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RESUMO 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A apresentação clíni-
ca da síndrome de Sjögren (SS) primária é em sua grande 
maioria sutil, lenta e desafiadora, estando os sintomas pre-
sentes anos antes do correto diagnóstico. A avaliação dessa 
doença é de extrema importância para orientar o tratamen-
to adequado, minimizando as complicações. O objetivo 
deste estudo foi auxiliar o médico generalista a reconhecer 
o quadro clínico mais característico (envolvimento glandu-
lar) e possível envolvimento sistêmico da doença.
CONTEÚDO: Artigos publicados entre 1980 e 2009 fo-
ram selecionados no banco de dados do Medline através 
das palavras-chaves: Sjögren, diagnóstico e tratamento, as-
sim como as diretrizes internacionais foram buscadas no 
link http:sumsearch.uthsca.edu. Adicionalmente, referên-
cias destes artigos, capítulos de livros e estudos históricos 
foram avaliados.
CONCLUSÃO: A síndrome de Sjögren primária, também 
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é conhecida como síndrome “sicca” ou seca, está entre as 
três doenças sistêmicas autoimunes mais comuns. A maio-
ria dos pacientes apresenta curso lento e benigno. A forma 
primária não está associada a outras doenças autoimunes. 
As manifestações iniciais podem ser inespecíficas com aco-
metimento restrito das glândulas exócrinas e com poucos 
sintomas reumáticos.
Descritores: Diagnóstico, Síndrome de Sjögren, Tratamento. 

SUMMARY
 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The clinical pre-
sentation of primary Sjögren’s (SS) syndrome is mostly 
subtle, slow and challenging, with symptoms present for 
years before the correct diagnosis. The assessment of this 
pathology is of paramount importance to guide appropri-
ate treatment to minimize complications. The objective of 
this study was to assist the general practitioner to recognize 
the most common clinical feature (glandular involvement) 
and possible systemic involvement. 
CONTENTS: Articles published between 1980 and 2009 
were selected from the database MedLine via keywords: 
Sjögren, diagnosis and treatment, as well as international 
guidelines were sought on the link http:sumsearch.uthsca.
edu. Additionally, references of articles, chapters of books 
and historical studies were evaluated.
CONCLUSION: The primary Sjögren syndrome, also 
known as syndrome “sicca or dry, is among the three dis-
eases systemic autoimmune diseases more common. Most 
patients have slow and benign course. The primary form is 
not associated with other autoimmune diseases. The ini-
tial manifestations may be nonspecific with involvement 
restricted to exocrine glands and few rheumatic symptoms. 
Keywords: Diagnosis, Sjögren syndrome, Treatment. 

INTRODUÇÃO

A primeira descrição de boca seca, o aumento de glân-
dulas parótidas e ceratite que se tem acesso foi em 1892, 
quando Hadden, Leber, Mikulicz relataram um caso de 
um homem de 42 anos com aumento bilateral da glându-
la parótida e com infiltrado de células redondas nas glân-
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dulas lacrimais. Gougerot em 1925 e Sjögren em 1933 
associaram olho seco, boca seca e aumento das glândulas 
salivares à poliartrite e doença sistêmica. O oftalmologista 
sueco Henrik Sjögren descreveu a história clínica deta-
lhada e os achados histopatológicos de 19 mulheres, com 
idade entre 29 e 72 anos, dessas 13 apresentavam provável 
AR com xerostalmia e xeroftalmia. O quadro clínico, as-
sim como a forma atualmente reconhecida da síndrome 
foi descrito em 19561. Desde então vários estudos tem 
conduzido para o reconhecimento do quadro clínico, his-
topatológico, das características imunogenéticas e soroló-
gicas da síndrome de Sjögren (SS)2,3.
A SS está entre as três doenças sistêmicas autoimunes mais 
comuns, sendo a segunda doença reumatológica mais co-
mum depois da AR1,4. É definida como uma doença in-
flamatória crônica, sistêmica e autoimune, que acomete 
as glândulas exócrinas, principalmente lacrimais e saliva-
res (envolvimento glandular). Pode ainda apresentar, com 
menor frequência, manifestações sistêmicas, com acometi-
mento cutâneo, respiratório, renal, hepático, neurológico e 
vascular (envolvimento sistêmico)5-7.
Também é conhecida como síndrome “sicca” ou seca pela 
diminuição da secreção das glândulas lacrimais e salivares, 
consequente ao intenso infiltrado linfoplasmocitário dos 
tecidos acometidos5.
Pode ser classificada em primária e secundária. Nas formas 
primárias não está associada a outras doenças autoimu-
nes, sendo observado um envolvimento mais sistêmico. 
A forma secundária é mais frequente e ocorre associada 
com doenças autoimunes reumáticas ou doenças difusas 
do tecido conjuntivo. As manifestações da síndrome “sic-
ca” podem ser encontradas na AR, no lúpus eritematoso 
sistêmico (LES), na esclerose sistêmica, na cirrose biliar 
primária e em várias outras doenças reumáticas. A doença 
mais comumente associada à SS é a artrite reumatoide, 
na qual 5% dos pacientes apresentam a síndrome clinica-
mente evidente e 20% apresentam um quadro subclínico. 
Não há correlação entre a gravidade da AR com a SS. A 
ceratoconjuntivite seca é a manifestação predominante na 
forma secundária3,5,6,8,9.
A SS geralmente é de progressão lenta, com acometimento 
restrito nas glândulas exócrinas e com poucos sintomas reu-
máticos. Na maioria dos pacientes, sintomas inespecíficos 
são encontrados oito a 10 anos antes do desenvolvimento 
dos sintomas típicos da doença. Em aproximadamente um 
terço dos pacientes com a forma primária há envolvimento 
sistêmico e apenas uma pequena porcentagem dos pacien-
tes desenvolve neoplasia linfoide3.
O objetivo deste estudo foi auxiliar o médico generalista 
a reconhecer o quadro clínico mais característico (envol-
vimento glandular) e possível envolvimento sistêmico da 
doença.

EPIDEMIOLOGIA

Estima-se que a síndrome de Sjögren afete 1 a 2 milhões de 
pessoas nos Estados Unidos, sendo a maioria dos casos não 
diagnosticados. Estudos relatam prevalência de 1% a 4,2% 
na população5,10. 

Na forma primária da doença há grande diferença entre os 
dados encontrados na literatura, com prevalência estima-
da entre 0,3% e 3,5% da população. Isso ocorre devido 
as importantes diferenças metodológicas dos estudos publi-
cados até o momento. Em estudo realizado na Grécia, no 
qual o diagnóstico foi baseado nos critérios do Consenso 
Americano-Europeu, encontrou-se prevalência de 0,09% e 
incidência de 0,005% por ano na população1,11,12. Plesivc-
nik e col.13 relataram incidência anual estimada de 0,004% 
na amostra estudada.
A SS pode ocorrer em todas as idades, mas afeta principal-
mente mulheres durante a quinta e sexta décadas de vida, 
com uma relação entre os sexos na proporção de 9:11,5.
Pacientes com SS têm maior probabilidade de desenvolver 
linfoma. O risco é equivalente para as formas primárias e 
secundárias, estimadas, em aproximadamente, 6,4 casos 
por 1000 pacientes, isto é, um risco 44 vezes maior que a 
população geral4.

DIAGNÓSTICO

A síndrome de Sjögren geralmente tem um curso variável 
e um amplo espectro de manifestações clínicas, além disso, 
muitos dos sintomas são inespecíficos. Devido a todos es-
tes aspectos, o diagnóstico da doença geralmente é difícil e 
tardio. O reconhecimento precoce da doença pode prevenir 
muitas complicações relacionadas à hipofunção das glân-
dulas (por exemplo: cáries, úlcera de córnea, etc.), além de 
permitir a vigilância clínica quanto ao desenvolvimento de 
manifestações extraglandulares mais graves e um tratamen-
to apropriado14,15.
Muitos critérios diagnósticos e classificações foram su-
geridos para esta síndrome, porém nenhum havia sido 
validado e aceito universalmente até 1996, quando um 
grupo europeu publicou estudo multicêntrico que desen-
volveu e validou critérios da classificação para a doença. 
Em 2002, após discussão e avaliação desses critérios entre 
especialistas americanos e europeus, uma versão revisada 
sobre os critérios diagnósticos foi apresentada à comu-
nidade internacional de reumatologistas. Essa é a versão 
atualmente utilizada e ficou conhecida como Consenso 
Americano-Europeu, o qual inclui a avaliação de mani-
festações subjetivas e objetivas da síndrome seca, presença 
de autoanticorpos anti-Ro (SSA) e anti-La (SSB), além de 
achados histopatológicos de glândulas salivares menores 
(Tabela 1 e Quadro 1)16.
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Tabela 1 – Critérios de classificação para síndrome de Sjögren16

I.   Sintomas oculares: resposta positiva para pelo menos uma das seguintes questões:
Você tem olho seco, diariamente, persistentemente, há mais de 3 meses?
Você tem a sensação recorrente de areia nos olhos?
Você necessita do uso de lágrima artificial mais de 3 vezes ao dia?

II.  Sintomas orais: resposta positiva para pelo menos uma das seguintes questões: 
Você tem sensação de boca seca, diariamente, há mais de três meses? 
Você tem inchaço das glândulas salivares, recorrente ou persistente, enquanto adulto?
Você frequentemente ingere líquidos para facilitar a deglutição, principalmente de alimentos secos?

III. Sinais oculares: resposta positiva para pelo menos um dos seguintes testes:
Teste de Schirmer (realizado sem anestesia): ≤ 5 mm em 5 minutos 
Escore de rosa bengala ou outro escore ocular: ≥ 4 de acordo com o escore de van Bijsterveld’s

IV. Alterações histológicas: escore focal* ≥ 1 na biópsia de glândulas salivares menores. 
Foco é definido como aglomerado de pelo menos 50 células mononucleares, enquanto que escore focal é definido como número 
de focos por 4 mm2 de tecido glandular*.

V.  Envolvimento da glândula salivar: resposta positiva para pelo menos um dos seguintes testes:
Cintilografia da glândula salivar: mostrando atraso na captação, redução da concentração e/ou atraso na excreção do contraste.
Sialografia de parótida: com a presença de sialectasias difusas (padrão pontilhado, cavitário ou destrutivo), sem evidencia de 
obstrução nos ductos maiores.
Fluxo salivar não estimulado: ≤ 1,5 mL em 15 minutos 

VI. Autoanticorpos: presença de pelo menos um dos seguintes autoanticorpos séricos:
Anti-Ro (SS-A)
Anti-La (SS-B)

* Foco é definido como aglomerado de pelo menos 50 células mononucleares, enquanto que escore focal é definido como número de focos por 4 mm2 de 
tecido glandular.

Quadro 1 – Regras para classificação16

Síndrome de Sjögren primária: em pacientes sem doenças associadas, a forma primária pode ser definida segundo um dos itens abaixo:
Presença de pelo menos 4 critérios, dos 6, desde que o critério IV ou o VI sejam positivos.
Presença de pelo menos 3 dos 4 critérios objetivos (III, IV, V e VI)
Síndrome de Sjögren Secundária: pacientes com doença estabelecida do tecido conjuntivo e:
Presença do critério I ou II mais pelo menos dois dos seguintes critérios: III, IV e V

Critérios de exclusão:
Radioterapia de cabeça e pescoço no passado;
Hepatite C;
Síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA);
Linfoma pré-existente;
Sarcoidose;
Doença enxerto versus hospedeiro;
Uso de fármacos anticolinérgicos (desde que os sintomas clínicos estejam presentes por período menor do que 4 vezes a meia vida 
do fármaco).

ACHADOS COMPLEMENTARES

A rotina laboratorial revela anemia moderada de doença 
crônica em um quarto dos pacientes. Leucopenia é en-
contrada em 10% dos pacientes, mas trombocitopenia é 
infrequente. Hemossedimentação elevada é uma manifes-
tação dos pacientes com síndrome de Sjögren muito co-
mum (80% a 90%), porém os níveis de proteína C-reativa 
é normal. Hipergamaglobulinemia é um achado laborato-
rial consistente, encontrado em 80% dos pacientes com SS 
primária5,6,17. 
Análises de parâmetros químicos e imunológicos da saliva 

têm sido examinadas exaustivamente, mas os resultados são 
conflitantes e controversos. Estas análises oferecem pouco 
valor diagnóstico. Inúmeros testes estão disponíveis para 
avaliar diretamente a secreção glandular exócrina e/ou as 
sequelas da sua diminuição5,14.

Autoanticorpos
Na SS a hiperreatividade das células B é expressa atra-
vés da hipergamaglobulinemia e da presença de comple-
xos imunes e autoanticorpos na circulação sanguínea. Os 
autoanticorpos podem ser específicos para determinado 
órgão ou não, os específicos que podem ser encontrados 
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na síndrome incluem anticorpos para antígenos celulares 
dos ductos salivares, tireoide, mucosa gástrica, eritrócitos, 
pâncreas, próstata e células nervosas. Cerca de 60% dos 
pacientes com SS apresentam autoanticorpos não órgãos 
específicos, esses anticorpos incluem o fator reumatoide 
(FR), anticorpo antinuclear (FAN), anti-Ro/SS-A e anti-
La/SS-B9,14.
O sistema Ro/La é um complexo antigênico heterogêneo 
constituído por três diferentes proteínas (52 kDa Ro, 
60 kDa Ro e 48 kDa La) e quatro pequenas partículas 
do RNA18. A função do sistema Ro/La é desconhecida. 
Os anticorpos anti-Ro/SS-A e anti-La/SS-B estão pre-
sentes em aproximadamente 95% e 87% dos pacientes 
com a forma primária da síndrome, respectivamente. Es-
ses autoanticorpos não são específicos para síndrome de 
Sjögren, mas podem ser encontrados em outras doenças 
autoimunes (ex: LES, AR, polimiosite) e em pessoas sau-
dáveis9,14. Anti-Ro/SS-A e anti-La/SS-B estão associados 
com doença de início precoce e de longa duração, com 
aumento recorrente das glândulas parótidas, com maior 
frequência de manifestações extraglandulares e com in-
filtração linfocitária mais intensa nas glândulas salivares 
menores7.
Outros autoanticorpos não específicos têm sido descritos 
na literatura em pacientes com SS primária, incluindo anti-
centrômero, antimitocôndria, anticorpos antifosfolipídeos, 
anticitoqueratina, n-RNP e anticorpos contra os recepto-
res muscarínicos M32. Alguns deles podem estar associados 
com manifestações clínicas particulares, como o anticen-
trômero com fenômeno de Raynaud e o antimitocôndria 
com acometimento hepático19.
 
Teste de Schirmer 
É usado para avaliar a secreção lacrimal pelas glândulas la-
crimais. O teste é feito com tiras de papel filtro de 30 mm 
de comprimento. Esta tira é encaixada na pálpebra infe-
rior com o restante do papel pendurado. Após 5 minutos é 
medido o comprimento do papel que está úmido. Se este 
comprimento for menor do que 5 mm em 15 minutos é 
uma forte indicação de diminuição de secreção. A presença 
de diminuição na secreção lacrimal; entretanto, não é diag-
nóstico para ceratoconjuntivite seca5,14.

Teste de rosa bengala 
A instilação de rosa bengala, uma anilina que permanece no 
epitélio desvitalizado ou lesado, pode revelar lesão de célu-
las epiteliais da córnea e da conjuntiva. O exame consiste 
na aplicação de solução de rosa bengala a 1% no fórnice 
inferior de cada olho. Após o paciente piscar algumas vezes, 
o oftalmologista realiza o exame através de uma lâmpada de 
fenda e mostra pontos ou filamentos de ceratite14.
Van Bijsterveld criou uma escala de graduação para a colo-

ração com rosa bengala que divide a superfície ocular em 
três zonas: conjuntiva bulbar nasal, córnea e conjuntiva 
bulbar temporal. Cada zona é avaliada pela densidade da 
coloração no valor de zero a 3, sendo zero a ausência do co-
rante e 3 sua impregnação confluente. A soma dos pontos 
das três regiões do olho pode definir a presença de cerato-
conjuntivite seca14,20. 

Determinação do tempo de ruptura do filme lacrimal 
(teste Break up time-fluoresceine - BUT)
A determinação do tempo de ruptura do filme lacrimal 
é outra avaliação útil. Uma gota de fluoresceína a 1% é 
aplicada no fórnice inferior de cada olho, pede-se para 
o paciente piscar uma ou duas vezes e depois ficar sem 
piscar. O tempo entre a última piscada e o aparecimento 
de áreas escuras não fluorescentes no filme lacrimal é ava-
liado à lâmpada de fenda. Uma ruptura muito rápida do 
filme lacrimal indica anormalidades nas camadas de mu-
cina e lipídeos (abaixo de 5 segundos significa olho seco, 
entre 5 e 10 segundos é suspeito e acima de 10 segundos 
é normal)5,21.

Sialometria 
A sialometria mede a taxa de fluxo salivar, com ou sem es-
timulação, para a parótida, ou glândulas salivares maiores 
individualmente, ou para a produção total de saliva. Pa-
cientes com SS têm redução do fluxo salivar. Entretanto, a 
medida deste fluxo depende de vários fatores, como a ida-
de, o sexo do paciente, o uso de fármacos e a hora do dia. 
Portanto, um variado espectro de taxas de fluxo é encontra-
do em indivíduos normais e não tem valor por si só para o 
diagnóstico de Sjögren5,14.
O teste preconizado pelo Consenso Americano-Euro-
peu de critérios diagnósticos é a medida do fluxo sali-
var sem estimulação O paciente deve coletar toda sua 
saliva em um tubo graduado durante 15 minutos. O 
fluxo é considerado baixo quando inferior a 1,5 mL. O 
paciente deve estar em jejum, estar sem fumar e não ter 
feito qualquer higiene oral por pelo menos uma hora 
antes do exame21.

Sialografia 
A sialografia é um método radiográfico para avaliar altera-
ções anatômicas no sistema ductal das glândulas salivares. 
O estudo sialográfico mostra um aumento na incidência 
de sialectasias nos pacientes com síndrome de Sjögren. A 
sialografia é tão sensível e específica, quanto a biópsia de 
glândula salivar menor para o diagnóstico de SS primária. 
A sialografia da parótida é realizada com a cateterização do 
ducto parotídeo, seguida da instilação de contraste. Pacien-
tes com SS apresentam distorções grosseiras dos ductos sa-
livares, com retenção de contraste9,14.
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Cintilografia 
A cintilografia fornece uma avaliação funcional de todas as 
glândulas salivares através da observação da taxa de captação 
e da densidade de tecnécio pertecnetato 99 m e o tempo de 
aparecimento na boca durante 60 minutos, após injeção por 
via venosa. Nos pacientes com SS a captação do contraste 
pelas glândulas e a secreção de saliva contrastada está atrasada 
ou ausente. Cintilografia anormal se correlaciona com dimi-
nuição no fluxo salivar, com a sialografia e com a intensidade 
do infiltrado linfocitário na glândula salivar menor. Anor-
malidades na cintilografia são altamente sensíveis, mas não 
específicas da doença. O estudo europeu que avaliou os testes 
diagnósticos orais e oculares na SS mostrou sensibilidade de 
87,2% e especificidade de 79% para este exame5,21.

Biópsia de glândula salivar menor 
A biópsia de glândula salivar menor serve como a pedra an-
gular no diagnóstico da SS. Ela pode ser muito específica se 
for obtida através de mucosa aparentemente normal, incluir 
5-10 glândulas separadas por tecido conjuntivo e demonstrar 
sialoadenite linfocítica focal, que é definida como agregados 
múltiplos e densos de 50 ou mais linfócitos (1 foco) na maior 
parte da amostra avaliada14,22.

QUADRO CLÍNICO 

A maioria dos pacientes apresenta curso lento e benigno. As 
manifestações iniciais podem ser inespecíficas e, usualmente, 
o diagnóstico é retardado por aproximadamente seis anos. 
As manifestações podem ser divididas em acometimentos de 
glândulas exócrinas e de tecidos extraglandulares1,5.

Manifestações glandulares
Envolvimento ocular: ocorre diminuição da produção de 
lágrimas devido à destruição do epitélio conjuntival da cór-
nea e do bulbo, determinando a ceratoconjuntivite seca. 
Esta se apresenta com início insidioso em período de vários 
anos. Os sintomas variam e frequentemente pioram à noite. 
Os pacientes queixam-se de sensação de queimação, areia 
ou prurido abaixo das pálpebras, dificuldade para piscar os 
olhos, vermelhidão e fotossensibilidade. As complicações 
incluem ulceração de córnea e blefarite de repetição6,14.

Envolvimento orofaríngeo: ocorre importante diminuição 
da produção de saliva pelas glândulas salivares, resultando 
em xerostomia, que é resultado da destruição das glândulas 
salivares5,23.
Os pacientes queixam-se de dificuldade em deglutir ali-
mentos, inabilidade para falar continuamente, mudança 
de sensação do paladar, sensação de queimação nos lábios, 
histórico de aumento de cáries dentárias e problemas com 
desgaste dentário1.

As principais complicações da xerostomia são: perda dos 
dentes e candidíase oral24.
O exame físico demonstra mucosa oral eritematosa e seca, 
cáries dentárias, atrofia das papilas filiformes no dorso da 
língua. Em 60% dos pacientes com SS primária ocorre au-
mento da glândula salivar maior ou parótida. Em muitos 
pacientes este aumento ocorre esporadicamente, enquanto 
outros têm aumento persistente e crônico, pode ter início 
unilateral, mas frequentemente é bilateral6,14.
Importante salientar que os dentistas são os primeiros pro-
fissionais da saúde a identificarem sinais e sintomas da SS25.

Outras manifestações glandulares: pode afetar o trato respi-
ratório superior, bem como a orofaringe e causar bronqui-
te recorrente e pneumonite, pode também ocorrer dimi-
nuição da função pancreática exócrina e hipocloridria. As 
mulheres podem se queixar de secura vaginal e dispareunia 
devido ao comprometimento das glândulas vaginais1,5. 

Manifestações extraglandulares
Manifestações sistêmicas são vistas com frequência na SS 
primária e podem incluir sintomas constitucionais como 
fadiga, febre baixa, mialgia e artralgia, bem como o envol-
vimento de outros órgãos. Estas manifestações podem ser 
divididas em duas grandes categorias14:
1. Envolvimento epitelial do órgão, como por exemplo, 
nefrite intersticial, envolvimento hepático e bronquiolites 
obstrutivas. É o resultado da invasão linfocítica no epitélio 
dos órgãos, e podem aparecer na doença inicial e têm curso 
benigno6,14.
2. Manifestações extraepiteliais, como por exemplo, púr-
pura palpável, glomerulonefrite e neuropatia periférica são 
produzidas pela deposição de complexos imunes resultan-
tes da hiperreatividade das células B. Estes são associados 
com maior morbidade e risco aumentado para desenvolvi-
mento de linfoma6,14.

Manifestações articulares: 50% dos pacientes com a doença 
primária desenvolvem artrite durante o curso da doença. 
A artrite pode preceder as manifestações secas. Os sinais 
e sintomas incluem artralgia, rigidez matinal, sinovite in-
termitente e poliartrite crônica que pode levar a artropatia 
de Jaccoud. Usualmente radiografias das mãos não revelam 
alterações erosivas6.

Manifestações cutâneas: a maioria das lesões cutâneas é me-
nos grave que as manifestações orais, oculares e musculo-
esqueléticas26.
As principais manifestações cutâneas incluem púrpura, 
eritema anular e eritema pérnio-símile. Na histopatologia, 
lesões vasculares inflamatórias são frequentemente detecta-
das. Dois tipos de eritema anular podem ser observados: 
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edematoso e atrófico. Este último é muito semelhante com 
a esclerodermia sistêmica. As lesões cutâneas da SS primá-
ria, especialmente o eritema anular edematoso e a púrpura, 
possuem associação com anti-SS-A/RO e SS-B/La anticor-
pos27. O fenômeno de Raynaud é a manifestação cutânea 
mais comum, ocorre em 35% dos casos da doença primá-
ria. Usualmente precede as manifestações “sicca” por mui-
tos anos. Os pacientes apresentam edema das mãos além 
de anormalidades capilares periungueais não específicas, 
sem desenvolver telangiectasias ou úlceras digitais. Outras 
manifestações cutâneas incluem vitiligo, alopecia e lesões 
papulares1,27.
Embora raras, as lesões embólicas e trombóticas, bem como 
vasculite necrotizante também podem ocorrer24. As figuras 1 e 
2 demonstram lesões cutâneas causadas por vasculite necroti-
zante antes e após o tratamento. Além disso, há descrição que 
mães com SS podem dar à luz a bebês com lúpus neonatal29.

Manifestações pulmonares: como a SS é uma epitelite autoi-
mune, não deveria ser surpresa os pacientes apresentarem 
doença pulmonar30. Fibrose intersticial pulmonar e xerotra-
queia são as manifestações pulmonares mais comuns na SS 
primária. Mais raramente pode-se citar a hipertensão arte-
rial pulmonar, linfoma pulmonar, pneumonite intersticial 
linfocítica, amiloidose e pleurite31,32.
O envolvimento pulmonar significativo afeta aproximada-
mente 10% dos pacientes e pode ser a primeira manifesta-
ção da doença33. Manifestações da traqueia e pleura têm sido 
descritas, mas frequentemente não apresentam importância 
clínica. Os pacientes podem apresentar tosse secundária de-
vido à secura da mucosa traqueobrônquica (xerotraqueia) ou 
dispneia, devido à obstrução do fluxo aéreo ou doença pul-
monar intersticial. Mas, raramente, a xerotraqueia é causa 
de infecção e doenças obstrutivas. O infiltrado linfocítico do 
parênquima pulmonar começa com uma alveolite linfocíti-
ca na maioria dos pacientes com SS primária1,5,34. Derrame 
pleural é usualmente encontrado na doença secundária. A 
maior complicação da doença é o desenvolvimento do linfo-
ma pulmonar. Assim, deve-se considerar o diagnóstico de SS 
em diferentes situações clínico-patológicas33.
Em estudo, as anormalidades vistas nas radiografias de tó-
rax foram de 20% e na tomografia de 50%. As principais 
alterações nas radiografias foram: opacidades reticulares e 
lineares, consolidação, imagem em “favo de mel”, cistos 
pulmonares e bronquiectasias. As principais alterações 
tomográficas foram: infiltrado intersticial interlobular, in-
tralobular e peribroncovascular, anormalidades centrolo-
bulares, consolidação, pequenos e grandes nódulos, cistos 
pulmonares, bronquiectasias, imagem em “favo de mel”35.

Manifestações gastrintestinais e hepatobiliares: os pacientes 
frequentemente queixam-se de disfagia devido a secura da 
faringe e esôfago ou devido a motilidade esofágica anormal. 
Náuseas e dor no epigástrio são comuns. Os sintomas gás-
tricos são atribuídos à gastrite atrófica crônica. Pancreatite 
aguda ou crônica tem sido raramente reportada, apesar de 
o envolvimento pancreático subclínico ser comum como 
ilustra o achado de hiperamilasemia em 25% dos pacientes. 
A associação com doença hepática crônica é bem estabele-
cida. Em 25% dos casos há hepatomegalia, em 5% anticor-
pos antimitocôndrias, e em 70% elevação de transaminases 
e fosfatase alcalina. Há alta incidência da doença secundá-
ria em pacientes com cirrose biliar primária, em 50% dos 
pacientes com esta doença há manifestações “sicca”, com 
10% delas graves. 
Anticorpo antimitocôndria é o mais sensível indicador de 
cirrose biliar primária em pacientes com SS primária14,34,36. 

Alguns autores afirmam a detecção desse anticorpo, com 
ou sem elevação das enzimas hepáticas é forte indicativo de 
doença hepática precoce37.

Figura 1 – Vasculite necrotizante antes do tratamento da síndro-
me de Sjögren primária 

Figura 2 – Vasculite necrotizante após o tratamento da síndrome 
de Sjögren primária
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Envolvimento renal: o envolvimento renal clinicamente 
significativo é observado em 5% dos casos da doença pri-
mária, pode ocorrer nefrite intersticial ou glomerulonefri-
te, embora o envolvimento glomerular na SS primária seja 
raro. A mais comum lesão histopatológica é um infiltrado 
linfocítico intersticial com atrofia tubular e fibrose38,39.
O envolvimento subclínico do túbulo renal é visto em um 
terço dos pacientes, observando teste de acidificação urinária 
anormal. Acidose tubular distal pode ser clinicamente silen-
ciosa, mas se não tratada pode levar a cálculos renais, nefro-
calcinose e comprometimento da função renal. Pode ocorrer 
cólica renal recorrente e/ou fraqueza muscular hipocalêmica. 
A doença pode estar relacionada com cistite intersticial, uma 
doença não bacteriana da bexiga produzindo sintomas cons-
tantes ou intermitentes como noctúria, dor suprapúbica ou 
perineal. Menos comumente pode ocorrer acidose tubular 
proximal (síndrome de Fanconi) e glomerulonefrites mem-
branosa ou membranoproliferativa vascular. A vasculite é ob-
servada em 5% dos casos. Afeta pequenos e médios vasos e 
é manifestada mais frequentemente como púrpura, urticária 
recorrente, úlcera cutânea e mononeuropatia múltipla5,6,8.
Em estudo, 16 dos 60 pacientes diagnosticados com SS, 
apresentavam evidências de acometimento renal. Três pa-
cientes possuíam acidose tubular renal e 12 deles, protei-
núria patológica. Oito deles tinham moderado decréscimo 
da função renal. Somente quatro pacientes dos 16 apresen-
taram evidências clínicas de doença renal, sugerindo assim 
uma alta prevalência de envolvimento renal subclínico em 
pacientes com SS40.
A SS pode apresentar uma desregulação do sistema IgA, 
com consequente deposição dessa imunoglobulina no rim. 
Assim, a nefropatia por IgA pode ser uma das complica-
ções do depósito de IgA. Não foi relatado nenhum caso de 
doença de lesão mínima com depósito glomerular de IgA 
associado à SS1.

Envolvimento neuromuscular: as manifestações neurológicas 
incluem neuropatia sensitivo-motora periférica, como con-
sequência de vasculite de pequenos vasos (Figura 2). A neu-
ropatia cranial, usualmente afetando nervos isolados, como 
trigêmeo ou ótico, tem sido bem documentada. Estudo 
revela que um décimo dos pacientes com SS possui neu-
ropatia periférica, que decorre de infiltrado inflamatório 
vascular ou perivascular, com ou sem necrose, em biópsias 
de nervos periféricos41,42.

Outras manifestações 
Paralisia hipocalêmica pode ser a primeira manifestação da 
SS, porém é rara. Quando associada à acidose tubular renal, 
reduz a função renal43.
Muitos pacientes queixam-se também de mialgia e artral-
gia, porém miosite e artrite são raras. Embora rara, a mio-

site por corpos de inclusão pode ser vista em pacientes com 
SS primária e afeta principalmente as mulheres. A clínica 
e a patologia não diferem quando comparada com a mio-
site por corpos de inclusão idiopática. Um mecanismo au-
toimune comum é observado nessas duas doenças, porém 
conclusões definitivas não podem ser tiradas44,45. 

Uma variedade de manifestações do sistema nervoso central 
(SNC) tem sido descritas, incluindo hemiparesia, déficit 
hemisensorial, tonturas, doença do movimento, mielopatia 
transversa, lesão cerebral difusa, meningite asséptica e de-
mência. O envolvimento do SNC foi detectado em 8% dos 
pacientes observados num período de 5 anos46.
A mielopatia na SS pode se apresentar como: Brown-Sé-
quard, mielite aguda transversa e mielopatia progressiva. A 
predominância ocorre em mulheres, com média de idade 
aproximada de 48 anos. Os pacientes podem apresentar 
paraparesias ou paraplegias, resultado de lesões nos níveis 
torácicos ou cérvico-torácicos. A mielite transversa aguda 
parece ser a mais comum manifestação de envolvimento 
medular, com dor intensa no pescoço e na região interes-
capular, além de déficit motor. Já a mielopatia inicia com 
sintomas sensoriais unilaterais abaixo do nível da lesão, 
incontinência esfincteriana e problemas na deambulação. 
Diagnóstico diferencial deve ser feito com envolvimento do 
SNC no lúpus e infecção por HTLV. O tratamento reco-
mendado é a associação de corticoides e ciclofosfamida47.
Disfunção cerebral pode ser focal ou multifocal, de acordo 
com o número e localização das lesões48.
Depressão e ansiedade são as manifestações psiquiátricas 
mais comuns na SS primária49.
Outra desordem neurológica descrita é a esclerose múltipla. 

Estudo revela que a ressonância nuclear magnética (RNM) 
de crânio detectou pequenas lesões subcorticais em 51,3% 
dos pacientes com SS primária. Também afirma que a RNM 
geralmente é anormal, porém os achados são inespecíficos50.
Relatos indicam que o envolvimento do SNC pode ser 
precedido de miosite e bexiga neurogênica (devido ao aco-
metimento de medula posterior). O diagnóstico no caso 
em questão foi feito por RNM, análise do líquor, eletroen-
cefalograma e angiografia. A RNM mostrou-se mais sen-
sível, enquanto a angiografia o exame mais específico. O 
tratamento baseou-se em corticoides e ciclofosfamida, sem 
resposta efetiva51.
Porém há necessidade de estudos controlados para estimar 
mais precisamente a prevalência de lesões do SNC na sín-
drome de Sjögren52.

Envolvimento da tireoide: as doenças autoimunes da tireoi-
de têm sido descritas em muitos casos de SS primária. Em 
estudo, 50% dos pacientes apresentavam anticorpos antiti-
reoideanos e sinais de função tireoidiana alterada, refletidas 
pelo nível elevado de TSH53.



261

Síndrome de Sjögren primária

Rev Bras Clin Med 2010;8(3):254-65

A coexistência de tireoidite e SS é frequente e sugere uma 
genética comum ou fatores ambientais predisponentes com 
mecanismos patológicos semelhantes. Síndrome de Sjögren 
é 10 vezes mais comum em pacientes com tireoidite autoi-
mune e esta é nove vezes mais frequente em pacientes com 
SS. Hipotireoidismo foi a desordem mais comum encon-
trada em follow-up53.
Estudo revela que a clínica e os achados laboratoriais de do-
ença tireoidiana são bem similares entre pacientes que pos-
suem tireoidite crônica/SS e aqueles que possuem tireoidite 
crônica sem SS54.
Além disso, dados sugere uma deficiência central no eixo 
adrenal (hiporresponsividade da hipófise ao CRH e tam-
bém baixa resposta da adrenal ao ACTH) e gonadal (atraso 
na resposta do LH e FSH ao fator estimulante)55.

IMUNOPATOLOGIA

A SS primária é uma doença autoimune crônica idiopática 
caracterizada por afetar preferencialmente glândulas lacri-
mais e/ou salivares, exocrinopatia e manifestações sistêmi-
cas. A histopatologia é determinada por um infiltrado lin-
focitário focal, levando a destruição das glândulas lacrimais 
e salivares, resultando em ceratoconjuntivite sicca, devido 
à diminuição da camada lipídica lacrimal e xerostomia56.
O infiltrado glandular na SS é composto por linfócitos T 
CD 4 +, periductal, com frequente ocorrência de centros 
germinativos ectópicos, células B, infiltrado no epitélio 
ductal, sialadenite mioepitelial e plamócitos57.
O infiltrado celular (células T, células B e plasmócitos) in-
terfere com a função glandular em vários pontos: destruição 
dos elementos glandular por mecanismos célula-mediados; 
secreção de citocinas que ativam vias do tipo I e II de in-
terferons; produção de autoanticorpos que interferem com 
receptores muscarínicos tipo M3 e secreção de metalopro-
teinases (MMP) que interferem com a interação da célula 
glandular com a matriz extracelular, na qual é necessária 
para a função glandular adequada58.
As citocinas mais proeminentes na SS detectadas em glân-
dulas salivares dos pacientes são: IL-1, IL-6, IL 10, fator 
de crescimento transformador (TGF-b), interferon-y e fa-
tor de necrose tumoral alfa (TNF-alfa). Tem sugerido que 
citocinas das células T helper tipo I (Th1) como, IFN-y e 
IL-2, além de IL -10; IL-6 e TGF–b, podem ser impor-
tantes na indução e/ou manutenção da doença, enquanto 
as citocinas da célula do tipo II-Th-2, em associação com 
notável acúmulo de células B nas glândulas salivares labiais 
podem estar envolvidas na progressão da doença. Sugere-se 
que o TGF-b seja uma importante citocina imunorregula-
dora na qual a ausência pode levar ao desenvolvimento de 
doença sistêmica autoimune56. A participação das IL-1beta 
e TNF-alfa levam a inibição da atividade neurológica local 

– impedindo a liberação de neurotransmissores; inibição 
do arco reflexo neural – impedem atividade sensitiva neural 
da superfície ocular e alteram o metabolismo de hormônios 
sexuais aumentando a transformação de andrógenos em es-
trógenos59,60.
A evidência demonstra forte associação genética de susce-
tibilidade para SS61. A observação de agregação de doenças 
autoimunes em familiares de pacientes com SS suporta um 
componente genético na etiologia da doença62. Os dados 
sugerem um componente autossômico dominante63.
O mais relevante complexo maior de histocompatibilidade 
(MHC) são os genes da classe II, especificamente o antíge-
no leucocitário humano (HLA) DR e DQ alelos. 
Pacientes de diferentes etnias exibem diferentes genes 
HLA associados. O haplotype HLA pode influenciar na 
gravidade de doença autoimunes. Na SS tem sido obser-
vado que paciente com DQ1/DQ2 alelos tem uma do-
ença mais grave do que pacientes com qualquer outra 
combinação de HLA- DQ. Já pacientes com DR3/DR2 
têm sido indicados com um possível marcador para maior 
atividade imune na Finlândia64.
Os autoanticorpos característicos da SS, Anti Ro/SSA 
e Anti La/SSB, tem associação com alelos DR3, DQA e 
DQB, principalmente entre Anti Ro/SSA e DR3/DR264.
A produção e persistência de autoanticorpos nas condições 
autoimunes é consequência de desregulação imune com re-
sultante quebra da tolerância56.
Os anticorpos Anti Ro e Anti La na lágrima apresentam 
fraca correlação com níveis séricos. Maiores concentrações 
de Anti Ro e La na lágrima têm correlação com a gravidade 
da ceratoconjuntivite seca (mas não tanto com níveis séri-
cos). Isso nos faz pensar em fatores etiopatogênicos locais.
A SS parece ser uma complicada doença poligênica com 
vários genes interagindo com fatores ambientais65. A in-
fecção viral é um dos mais comuns fatores ambientais en-
volvidos66.
A imunopatogênese da SS é complexa e os fatores desenca-
deantes e de perpetuação autoimune são ainda desconheci-
dos. Recentes estudos têm demonstrado novas descobertas 
no mecanismo da doença e, por consequência, novas estra-
tégias no seu tratamento67.

TRATAMENTO

Até o momento não há nenhum tratamento capaz de mo-
dificar a evolução da SS. A terapêutica é baseada na subs-
tituição sintomática ou estimulação da secreção glandular, 
usando medicação tópica ou oral68.
A terapêutica dos medicamentos pode ser dividida em 
quatro grupos de acordo com o seu principio: repositores, 
tópicos ou orais, imunomoduladores, imunossupressores 
e biológicos.
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Os agentes substituidores têm a finalidade de aliviar as ma-
nifestações oculares e orais da doença, caracterizada por 
secura da mucosa. Para repor o déficit de secreção têm-se 
as lagrimas e salivas artificiais. O tratamento da manifesta-
ção oral inclui, visitas regulares ao dentista, intensa higiene 
oral, soluções fluoradas ou antibacterianas para bochecho 
para prevenção e tratamento de infecções, saliva artificial 
e uso tópico ou sistêmico de medicamento estimulante da 
secreção salivar7,69,70. Os agentes colinérgicos, estimulantes 
do receptor M3 muscarínico, pilocarpina (5 mg três vezes 
ao dia) e cimevelina (30 mg/dia) ajudam os pacientes que 
tem função salivar residual7,70,71. 
O tratamento da manifestação ocular inclui higiene local, 
lagrimas artificiais, agentes estimuladores, bromhexin, anti-
inflamatorios tópicos, ciclosporina tópica a 0,05% e corti-
coides70,72,73. Entretanto, a substituição, e principalmente 
os colírios (metilcelulose, hipromelose em gel à noite ou 
em viagem prolongada), são ainda os mais importantes re-
cursos para alívio dos sintomas de secura (estes devem ser 
hipotônicos e sem conservantes)72. Medidas gerais também 
são importantes e não devem ser esquecidas: evitar exposi-
ção prolongada ao monitor de televisão ou computadores, 
óculos com protetores laterais, evitar ambientes secos como 
aviões, ar condicionado e medicamentos tricíclicos.
Os imunomoduladores antimaláricos, preferencialmente a 
hidroxicloroquina (HCQ) é usada com sucesso para o tra-
tamento da artralgia, mialgia e sintomas constitucionais5. 
Estudo inicial aberto demonstrou melhora na hiperreati-
vidade imunológica, com a hipergamaglobulinemia e ní-
vel de autoanticorpos. No entanto, são necessários estudos 
prospectivos e duplamente encobertos para avaliar a eficá-
cia em longo prazo de HCQ na prevenção de manifestações 
extraglandulares e linfoma74.
A terapêutica imunossupressora é reservada para manifes-
tações extraglandular grave órgão específico (sistema vas-
cular, neurológico, renal, hematológico e pulmonar) com 
pulsoterapia de corticoide, ciclofosfamida, azatioprina e 
clorambucil5,75.
Os agentes biológicos, nova opção terapêutica, tem como 
princípio agir no controle da SS primária em moléculas e 
células envolvidas na sua fisiopatogenia. 
Podem-se dividir os agentes biológicos em quatro grupos 
conforme o mecanismo alvo: anticélulas B, anticélula T, 
anticitocinas e anticomplemento (Quadro 2).
O rituximabe é um anticorpo monoclonal quimérico de 
linfócitos B anti-CD 20 promissor no tratamento da SS 
grave com complicações sistêmicas5,22. A indicação clínica 
para uso da terapêutica anticélula B são: síndrome sicca, 
disfunção de glândula salivar, artrite grave/polissinovite, 
neuropatia periférica, glomerulonefrite, vasculite crioglo-
bulinêmica, esclerite refratária, citopenia severa e linfoma 
de células B53.

A tolerabilidade e a segurança de rituximabe estão bem es-
tabelecidas em estudos de revisão de linfoma de células B 
e estudos clínicos de AR. A reação adversa mais frequente 
são reações infusionais de 30% a 35%, geralmente leves a 
moderadas5,22. Os casos graves estão relacionados à doença 
do soro53. 
Não há dados sugestivos de infecções oportunistas ou de-
senvolvimento de neoplasia. A neutropenia está presente 
em 8% dos pacientes tratados para linfoma. 
Devido ao rituximabe ser um anticorpo quimérico, anti-
corpos antiquiméricos humanos são relatados em 9% dos 
pacientes tratados para artrite reumatoide, porém com ra-
ros eventos adversos. Há relatos de casos isolados de leu-
coencefalopatia multifocal progressiva (LMP) em pacientes 
com LES53.
As contra-indicações absolutas para uso de medicação são: 
insuficiência cardíaca classe III/IV, infecções sérias ativas, 
sepse, gestação, lactação e alergia conhecida ao medicamen-
to. As precauções devem incluir o rastreamento de infec-
ção pelos vírus da hepatite B e inumodeficiência humana 
(HIV), neutropenia, hipogamaglobulinemia e quadro pré-
vio ou recente de envolvimento do SNC53.

PROGNÓSTICO

As manifestações extraglandulares da SS ocorrem de 30% a 
50% dos pacientes e quanto maior o tempo de acompanha-
mento, mais comum é a frequência desse achado76,77. Esta 
apresentação da doença é relacionada à maior prevalência 
de autoanticorpos, hipocomplementenemia e crioglobuli-
nemia como marcadores imunológicos além de sialoadenite 
grau III/IV e diminuição dos valores de C477.
O risco para o desenvolvimento de doença hematológica 
maligna, linfoma em pacientes com SS é maior do que na 
população geral, variando de 8,7 para 44,4 vezes superio-

Quadro 2 – Agentes biológicos e mecanismos de ação 
Alvos Medicamentos Mecanismos de Ação
Anticélulas B Rituximabe Anti-CD 20 quimérico

Ocrelizumabe Anti-CD 20 humanizado
Epratuzumabe Anti-CD 22
Belimumabe Anti-BAFF

Anticélulas T Efalizumabe Anti-CD 11ª
Alefacept Anti-CD 2
Abatacept Anti CD 80/86

Anticitocinas Infliximab Anti-TNF
Etanercept Anti-TNF
Tocilizumab Anti-IL 6
Outros Anti-IL10

Anti-IL17
Anti-IFN alfa

Anticomplemento Eculizumab Anti-C5a/C5b-9
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res76,77. Entretanto, somente 5% dos pacientes irão desen-
volver a complicação hematológica76. Os fatores de risco 
são: aumento de volume das parótidas, esplenomegalia, 
adenopatias, vasculite cutânea, sialoadenite, Anti SSA/SSB 
positivos; hipoglobulinemia, paraproteinemia monoclonal 
circulante, diminuição dos valores de C3, C4 e CH50; crio-
globulinemia mista, púrpura, diminuição de linfócitos CD 
4 +, linfocitopenia e aumento de b2-microglobulina76,77.
Os aspectos clínicos da doença linfoproliferativa na SS são 
de linfoma não-Hodgkin’s em 4,3% dos casos, com média 
de idade de 58 anos e tempo médio do diagnóstico ao linfo-
ma de 7,5 anos76. A apresentação histológica mais comum 
é o linfoide tecidual associado à mucosa (MALT) e linfoma 
monocitoide de células B, ambos os subtipos de linfoma 
de células B de zona marginal5,78. A sobrevida do pacientes 
com linfoma MALT é de 85% a 95% em cinco anos. 
O prognóstico de vida dos pacientes com SS primário não 
é diferente da população em geral com risco estandartizado 
de mortalidade de 0,71 a 2,07. As causas mais frequentes 
de mortalidade são doenças cardiovasculares, neoplasias 
não hematológicas, neoplasias hematológicas, infecções e a 
própria doença. Em 20% dos casos, as causas são distintas 
das mencionadas (natural, acidentes)77.
Os fatores preditores de mortalidade são: aumento de vo-
lume de parótida, sialoadenite Grau III/IV, esplenomegalia, 
adenopatia, doença linfoproliferativa, púrpura palpável, hi-
pocomplementenemia (C3, C4), vasculite e crioglobuline-
mia. Os dois maiores parâmetros de sobrevida nos pacientes 
com SS primária são hipocomplementenemia, especialmen-
te a diminuição do nível sérico de C4 e crioglobulinemia76,77.
A partir dos dados conhecidos da literatura sobre os fatores 
que influenciam a sobrevida dos pacientes com SS prima-
ria, sugere-se uma classificação prognóstica composta de dois 
grupos. Os pacientes do tipo I com maior risco de morta-
lidade e tipo II com menor risco. Aproximadamente 80% 
dos todos os casos são classificados no tipo II76. Os achados 
clínicos que se devem atentar no momento do diagnóstico 
são as alterações graves das glândulas salivares, manifestações 
extraglandulares prévias ou atuais no diagnóstico principal-
mente a vasculite e as manifestações associadas à doença lin-
foproliferativa (adenopatia, esplenomegalia)77.
Mais importante que as manifestações clínicas são as alte-
rações imunológicas no momento do diagnóstico para o 
prognóstico. Do maior para o menor grau de importância 
são consumo de complemento, crioglobulinemia mista, 
linfopenia de CD 4, banda monoclonal em eletroforese de 
proteínas, fator reumatoide positivo (FR +) e hipergama-
globulinemia (aumento de IgM)77.
Dessa forma, baseado na classificação dos pacientes no mo-
mento do diagnóstico, o paciente do tipo I necessita de um 
acompanhamento mais frequente, maior uso de medicações 
imunossupressoras e biológicas, apresenta maior risco de inter-

nação e pior prognóstico. Ao contrário, pacientes classificados 
no tipo II pode ter intervalos maiores entre as consultas; maior 
necessidade de medicações analgésicas e imunomoduladoras, 
menores riscos de complicações e internação. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Várias doenças podem mimetizar os sintomas da SS, en-
tre elas podem-se citar a amiloidose, as lipoproteinemias, 
a doença crônica do enxerto versus hospedeiro, as infecções 
virais por HIV, HTLV, VHC. Estas doenças entram como 
critérios de exclusão na sua classificação5,79.
A causa de aumento de volume bilateral das glândulas pa-
rótidas pode estar relacionada à parotidite recorrente da 
infância, sarcoidose, diabetes mellitus, cirrose, pancreatite 
crônica, acromegalia, hemocromatose, alcoolismo, hipogo-
nadismo, infecções por influenza, Epstein-Barr, coxsackie A 
e citomegalovirus5,8.
O aumento unilateral pode estar relacionado à neoplasia de 
glândula salivar, infecções bacterianas, sialoadenite crônica 
e sialolitíase. A disfunção neuropática das glândulas por es-
clerose múltipla, neuropatia craniana do sétimo par devido 
à vasculite, ou paralisia de Bell, ou idiopática podem ser 
relacionadas como diagnóstico diferencial8. 
Os medicamentos anti-hipertensivos (betabloqueadores), 
psiquiátricos (benzodiazepínicos) e parassimpaticolíticos 
podem causar sintomas de xerostomia, além de fatores psi-
cogênicos, desidratação, irradiação (radioterapia) e agenesia 
ou malformação de glândulas salivares5,8.
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