


Í N D I C E

11
Introdução
Para lá da porta branca dos sonhos
—
21
O frade perseguido pelo diabo
A síndrome das pernas inquietas
—
35
O gigante adormecido
E outros casos de narcolepsia
—
55
Múmias, demónios e fantasmas
As experiências de paralisia do sono
—
69
Para onde vão as crianças de noite?
Um estranho caso de sonambulismo
—
85
Sonhos de ouro e de sangue
A noite em que o senhor S. matou a mulher durante o sono
—
109
A cidade dos insones
As longas noites em que não conseguimos adormecer
—



123
Os três irmãos que nunca dormiam
A maldição da insónia fatal familiar
—
141
O homem voador
Os sobressaltos que nos fazem cair da cama
—
155
Vinte mil léguas sob o córtex cerebral
Imersões em apneia no oceano dos sonhos
—
167
Animais noturnos
As relações sexuais durante o sono
—
181
O País Encantado
Uma descoberta inesperada (e inquietante)
—
201
Os sonhos não são desejos
Quando o sono ultrapassa os limites da realidade
—
217
 A irmandade dos gritadores
Um quarto cheio de terrores noturnos



para Titti



11 

I n t r o d u ç ã o
P a r a  l á  d a  p o r t a  b r a n c a  d o s  s o n h o s

I
maginem esta linha como o umbral de uma porta.
Primeiro, no lugar onde se estende uma pequena porção de 
branco imaculado, fica a nossa vida, aquela que experiencia‑

mos acordados diariamente. Temos os nossos dias, os nossos 
compromissos, as reuniões de trabalho, as mensagens que con‑
tinuamente reclamam a nossa atenção, os almoços, os jantares, 
os encontros românticos, os litígios amorosos. Por mais que 
esta vida acordada nos pareça ocupar todo o tempo que dispo‑
mos desde o nascimento até à morte, na verdade trata ‑se apenas 
de uma parte dele. Uma parte considerável, certamente, talvez  
a mais importante, mas, ainda assim, incompleta.

Para lá do umbral, espera ‑nos um terço da nossa vida. Existe 
o sono, a suspensão da consciência. E existe também o sonho. 
Visto de fora, este lugar envolvente e acolhedor parece uma flo‑
resta, uma selva espessa de árvores altíssimas e frondes baixas, 
onde já se ouve o rumorejo de animais invisíveis e insetos de 
taxonomia ainda desconhecida. As folhas desta flora tenebrosa 
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vão das cores deslumbrantes às mais escuras, e tudo é confuso, 
cada coisa adquire a cor das outras que estão ao seu lado.

É a floresta do sono. Aqui tudo está invertido, como no País 
das Maravilhas, e, para sair dela, não será suficiente confiar no 
nosso engenho. É realmente muito mais fascinante e misteriosa 
— às vezes assustadora — a viagem que nos espera.

«Há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que sonha a 
tua filosofia», diz o Hamlet de Shakespeare ao amigo Horácio 
depois de ter visto o fantasma do pai sobre os muros do castelo. 
O príncipe da Dinamarca tem razão, e nós podemos ainda levar 
isso mais longe: há mais coisas na mente humana do que aque‑
las que poderemos descobrir percorrendo todos os mares, cru‑
zando os rios, atravessando todas as terras, nações, continentes, 
ou escalando os mais altos cumes existentes neste mundo. Nem 
mesmo navegando na mais negra e procelosa das tempestades, 
explorando o universo inteiro, saltando de um planeta a outro, 
de uma galáxia à seguinte, entrando e saindo de um buraco  
negro ou cavalgando um meteoro radioso, conseguiremos ver 
tantas coisas quantas o nosso cérebro é capaz de pôr em cena 
numa noite.

Foi sobretudo esta vontade de aventura que me levou a 
dedicar ‑me ao estudo do sono.

Há muitos anos, ainda era eu estudante, ao assistir a uma 
aula de Anatomia do professor Giorgio Toni, na Universidade de 
Bolonha, decidi que, quando acabasse o curso de Medicina e Ci‑
rurgia, me tornaria neurologista. Lembro ‑me desse dia como se 
fosse hoje. Não era difícil encontrar lugar nas primeiras filas da 
rangente aula magna do Instituto de Anatomia: era nelas que Toni 
escolhia pontualmente quem tinha de responder às suas pergun‑
tas impossíveis, e todos procuravam prudentemente evitá ‑las. Na‑
quela manhã, cheguei tarde e não tive escolha, a sala estava cheia; 
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por isso, aceitei o desafio de me sentar na primeira fila. O profes‑
sor estava, como era habitual, à frente da secretária, a pouco mais 
de um metro da primeira fila dos bancos de madeira.

Estava prestes a acontecer qualquer coisa: atrás dele um 
técnico da sala dos cadáveres, aquela onde se realizam as au‑
tópsias, pousou sobre a mesa um recipiente e uma grande faca 
de ponta redonda. O professor virou ‑se de costas, calçou as lu‑
vas de látex, abriu a caixa de metal e tornou a voltar‑se para a 
sala apinhada e silenciosa. Era um homem alto, fisicamente 
imponente, que os anos tinham encurvado sobre si mesmo. 
Fixou‑nos com os seus olhos cintilantes sob as enormes so‑
brancelhas cinzentas, as pupilas brilhavam com um ardor fe‑
bril e contagiante. Na mão direita, brandia aquela grande faca, 
na esquerda, aberta, tinha um objeto cinzento e castanho. 

Era um cérebro. Era o cérebro de um homem.
Com palavras cativantes, o professor explicou o quão im‑

portante deveríamos considerar aquele momento. Segurava o 
cérebro de um homem que tinha decidido dar o corpo à ciência.  
E estava ali, nas suas mãos, para nos transmitir o sentido do res‑
peito pela vida e pela morte, e a paixão pelo saber. Era um cérebro 
real, devíamos recordá ‑lo de cada vez que a lâmina o seccionasse 
para nos revelar o seu maravilhoso conteúdo. Sempre que era es‑
petada naquela massa cinzenta como um punhal em manteiga, 
devia ser claro para nós o que tínhamos à nossa frente.

E assim foi. Aquela imagem está destinada a viver para sem‑
pre na minha mente.

Algum tempo depois, também as aulas de Neurologia do 
professor Carlo Alberto Tassinari, ainda hoje considerado um 
dos especialistas mais importantes no estudo da epilepsia, ele‑
varam posteriormente a fasquia das minhas expetativas e rea‑
vivaram o meu entusiasmo. Ao frequentar os laboratórios de  
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Neurofisiologia, compreendi que a última fronteira, o último 
continente inexplorado nos grandes espaços da clínica neuroló‑
gica era o laboratório de polissonografia, o laboratório do sono. 
Este, como qualquer lugar que esconde experiências e protege 
segredos, tinha uma defesa intransponível, e de cada vez que 
eu avançava, receoso e curioso, pelos subterrâneos da ala norte 
da clínica, no final dos quais tinham sido construídas as salas 
insonorizadas, era sempre travado por um médico ou por um 
técnico.

— Estão a decorrer os registos, não se pode entrar — adver‑
tiam gentilmente à entrada os guardas improvisados.

Assim, aquelas salas permaneceram durante muito tempo 
uma terra prometida, um desejo irreprimível, uma obsessão 
para cultivar com paciência e disciplina.

Quando finalmente tive de fazer uma tese sobre o sono,  
o livre ‑trânsito para o laboratório foi a dádiva mais aguardada de 
todas. Sentia que tinha vontade e energia suficientes para avan‑
çar naquele mundo misterioso em que, para observar quem dor‑
mia, não nos era possível fazê ‑lo. Era atraído pelo magnetismo 
desse maravilhoso paradoxo. E, felizmente para mim, os anos 
passados naquele laboratório do sono, desejado e construído 
por Elio Lugaresi, um dos primeiros e mais respeitáveis médicos 
a trabalhar na Medicina do Sono, representaram o período de 
maior expansão para este novo ramo do saber. Tínhamos a pos‑
sibilidade de nos dedicarmos aos distúrbios e às doenças que, 
durante séculos, tinham permanecido cientificamente inexplo‑
rados, protegidos pela errónea suposição de que o sono era uma 
condição passiva, envoltos por um manto de crenças tão velhas 
como o tempo.

Durante mais de 1500 anos, o sono suscitou mais interes‑
se em artistas, poetas, filósofos, videntes, ocultistas do que em  
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médicos e cientistas. A interpretação de Aristóteles, e depois de  
Plínio e Galeno, que estavam de acordo em considerar o sono 
como o resultado do isolamento do centro sensorial — o cére‑
bro — em relação ao corpo, foi abraçada também pela Medici‑
na até 1800 e mesmo até mais tarde. Ivan Pavlov, prémio Nobel 
de Medicina em 1904, considerava mesmo que o sono era um 
simples reflexo. As descobertas da Fisiologia e da Medicina do 
século passado e o progresso tecnológico incrível dos últimos 
100 anos catalisaram o interesse de fisiólogos, biólogos, psicólo‑
gos e médicos em torno da natureza do sono, dos mecanismos e 
circuitos que o desencadeiam todas as noites e dos seus distúr‑
bios, levando a que seja considerado hoje um dos assuntos mais 
interessantes das Neurociências. Os métodos estão a transfor‑
mar rapidamente todas as técnicas de monitorização em traba‑
lho médico, e dentro de pouco tempo será certamente anacró‑
nico pedir a um paciente sonâmbulo que passe uma noite no 
laboratório de modo a obter ‑se confirmação do diagnóstico. Nos 
anos 80 e 90 do século passado, no entanto, as descobertas mais 
importantes sobre os mecanismos reguladores do sono tinham 
apenas poucas décadas, e ainda havia muito o que aprender ao 
estudarem ‑se os pacientes durante a noite. Qualquer nova ob‑
servação era uma descoberta. Nos laboratórios de videopolis‑
sonografia, observavam ‑se e descreviam ‑se pela primeira vez 
todos os fenómenos anormais do sono que hoje aparecem na 
Classificação Internacional dos Distúrbios do Sono, chegada à 
terceira edição em 2014.

Tentarei percorrer juntamente convosco, com passo apressa‑
do, esse punhado de décadas de invenções e descobertas febris, 
antes de bater finalmente à grande porta do laboratório, em cujo 
interior encontraremos pacientes muito curiosos.

*



G i u s e p p e  p l a z z i

16 

Hans Berger foi quem, muitos anos antes do nascimento 
da polissonografia, deu o primeiro e decisivo passo em frente.  
O psiquiatra alemão, que secretamente realizava estudos sobre a 
telepatia, publicou em 1929 a sua descoberta das ondas elétricas 
cerebrais. Berger tinha inventado um dispositivo capaz de regis‑
tar as correntes elétricas espontaneamente emitidas pelo cérebro 
na superfície do couro cabeludo, o chamado «eletroencefalogra‑
ma». Sem conseguir demonstrar que as ondas elétricas podiam 
ser influenciadas pela telepatia (que ele mantinha como principal 
objetivo das suas investigações) e acusado de fraude científica, 
afastou ‑se, humilhado, da Universidade de Jena onde ensinava. 
Suicidou ‑se em 1941; encontraram ‑no enforcado na ala sul da sua 
clínica, sozinho com as suas obsessões visionárias. No entanto,  
a sua descoberta marcou o nascimento da Neurofisiologia Clíni‑
ca, e também lançou, com a sua eletroencefalografia, a primeira 
semente para o nascimento do moderno estudo do sono.

O estudo do eletroencefalograma inventado por Berger 
tornou‑se, por sua vez, um dos temas principais do filantropo  
Alfred Lee Loomis e do seu centro de investigação multidisci‑
plinar em Tuxedo Park, na área metropolitana de Nova Iorque.  
Em 1937, registando a atividade cerebral das pessoas durante o 
sono, Loomis descobriu as modificações das ondas elétricas ce‑
rebrais que caraterizam as diversas «fases do sono».

Durante a transição da vigília para o sono, o eletroencefalo‑
grama regista uma mudança gradual da atividade elétrica cere‑
bral. A atividade elétrica rápida e regular, semelhante aos dentes 
de um pente, caraterística da vigília com olhos fechados (a cha‑
mada «atividade alfa»), é substituída por uma atividade mais 
lenta: das 8 a 13 ondas por segundo, a atividade abranda para 4  a 7  
(a «atividade teta»), interrompida ocasionalmente por poten‑
ciais elétricos amplos, prevalecentes nas regiões do centro da 
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cabeça — as pontas no vértice. É a fase 1 do sono (atualmente 
chamada «N1»), ou «sono leve» do adormecimento.

Poucos minutos depois, entramos no verdadeiro sono. O que 
geralmente indica o princípio da fase 2 (N2) é o aparecimento de 
potenciais elétricos gigantes e rajadas de atividade rápidas de 
curta duração, 0,5 a 1,5 segundos, que, no eletroencefalograma, 
desenham uma figura semelhante a um fuso. Trata‑se, respeti‑
vamente, dos «complexos K» e dos «fusos do sono».

Outros dez minutos e começam a surgir as ondas lentas, até 
uma onda por segundo, e de grande amplitude. São as «ondas 
delta», que prevalecerão arrastando a pessoa para o sono pro‑
fundo, naquela a que hoje se chama «fase N3». Durante mais de 
uma hora, o traçado eletroencefalográfico será dominado pela 
atividade delta; depois voltarão os fusos do sono e os complexos 
K. Antes de se voltar a cair no sono profundo, durante poucos 
minutos o traçado assemelhar ‑se ‑á de novo ao da vigília, mes‑
mo que não seja frequente acordar ‑se após 90 minutos de sono. 
Passarão mais de 20 anos até três estudiosos descobrirem, qua‑
se por acaso, que naquele momento entramos na fase do «sono 
REM», a que está ligada aos sonhos.

Contemporaneamente aos estudos sobre a eletroencefa‑
lografia realizados em grande segredo por Hans Berger, uma 
outra figura lendária ligou para sempre o seu nome à investi‑
gação do sono. Em 1918, o barão Constantin von Economo, ten‑
do regressado a Viena vindo da frente russa, retomou as suas 
investigações de patologista estudando o cérebro de indivíduos 
que tinham sucumbido a um flagelo responsável por milhões de 
mortos no final da Primeira Guerra Mundial: a pandemia viral 
conhecida como «gripe espanhola». Uma das consequências da 
infeção pelo vírus H1N1 da gripe espanhola era o aparecimento 
de uma encefalite caraterizada por um sono profundo, motivo 
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pelo qual foi chamada de «encefalite letárgica». Ao estudar o 
cérebro das vítimas, Von Economo descobriu uma lesão numa 
estrutura profunda do cérebro, o hipotálamo, e com base nestas 
observações formulou corretamente a hipótese deste conter um 
«centro do sono». Pela primeira vez, uma doença orientava a in‑
vestigação para uma zona do cérebro responsável pelo correto 
funcionamento do sono.

A hipótese de Von Economo foi confirmada quase ao mesmo 
tempo em Zurique pelo fisiologista suíço Walter Hess: através 
de experiências conduzidas em gatos, Hess descobriu que a es‑
timulação elétrica da parte anterior do hipotálamo provocava 
o sono nestes felinos. Descobriu também que a parte anterior 
de um grande núcleo profundo do cérebro, o «tálamo ântero‑
‑medial», determina uma situação de sono ainda mais profun‑
da. Graças às suas observações, Hess obteve o Prémio Nobel em 
1949, acrescentando novas e importantes peças ao mosaico de 
conhecimento que levaria à revelação dos principais mecanis‑
mos de controlo do sono.

Nesse mesmo ano, o neurofisiologista italiano Giuseppe 
Moruzzi, que se transferira para Pisa depois de trabalhar nos 
mais importantes laboratórios de Fisiologia europeus e america‑
nos, e de — nos laboratórios de Horace Magoun, em Chicago — 
ter localizado na substância reticular do tronco cerebral outros 
centros cruciais ao controlo da alternância da vigília, descobriu 
que o sono não é um fenómeno passivo, mas, antes, o resulta‑
do da ativação de redes neuronais complexas. A via aberta por 
Moruzzi no sentido da compreensão das razões do sono, do por‑
quê da ativação do mesmo, é ainda hoje percorrida por dezenas 
de cientistas, capitaneados por Giulio Tononi e Chiara Cirelli.

Entre 1953 e 1959, a descoberta quase fortuita do sono REM, 
por obra de Nathaniel Kleitman e de dois dos seus alunos,  



I N T R O D U Ç Ã O

19 

Eugene Aserinsky e Bill Dement, completou a descrição das ca‑
raterísticas eletroencefalográficas do sono noturno, provocando 
uma verdadeira revolução na investigação. Observaram que, a 
cada 70 ‑90 minutos, o sono profundo é interrompido pelo sono 
com movimentos oculares rápidos (REM significa precisamente 
rapid eye movements). Ao despertar as pessoas, Bill Dement, que 
se juntou ao grupo de Kleitman numa segunda fase em conjunto 
com Aserinsky, descobriu que apesar de o conteúdo mental ser 
extremamente pobre na fase do sono caraterizado por oscilações 
eletroencefalográficas lentas, durante o sono com os movimentos 
rápidos dos olhos — quando o eletroencefalograma se assemelha 
ao de um homem acordado —, a atividade mental é animada, vívi‑
da, bizarra. De facto, durante o sono REM, sonha ‑se.

A descoberta da alternância entre sono REM e sono de on‑
das lentas, desde então chamado «não ‑REM», permitiu uma 
descrição completa da atividade eletroencefalográfica durante o 
período em que estamos a dormir. Entre os anos 80 e 90, nasce‑
ram centenas de laboratórios, salas insonorizadas e isoladas por 
gaiolas de Faraday de modo a se protegerem e resguardarem as 
observações das interferências elétricas externas, muitas vezes 
construídos em subterrâneos ou situados em espaços não utili‑
zados nas zonas mais silenciosas das instituições de investiga‑
ção. Os laboratórios albergavam tanto pessoas saudáveis como 
pacientes durante a noite para os estudarem com eletroencefa‑
lografias cada vez mais complexas, utilizadas no estudo de um 
número cada vez mais elevado de parâmetros biológicos: ativi‑
dade respiratória, atividade muscular, temperatura, atividade 
cardíaca, tensão arterial.

Foi assim que nasceu a polissonografia.
Nos anos 80, ao tornar ‑se possível gravar numa fita mag‑

nética vídeos dos pacientes iluminados com infravermelhos,  
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aos registos poligráficos foram associadas as imagens sincroni‑
zadas dos sujeitos de estudo. A invenção da videopolissonogra‑
fia permitiu aos investigadores documentarem todo o tipo de 
comportamento atípico durante o sono, e redigirem, em 1979,  
a primeira Classificação Internacional dos Distúrbios do Sono.

A partir desse momento, os laboratórios do sono tornaram‑
‑se uma forja de investigação científica entusiasmante, reple‑
ta de investigadores que tentavam freneticamente escrever os 
vários episódios de uma história de aventuras para a qual pare‑
cia não existir a palavra «fim». A informação recolhida nesses  
20 anos extraordinários — imagens a preto e branco feitas no co‑
ração da noite — permite que hoje inúmeros pacientes em todo o 
mundo possam dar um nome a acontecimentos noturnos estra‑
nhos, desde distúrbios mais comuns, como o «terror noturno» 
e a «paralisia do sono», aos mais raros, como a «narcolepsia»,  
e tratá ‑los adequadamente.

É, portanto, aqui que vos quero acompanhar. No final deste 
corredor, que tão rapidamente atravessámos, uma porta branca 
e muito alta barra ‑nos o caminho. Do outro lado, nas divisões 
iluminadas por luzes artificiais, decidi juntar alguns dos meus 
pacientes mais interessantes. Os seus distúrbios, por vezes, fa‑
rão vacilar todas as nossas certezas sobre a realidade em que vi‑
vemos. Nesta viagem juntos, haverá noites em que prevalecerão 
o pesadelo e o terror. Outras, pelo contrário, os fenómenos dian‑
te dos nossos olhos irão arrancar ‑nos um sorriso.

Mas por mais raros e extremos que sejam os distúrbios que 
decidi contar ‑vos, posso garantir que cada um de vocês será ca‑
paz de reconhecer neles memórias, suspeitas e sensações sur‑
preendentemente familiares, e de compreender a vossa própria 
mente noturna, muito mais do que alguma vez imaginaram.

A porta está a abrir ‑se. Chegou o momento de apagar a luz.
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o  f r a d e  P e r s e g u I d o  P e l o  d I a b o
a  s í n d r o m e  d a s  p e r n a s  i n q u i e t a s

O diabo exulta quando pode tirar 

ao servo de Deus a alegria.

São Francisco de Assis

n
unca pensei ter de socorrer um frade possuído pelo demó‑
nio.
Tenho o ambulatório para os distúrbios do sono às terças‑

‑feiras. Está sempre muito cheio, por isso, quando um colega não 
consegue encontrar vaga para uma urgência, sabe que pode enviar‑
‑me diretamente o paciente pouco antes do início das consultas, 
dizendo ‑lhe que se dirija a mim. Um dia, estava eu a descer para o 
ambulatório, avistei nos corredores da clínica um jovem religioso, 
alto, com sandálias de cabedal e sem meias, apesar da temperatura 
ainda muito fria de um fevereiro já avançado. Caminhava com o 
terço na mão, andando para trás e para a frente enquanto recitava 
palavras incompreensíveis em voz baixa.

— Bom dia, padre — disse eu, parando a poucos metros dele.
— Bom dia, bom dia… Pai nosso… o Vosso nome… assim na Terra 

como no Céu…
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— Está tudo bem? Está à espera de alguém?
— Sim, procuro o doutor Plazzi. Tenho um problema. 

Disseram ‑me para vir aqui.
Apresentei ‑me e convidei ‑o a sentar ‑se à porta do meu am‑

bulatório.
— Doutor, seria possível antecipar a minha consulta?
Dei uma olhadela à sala de espera. 
— Acho que já tenho algumas pessoas na fila.
— Por favor, doutor, não posso estar muito tempo sentado.
Tremia a olhos vistos. Pareceu ‑me algo mais do que um sim‑

ples pedido de quem tem pressa; o jovem frade, o padre G., apa‑
rentava ser muito educado e respeitador das outras pessoas que 
aguardavam pela sua vez. Decidi então atender o seu pedido e, 
para não levantar problemas com os coordenadores do ambula‑
tório e com os outros pacientes, propus ‑lhe que se dirigisse rapi‑
damente para o laboratório do sono.

— Venha, padre, venha depressa, por aqui.
— Obrigado, doutor, obrigado.
Percorrendo um longo corredor, chegámos ao edifício prin‑

cipal e depois, pelas escadas, à cave onde fica o laboratório. Du‑
rante a deslocação, aproveitei para recolher do padre G. algumas 
informações fundamentais. A sua consulta tinha ‑me sido pe‑
dida no dia anterior pelo seu mentor e guia espiritual, o padre 
Guglielmo, um homem tão devoto a Deus como atento e pers‑
picaz enquanto observador das centenas de homens que todos 
os dias conhecia. O velho frade estava preocupado com o com‑
portamento estranho do seu jovem irmão ao ponto de decidir  
ligar ‑me. 

— Já não sabemos o que fazer, professor, não sabemos o que 
lhe está a acontecer. Eu e os outros irmãos estamos muito preo‑
cupados — disse ‑me ele. 
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Já no seu telefonema sentira um sinal de alerta, de urgência, 
de gravidade, mas não tinha compreendido em absoluto o cerne 
do problema. Bastou, no entanto, ouvir o padre G. durante al‑
guns minutos e vê ‑lo mimetizar os seus sintomas para chegar 
rapidamente a uma conclusão: quando alcançámos o laborató‑
rio, já eu tinha o diagnóstico na ponta da caneta.

Faltava compreender por que motivo estavam a ocorrer ao 
padre G. determinados acontecimentos insólitos.

O padre G. tinha 35 anos e na sua família não havia qual‑
quer registo de doenças neurológicas. Porém, o pai recebera um 
transplante de rins, danificados por uma forma de hipertensão 
arterial resistente ou, talvez, mal tratada. Depois do serviço mili‑
tar voluntário, o padre G., grande trabalhador, bom camponês e 
apaixonado pelas artes marciais, aproximou ‑se da vida religiosa 
e, aos 29 anos, fez os votos de pobreza, castidade e obediência 
dos frades franciscanos. Nunca se separara do seu mestre, o pa‑
dre Guglielmo, que se tornava, assim, uma importante testemu‑
nha de tudo o que lhe estava a acontecer há mais de três meses. 

Durante o telefonema, o padre Guglielmo tinha ‑me garan‑
tido que o jovem padre G. era, desde que o conhecera, um ser‑
vo de Deus exemplar. Nunca uma palavra a mais ou um gesto 
inconveniente. O seu comportamento fora sempre um modelo 
para todos os outros irmãos. No entanto, de há alguns meses 
a esta parte, o padre G. tinha começado a dar ‑lhe uma série de 
preocupações: durante a oração da noite, altura em que tinha 
de ficar sentado, era invadido por dores ardentes, uns ardores 
insuportáveis na parte anterior das pernas. Conseguia resistir 
cerca de 10 minutos, recorrendo a estratagemas que aprendera 
ao experimentá ‑los em si mesmo. Se, por exemplo, pressionasse 
a parte da frente do pé com força ou esfregasse as pernas uma 
na outra, se fizesse movimentos alternados de flexão e extensão 
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dos pés ou se oscilasse o tronco, a dor ia diminuindo lentamen‑
te, até desaparecer por completo, pelo menos durante alguns 
minutos. Depois reaparecia, tão violentamente que o obrigava 
a levantar ‑se de repente: sentia as pernas envoltas por plantas 
trepadeiras, por heras pruriginosas, e uma espécie de mordidela 
insuportável aferrava ‑se ‑lhe nos tornozelos. Era como se um cão 
o estivesse a morder. Também nestes casos, assim que se levan‑
tava, e depois de alguns passos rápidos — melhor ainda se bates‑
se com os pés no chão —, tudo desaparecia.

Por causa destas manifestações misteriosas, o padre G. já 
não conseguia fazer os exercícios espirituais, e não sabia que 
força desconhecida era esta que o atormentava. Não queria que 
o vissem assim, não queria que os outros irmãos descobrissem 
esta sua condição. Sentia medo, dor e, também, raiva. Uma vez, 
durante a oração, contorceu ‑se, sentado, tentando resistir à do‑
lorosa sensação que tinha nas pernas, mas teve de se levantar 
bruscamente dos bancos do coro, correndo e batendo com os pés 
enquanto gritava: 

— Chega! Por favor, deixa ‑me! 
Tinha visto os olhares dos seus irmãos, estupefactos, assus‑

tados, preocupados. E, sempre a andar, pensava: «O que será 
isto? Estará a acontecer alguma coisa à minha alma? À minha 
fé? Será o diabo a não querer que eu reze? Que manda as suas 
urtigas venenosas e os seus lobos para me morderem, como fez 
a Francisco?»

Perguntava ‑se continuamente se haveria algo de mau que 
fosse tão forte ao ponto de o impedir de rezar. Era uma pergunta 
que também o padre Guglielmo e os outros irmãos faziam a si 
mesmos. E isto não deixava ninguém tranquilo.

Contudo, não estavam a par de tudo: o que viam durante 
as horas de oração era apenas a ponta do icebergue. Quando  
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chegava ao quarto, quando se ajoelhava para rezar, mas, sobre‑
tudo, quando estava cansado, exausto, e se deitava para dormir, 
as ferroadelas e o ardor recomeçavam. Ainda mais ferozmente.

O padre G. conseguia rezar ajoelhado passando a corda da 
túnica por baixo dos joelhos ou apertando com ela a barriga das 
pernas, mas não conseguia meter ‑se na cama sem primeiro ficar 
extenuado fisicamente à força de saltar, correr no quarto e fazer 
flexões. De noite, acordava várias vezes com dor nas pernas, nal‑
guns casos com cãibras na barriga das pernas. Nesses casos era 
forçado a submeter ‑se de novo a uma extenuante sessão de ginás‑
tica noturna antes de conseguir deitar ‑se e dormir algumas horas.

O despertar ao amanhecer era uma tortura. Quando voltava 
a ajoelhar ‑se para rezar, com a corda apertada à volta dos joelhos, 
era frequente ter ataques repentinos de sono que lhe faziam cair 
a cabeça bruscamente para a frente. Felizmente a sua cela fica‑
va no rés do chão e era a última no longo corredor. A cela mais 
próxima era ocupada pelo padre S., que ressonava muito alto.  
O padre G. ouvia‑o ressonar todas as noites — certamente este 
não se tinha apercebido de nada, e, pelo menos de noite, o Padre G  
conseguia manter escondidas as suas terríveis manifestações.

No laboratório, fez ‑me a pergunta que o atormentava há  
meses:

— Doutor, diga ‑me a verdade, o que me está a acontecer é 
fruto de uma intervenção demoníaca?

— Caro padre, não tenho qualquer competência em demo‑
nologia. Mas tenho a certeza absoluta de que a sua doença tem 
um nome bem concreto, e seguramente uma cura: trata ‑se da 
«síndrome das pernas inquietas».

— Então, não é Satanás a querer distrair ‑me da luz do  
Senhor?

— Neste caso, não. Pode ficar mais do que descansado.
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A síndrome das pernas inquietas pode ser uma doença mui‑
to dura e, à sua maneira, fascinante, com uma história por de‑
trás bastante curiosa. Todos os estudantes de Medicina conhe‑
cem de cor, desde o primeiro ano do curso, a composição do 
polígono de Willis, o sistema de ligação entre os vasos arteriais 
intracranianos que garante o fluxo de sangue ao cérebro. No en‑
tanto, poucos médicos sabem que, em 1672, Thomas Willis des‑
creveu os sintomas de várias doenças que achamos terem sido 
descobertas muito mais recentemente, levados pelas datas que  
podemos obter através de um qualquer motor de pesquisa cien‑
tífica na internet. De facto, no seu último livro de Fisiopatologia,  
De animae brutorum, o médico britânico, com 50 anos de idade e 
no topo da sua carreira, firme opositor da teoria cartesiana, es‑
tava fortemente convencido de que o homem tinha duas almas: 
uma unicamente humana, racional e imortal, e uma mortal, co‑
mum a todas as criaturas do reino animal. Graças à sua vasta ex‑
periência clínica e capacidade de observação, Willis reconheceu 
a diferença entre doenças orgânicas e doenças mentais, atribuin‑
do às últimas a predominância das disfunções da alma animal  
(precisamente a anima brutorum), que se situa no interior do 
corpo humano. Por isso, entre as muitas doenças descritas por  
Willis, para além das cefaleias, da apoplexia, da paralisia e da me‑
lancolia, encontramos também a primeira descrição da síndrome 
das pernas inquietas. Willis atribuiu‑lhe toda a dramaticidade das 
doenças mais graves, comparando os sofrimentos de uma pessoa 
por ela afetada aos de um prisioneiro numa câmara de tortura.

Hoje, 350 anos depois da primeira descrição de Willis, a sín‑
drome das pernas inquietas, um distúrbio muito frequente, sub‑
valorizado e subdiagnosticado, tem dificuldade em encontrar 
uma colocação nosográfica definitiva, sendo disputada pelos dis‑
túrbios do sono e pelas patologias neurológicas do movimento.
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Mais conhecida com o acrónimo RLS (restless legs syndrome), é 
um distúrbio neurológico causado por uma disfunção dos siste‑
mas sensitivo e motor que surge no momento em que, relaxados 
e sonolentos, muitas vezes já deitados na cama, nos preparamos 
para dormir. MacDonald Critchley, o grande neurologista do 
Queen Square Institute of Neurology, de Londres, chamou pre 
dormitum a esta ansiada janela temporal que se abre no final de 
cada um dos nossos dias. É neste momento que a RLS se apre‑
senta, criando uma sensação de incómodo nas pernas, entre o 
calcanhar e o joelho, forçando ‑nos a movê‑los e, e, por vezes, a 
levantarmo ‑nos da cama. Este fenómeno bloqueia o nosso aces‑
so ao sono, sendo frequentemente causa de insónias graves.

O paciente queixa ‑se de ardores, prurido, formigueiro, es‑
pasmos, movimentos involuntários das pernas ou dos braços e, 
sobretudo, de uma agitação irritante que provoca a necessidade 
de mexer as pernas, de pôr ‑se de pé e caminhar. Os sintomas 
da RLS determinam uma insónia caraterizada por um aumento 
da fase de adormecimento e fragmentação do sono, sendo que a 
consequente sonolência diurna e o acentuado quadro de fadiga 
podem comprometer seriamente a qualidade de vida. Além dis‑
so, a RLS induz um distúrbio ansioso ‑depressivo e é um fator de 
risco cardiovascular considerável.

A prevalência da LRS é elevada, mas na maioria das vezes 
não é diagnosticada, e a sua patogénese ainda não é completa‑
mente clara. Na sua forma idiopática, ou seja, não associada a 
uma patologia maior, é muitas vezes hereditária e transmitida 
como modalidade dominante. Mas não deve ser subvalorizada, 
sendo frequente em situações de anemia e na população com in‑
suficiência renal, em que se pode apresentar como um sintoma 
inicial, podendo também pôr em perigo o bom funcionamento 
da diálise.



G i u s e p p e  p l a z z i

28 

Era isto que se passava com o padre G., pelo que era preciso 
compreender por que motivo lhe estava a acontecer precisamen‑
te a ele, e por que motivo o distúrbio o tinha afetado de forma tão 
violenta e repentina.

Na consulta neurológica, os resultados mostraram ‑se com‑
pletamente normais. O padre G. estava em ótimas condições 
físicas. Tinha, porém, provocado duas feridas profundas nos 
joelhos por colocar a corda debaixo deles quando se ajoelhava 
durante a oração, e as pernas estavam cheias de abrasões. Apesar 
de ter um peso normal, a sua tensão arterial era bastante alta, 
acima dos valores normais. Durante a consulta, quando estava 
deitado também tinha uma necessidade evidente de mexer as 
pernas.

Expliquei ao padre G. que ele sofria de RLS, que o diagnós‑
tico tinha sido feito tendo por base critérios clínicos, e que eu 
estava em condições de o confirmar e de lhe prescrever um 
fármaco sintomático: iria dormir melhor a partir dessa mesma  
noite. Seriam, no entanto, necessários alguns exames para ex‑
cluir uma forma secundária da RLS, ou seja, a associação a deter‑
minadas condições clínicas em que a prevalência da RLS é mais 
alta. Preocupava ‑me o início repentino da doença, os antece‑
dentes familiares de insuficiência renal, no pai, e a hipertensão,  
embora pudesse ser uma situação casual. Especificamente, que‑
ria excluir qualquer problema renal.

Recapitulei com ele os critérios de diagnóstico propostos em 
2003 por um grupo de especialistas do International Resstless 
Legs Syndrome Study Group. Os critérios, que o leitor poderá 
ter em mente se por acaso a história do padre G. tiver feito soar 
algum alarme, permitem identificar e diagnosticar facilmente 
o distúrbio e dividem ‑se em quatro pontos: 1) a necessidade im‑
pulsiva de mexer as pernas geralmente associada a distúrbios 
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sensoriais desagradáveis e incomodativos nos membros inferio‑
res; 2) a agitação motora e os distúrbios sensoriais começam e 
pioram durante o repouso ou a inatividade, quando a pessoa está 
sentada ou deitada; 3) a agitação motora e sensações incomoda‑
tivas são rapidamente, parcial ou totalmente aliviadas com mo‑
vimentos como caminhar ou distender os músculos; 4) o desejo 
de mexer as pernas e as sensações desagradáveis apresentam 
uma variação circadiana: surgem ou pioram ao fim do dia ou  
de noite.

O padre G., depois de ter aprendido que aquilo que ele esta‑
va a viver não era um artifício do demónio, mas a manifestação 
de uma doença muito conhecida e difundida, pareceu decidida‑
mente mais descansado. Por vezes, anunciar logo o diagnóstico 
aos pacientes pode provocar um pequeno choque, mesmo quan‑
do as notícias possam parecer tendencialmente positivas. Nou‑
tros casos, como neste, representa o primeiro passo terapêutico,  
às vezes o mais importante. 

Como já estávamos no laboratório do sono, propus ao padre 
G. que fizesse o teste de imobilização (o suggested immobilization 
test, SIT). Trata ‑se de um teste proposto por Jacques Monplaisir, 
de Montreal, para avaliar a gravidade do distúrbio e quantificar 
a eventual resposta à terapia.

Enquanto eu retomava as outras consultas, o padre G. 
preparava ‑se para verificar a eficácia da possível terapia. Duran‑
te o SIT, são colocados dois elétrodos nos respetivos músculos 
tibiais anteriores das duas pernas, para se registar a atividade 
eletromiográfica. A eletromiografia é a prática neurofisiológica 
mais antiga que permite traduzir num registo a atividade elé‑
trica de um músculo que se contrai, e é utilizada para estudar 
objetivamente e quantificar a lesão muscular em doenças neu‑
rológicas como, por exemplo, as contrações musculares invo‑
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luntárias na RLS. O músculo tibial anterior está encarregado do 
levantamento do pé em relação à articulação do tornozelo, e o 
técnico pode encontrá ‑lo facilmente na zona lateral da perna, na 
parte exterior da tíbia. Pede ‑se ao paciente deitado para levantar 
a ponta do pé a fim de se observar facilmente a contração do 
músculo sobre o qual se colocam duas pequenas taças de prata 
niquelada e de pasta condutora. Ao contrair o músculo, é emiti‑
da uma atividade elétrica facilmente registada com o polígrafo. 
Deste modo, é possível documentar o número, a frequência e a 
intensidade das contrações de um paciente sob o efeito da agi‑
tação da RLS.

Pouco menos de 10 minutos depois, chamaram ‑me do am‑
bulatório. O padre G. não conseguia aguentar os procedimentos 
do teste.

— Estou mal, arde ‑me tudo, deixem ‑me levantar! — dizia ele 
aos técnicos.

Ordenei que interrompessem imediatamente o teste, dei‑
xando, no entanto, os elétrodos, e pedi que lhe administrassem 
uma pequena quantidade de pramipexol, um fármaco agonista 
da dopamina registado nos EUA e na Europa para o tratamento 
da RLS. Na verdade, apesar de ainda não ser se saber ao certo 
quais os mecanismos cerebrais que são capazes de produzir os  
sintomas dolorosos da RLS, é, contudo, certo que os fármacos do‑
paminérgicos são com frequência muito eficazes no seu alívio.  
A minha esperança era também ver um efeito imediato no de‑
sesperado padre G.

Desci até ao laboratório meia hora depois. O padre G. esta‑
va a caminhar com o terço na mão, desta vez descalço. O seu 
rosto estava muito mais relaxado, embora estivesse com medo 
de descontrair. Mas estava na hora, tinha de voltar para dentro 
e repetir o exame. Deitou ‑se na cama do laboratório enquanto 
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eu visionava o vídeo do primeiro teste. O seu rosto durante a 
gravação era uma máscara de dor, e tinha contrações contínuas 
no corpo todo. As pernas saíam ‑lhe do hábito e chutavam violen‑
tamente no ar! Estes movimentos só em parte eram controláveis 
com a vontade, a maior parte escapava eletricamente ao seu con‑
trolo. A combinação entre o hábito clerical e a descompostura 
dos movimentos era realmente angustiante. Acreditando ou não 
nas forças do Mal, ver ‑se um jovem padre a mexer ‑se na cama 
como uma tarântula, com hábito de franciscano e um crucifixo 
de madeira atirados ao ar pelos espasmos contínuos, causa uma 
impressão perturbadora.

O padre G. estava de costas na cama. Finalmente quieto e re‑
laxado, sorria. Estendeu ‑me a mão, e eu peguei nela, apertando ‑a,  
e ele começou a chorar.

— Agora, tudo isto vai acabar não é verdade? — perguntou‑
‑me ele, profundamente comovido.

Tínhamos um bom fármaco para ele poder voltar à sua vida 
normal, disso tínhamos a certeza; só era preciso continuar o  
registo durante um pouco mais. Esgotado, o pobre frade ador‑
meceu em poucos minutos, e depressa ocorreu aquilo que es‑
perávamos. Periodicamente, a cada 20 segundos, aproximada‑
mente, as pernas do padre G. mexiam ‑se, por vezes síncronas, 
por vezes só uma, por vezes alternadamente. Era bem visível a 
extensão do dedo grande do pé, seguida da flexão do tornozelo, 
do joelho e, às vezes, da anca. Cada movimento tinha a duração 
de uns dois segundos. No laboratório conhecíamos bem aquela 
espécie de pantomima do tropeção. Tratava ‑se de um distúrbio 
do movimento durante o sono que se associa, em mais de 80 % 
dos casos, a uma RLS. Apesar de este fenómeno ter sido descrito 
pela primeira vez por investigadores italianos e pelo seu deno‑
minado «mioclono noturno», é correntemente identificado com 



G i u s e p p e  p l a z z i

32 

o acrónimo PLMS (periodic limb movements during sleep – movi‑
mentos periódicos dos membros durante o sono) e é um indica‑
dor poligráfico da RLS.

Quando, passado um mês, o padre G. voltou para uma con‑
sulta de controlo, referiu ‑nos que se tinha restabelecido comple‑
tamente com uma dose baixa do fármaco. Posta de lado a hipóte‑
se demoníaca, voltara a tentar identificar serenamente possíveis 
indícios da RLS na sua vida e na sua família, e recordou como, 
depois de uma operação de apendicectomia complicada 10 anos 
antes, se apercebera de algo semelhante quando, durante a con‑
valescença, se vira forçado a ficar na cama. O seu pai, entretanto, 
confirmava por telefone que também ele já experimentara uma 
sensação de inquietação nas pernas quando se deitava muito 
cansado, e que suspeitava que também a sua mãe, a avó do padre 
G., sofrera de algo parecido. Com efeito, muitas vezes de manhã 
a casa da avó apresentava indícios de uma intensa atividade no‑
turna: antes do nascer do Sol já havia roupa engomada em cima 
da mesa da sala e doces com um cheiro irresistível tirados do 
forno.

Felizmente, os testes a que o padre G. se submetera estavam 
todos normais. Nenhum sinal de insuficiência renal nem de 
uremia, e a tensão tinha normalizado. A dose hemática da fer‑
ritina, um dos possíveis indicadores da RLS, indicava valores 
baixos. Um baixo nível de ferritina é considerado um indicador 
sensível de carência de ferro. O ferro, além de ser um elemen‑
to constituinte fundamental de muitos complexos proteicos, 
concentra ‑se numa estrutura do tronco cerebral, na substantia 
nigra, conferindo ‑lhe a típica cor negra. A carência de ferro nos 
pacientes com RLS pode alterar a função desta estrutura envolvi‑
da nos mecanismos de controlo do movimento, da dependência 
e da recompensa, e desempenhar também um papel importante 
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na patofisiologia da RLS (por exemplo, sabe ‑se que a suplemen‑
tação de ferro é capaz de aliviar os sintomas da RLS; do mesmo 
modo, sabemos que a RLS pode piorar em condições fisiológicas 
associadas a carência de ferro, como a gravidez).

Hoje, mais de 10 anos depois do aparecimento da doença, 
o padre G. está finalmente bem. Não voltou a precisar de mim, 
mas continuamos a falar ‑nos regularmente para nos desejar‑
mos um bom Natal. 

«Que Deus o proteja das dores, doutor», escreveu ‑me ele da 
última vez. «Basta um bom fármaco, caro padre», respondi, sa‑
bendo que o padre G., embora timidamente, iria sorrir.




