de 70 
possíveis distúrbios do sono já conhecidos, a Medicina do 
Sono utiliza-se de várias estratégias e princípios organiza-
dos para diagnosticá-los e tratá-los corretamente.

Neste número, apresentamos a Dra. Rosana S. 
Cardoso Alves, professora colaboradora da Disciplina de 
Neurologia infantil do Departamento de Neurologia da 
FMUSP, que trata de um importante assunto que interfere 
significativamente na qualidade de vida dos indivíduos – 
os transtornos relacionados ao sono –, destacando princi-
palmente seus efeitos deletérios nas crianças. Além disso, 
ressalta os estudos retrospectivos que demonstram serem 
os transtornos do sono são sub-diagnosticados, resultan-
do no não-tratamento da maioria dos casos, decorrente da 
falta de informação pelos profissionais da área da saúde.

Esta edição denota uma crescente contribuição de 
pesquisadores de renome nacional e internacional, perten-
centes a diferentes programas de pós-graduação. A cada 
dia a visibilidade de nossa revista aumenta, coroando 
um árduo trabalho coletivo para produzir um periódico 
de qualidade que atenda às expectativas da comunidade 
científica e atinja a indexação em diferentes bases de da-
dos internacionais. 

Boa leitura,

Sandra Kalil Bussadori
Editora científica
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