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PLMS



PLMS
• Registrados pela primeira vez por 

Lugaresi em 1965
• Critérios de registro na PSG definidos 

por Coleman em 1982 e modificados pela
• ASDA em 1993 sendo codificados pela
• ICSD em 2005 e 2014



December 22th 2015, at the age of 89 years, 
Prof. Elio Lugaresi peacefully passed away. 
Prof. Lugaresi was one of the most
outstanding clinical neuroscientists and great
world leaders of sleep medicine. He had a 
fundamental scientific role, as he described
many new disorders in the field of clinical
sleep medicine (sleep disordered breathing, 
nocturnal paroxysmal dystonia, propriospinal
myoclonus, fatal familial insomnia, periodic
limb movements in sleep).
For many years, he was the Chair
of Department of Neurology at the University
of Bologna until 2007, when he retired. During
his career, he was the mentor of many
students, and today some of them have
important role in the field of neurology and
sleep medicine.



Padrões recomendados para 
registro e contagem de PLM

• Padrão do registro: ativação do EMG (tibial 
anterior) define o evento (LM) primário

- Eletrodos de superfície
– 2 a 3 cm de separação 
– 1/3 do musculo tibial anterior
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Regra para Movimento Periódico 
de Pernas (PLM)

• PSG demonstra movimentos estereotipados e 
repetitivos de membros inferiores que:
– Tem duração entre 0,5-5 seg.
– Tem amplitude igual ou maior que 25% da dorsiflexão do hálux

durante a calibração
– Estão numa seqüência de 4 ou mais movimentos
– Estão separados por um intervalo entre 5-90 seg

• O índice anormal de PLMS é >5 em crianças e >15 em 
adultos
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Termos Diagnósticos
• Se  SPI e PLMs aparecem juntos, o

diagnóstico de SPI é feito
independentemente se os PLMS perturbam o
sono ou não. 

• Se PLMs isolados num indivíduo com insônia
ou hipersonia podem ser definitivamente
atribuídos aos PLMS, o diagnostico de PLMD é
feito (raro).

• Se PLMs isolados não são atribuidos à
insônia ou hipersonia, o diagnóstico de PLMS é
feito.



PLM seria um potencial marcador biológico de mecanismos 
dopaminérgicos?



PLMS com micro despertar

• 49% dos despertares EEG ocorrem 
antes do movimento de perna

• 31% ocorrem simultaneamente
• Somente em 23% o movimento de perna 

precede o despertar

• J Sleep Res 2000;9:273-277







Congresso	Americano	de	Sono	2016

• De	18	artigos,	5	estudos	observacionais	preeencheram
os	critérios e	foram incluidos na metanálise.

• PMLD	foi	diagnosticado	com	PSG
• OR	de	1.83	para	o	conjunto	de	resultados	
(CAD,CHF,CVD	e	AVC)

• OR	de	1.87	numa	análise do	subgrupo CVD	.	
• Conclusion:	Periodic limb movement disorder has
higher odds of cardiovascular	outcome including CAD,	
CHF,	CVD	and stroke compared to	controls.	Future	
studies should assess the impact of PLMD	treatment
on improvement of these outcomes.	





Sometimes!!!



Quando	eu	trato	PLMS?
Quando	estiver	associado	ou	precedendo	despertares
Quando	estiver	associados	a	SPI
Quando	puder	estar	relacionado	ao	desenvolvimento	de	
hipertensão	arterial,	diabete	ou	outra	comorbidade

Quando	não	houver	uma	explicação	para	a	SED	e	o	sono	
for	fragmentado

Quando	não	houver	uma	explicação	para	insônia	de	
manutenção

Quando	atrapalhar	o	sono	do(a)	parceiro(a)



Muito	obrigado	pela	atenção
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