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Abstract 

 

Sjögren’s syndrome (SS) is a chronic inflammatory disease with major immunological 

features, including a genetic predisposition linked to the HLA region. Pathobiologic 

manifestations arise from the infiltration of salivary and lacrimal glands by, essentially,  CD4+ T 

cells and B cells, and the presence of autoantibodies to nucleoproteins. Its diagnosis has been 

clarified by the establishment of specific criteria, approved by the World Health Organization.

  

In the oral cavity, xerostomia or hyposalivation are the most disabling manifestations for 

patients, and they are accompanied by rapidly progressing caries, candidiasis and a progressive 

worsening of the buccodental health.   

The treatment of Sjögren’s syndrome is limited to symptomatic management, and 

involves the use of solutions to replace salivary secretion and afford a measure of hydration; 

administration of cholinergic agents such as pilocarpine, to stimulate the unaffected gland tissue; 

and, eventually, the administration of immunomodulatory drugs.  

In this work, a case report of Sjögren’s syndrome is presented and discussed in terms of 

etiology, diagnosis, clinical manifestations and therapeutic management. 

 

 

Key-Words: Sjögren’s syndrome, diagnostic criteria, keratoconjunctivitis sicca, stomamitis 

sicca, xerostomia, xerophtalmia 
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Resumo 

 

A síndrome de Sjögren é uma doença inflamatória crónica caracterizada por uma lesão 

tecidular de base imunológica, com infiltração das glândulas salivares e lacrimais, 

fundamentalmente por linfócitos T CD4+ e linfócitos B. É caracterizada também pela presença 

de auto-anticorpos anti-nucleares e por uma predisposição genética ligada à região do HLA. O 

seu diagnóstico é realizado através da avaliação de critérios estabelecidos pela Organização 

Mundial de Saúde. 

 Na cavidade oral, as manifestações mais frequentes incluem a xerostomia e hipossialia e 

são acompanhadas por cáries progressivas, candidíase e um importante agravamento da saúde 

oral. 

O tratamento da síndrome de Sjögren é sintomático, envolvendo o uso de soluções de 

substituição da secreção salivar, agentes colinérgicos tais como a pilocarpina para estimular a 

produção de saliva pelo tecido glandular não afectado e, eventualmente, a administração de 

agentes imunomoduladores. 

Neste trabalho, é apresentado um caso clínico da síndrome de Sjögren e é realizada uma 

discussão crítica relativamente à etiologia, diagnóstico, manifestações clínicas e tratamento desta 

patologia.  

 

 

Palavras-chave: Síndrome de Sjögren, critérios de diagnóstico, queratoconjuntivite sicca, 

estomatite sicca, xerostomia, xeroftalmia 
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1. Introdução 
 

As primeiras descrições da síndrome de Sjögren (doravante SS) devem-se a Leber em 1882 

(que relata o estabelecimento da queratite filamentosa), e a Hadden em 1888 (que reporta a 

secura oral). Posteriormente, em 1933, o oftalmologista sueco Henrik Sjögren estrutura esta 

síndrome, que, anos depois, viria a ser associada ao seu nome (1). 

É uma doença reumática, inflamatória, crónica, sistémica, de causa e progressão 

desconhecidas e de base auto-imune. Afecta o epitélio das glândulas exócrinas e caracteriza-se 

por um processo inflamatório (constituído predominantemente por linfócitos T CD4 activados) 

que evolui para a cronicidade e, classicamente, origina o aparecimento de queratoconjuntivite 

sicca e estomatite sicca. A secura de outros tecidos como a pele, mucosa nasal e vaginal é 

também muito frequente (2, 3). A SS pode afectar diversos órgãos e tecidos, como articulações, 

músculos, pulmões, rins, tiróide, fígado, pâncreas, estômago, nervos e cérebro, provocando 

sinais e sintomas diversos consoante os órgãos envolvidos. A febre, perturbações do sono e a 

fadiga são também sintomas frequentes (2, 3). 

 A SS pode existir numa de duas formas: a primária ou a secundária. A SS na forma 

primária afecta as glândulas salivares e/ou lacrimais, na ausência de outras doenças reumáticas, 

enquanto que a forma secundária, que é mais comum, surge acompanhada de outras 

manifestações reumáticas, tais como o lúpus eritematoso sistémico, a artrite reumatóide, a 

esclerodermia e a cirrose biliar primária (4).   

A SS é uma das doenças auto-imunes mais frequentes, com uma prevalência de 0,1-0,2% na 

população adulta geral e uma prevalência estimada de 0,5 a 3 milhões de pessoas nos EUA, com 

maior incidência em mulheres peri-menopáusicas (5, 6). De facto, a maior parte dos indivíduos 

afectados por esta síndrome são mulheres, de meia idade, verificando-se uma razão de incidência 

no sexo feminino/masculino, de 9:1 (7). Surge essencialmente num de dois picos de incidência: 

ou por volta dos 50 anos, na altura da menopausa, ou por volta da idade da menarca. De forma 

ocasional, pode afectar crianças (8).  
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2. Descrição do Caso 
 

A paciente A.C.A.G, do sexo feminino, de 25 anos de idade, jurista na cidade do Porto, 

recorre, em Maio de 2011, pela primeira vez, à consulta na clínica da Faculdade de Medicina 

Dentária da Universidade do Porto. A paciente apresentou-se na nossa instituição queixando-se 

de uma tumefacção bilateral na região das parótidas com dois dias de evolução. A tumefacção 

era ligeira e não apresentava sintomatologia acentuada. A paciente queixou-se, porém, de 

sintomatologia ocular - secura ocular, dor, ardência e fotossensibilidade . 

 Em relação aos antecedentes pessoais, a paciente é não fumadora, não tem hábitos 

alcoólicos, nem história de consumo de drogas ou história de emigração ou longas estadias fora 

do país. Durante a anamnese a paciente referiu história de rinite alérgica e síndroma de Sjögren, 

diagnosticada há cerca de 10 anos. Não está, nem esteve grávida e não toma anticoncepção oral.  

No que respeita a antecedentes familiares, a mãe de 50 anos de idade sofre de SS 

devidamente acompanhada pelo médico assistente; o pai de 52 anos foi operado a uma 

cardiopatia/valvulopatia congénita, sofre de hipertensão arterial e de diabetes mellitus tipo 2; a 

irmã de 20 anos apresenta doença celíaca, asma e eczema atópico. Por fim a tia de, 

aproximadamente, 50 anos refere história de leucemia. 

 Após realização da história clínica, verificou-se que a paciente tinha comparecido em 

Março de 2008, no Hospital de Santo António na cidade do Porto, a uma consulta de 

especialidade, devido ao aumento unilateral da região da parótida esquerda. O acesso ao 

processo clínico hospitalar permitiu o estabelecimento cronológico da história clínica que a 

seguir é apresentado.  

 

No dia 28 de Março de 2008, a paciente apresenta-se na consulta de Estomatologia e 

Cirurgia Maxilo-facial, no Hospital de Santo António, com queixa de um aumento anormal de 

volume da parótida esquerda, com dois dias de evolução, e sem regressão aparente. A história 

clínica desta consulta refere que a paciente encontrava-se aparentemente saudável até há cerca de 

7 anos da data da consulta. Desde essa altura refere um aumento de volume na região da 

parótida. Este aumento era ocasional, com ciclos de aparecimento/remissão espontânea. O 

aumento não era coincidente com o tipo de alimentação, mas frequentemente acompanhado de 

dor e, quando manipulado, verifica-se a acumulação intra-oral de fluido.   
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 Foi solicitada a realização de exames complementares de diagnóstico, nomeadamente uma 

ecografia às glândulas parótidas e submaxilares (Fig. 1) e uma sialografia (com e sem agente de 

contraste) a ambas as parótidas (Fig. 2), realizados ambos no dia 15 de Abril de 2008.  

 

 
Fig. 1 – (A) Ecograma da parótida esquerda; (B) Ecograma da parótida esquerda mostrando o ducto parotídeo; (C) 

Ecograma da Submaxilar esquerda; (D) Ecograma da Submaxilar direita; (D) Ecograma da parótida direita 

evidenciando dilatação do ducto; (F) Ecograma da parótida direita 

 

A sialografia foi realizada com incidência de face e lateral oblíqua ou defilet. A imagem 

inicial sem o agente de contraste radiopaco despista possíveis calcificações como por exemplo a 

presença de nódulos linfáticos calcificados, e sugere que a patologia se encontra no sistema 

acinar da glândula, pois sem o contraste não há evidência de qualquer disfunção. 

Adicionalmente, as imagens da sialografia com o agente de contraste sugerem uma imagem 
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pontilhada, com sialoectasias puntiformes, coincidentes com um quadro clínico de doença 

inflamatória.  

 (a) 

(b) 
Fig. 2 – (a) Sialografia inicial, da glândula parótida esquerda, antes do contraste (b)  Sialografia da glândula parótida 

esquerda, em incidência de face e em defilet, demonstrando sialoectasias punctiformes.  

 

 

A paciente, no dia 6 de Maio do ano de 2009, dá entrada no Serviço de Urgência do 

Hospital de Santo António, por apresentar um inchaço persistente em ambas as parótidas, com 

duração de 3 dias. A tumefacção era dolorosa, essencialmente nos períodos de alimentação. 

Durante a admissão hospitalar foi realizada a ecografia das partes moles da região parotídea, 

apresentada na Fig. 3. 
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Fig. 3 -  Ecografia das partes moles, na região parotídea. 

 

A ecografia revelou uma alteração difusa do padrão eco-estrutural de ambas as parótidas; 

alteração heterogénea, do tipo granuloso e micronodular de acordo com envolvimento por SS; 

foram observadas múltiplos gânglios intra e periparotídeos pequenos, em maior número e com 

maiores dimensões, na glândula esquerda. Apresentava a parótida esquerda aumentada e 

dolorosa à compressão, coincidente com linfo-sialoadenite sobreposta, sem evidência de 

infecção, nem dilatação significativa do ducto excretor.   

Este foi o episódio mais exuberante que a paciente alguma vez tinha sofrido, com duração 

de 7 dias, e sem melhoria da sintomatologia com terapêutica farmacológica com anti-

inflamatórios não esteróides. 

 

Dia 11 de Maio do ano de 2009 a paciente compareceu à consulta no serviço de 

Estomatologia e Cirurgia Maxilo-facial, no Hospital de Santo António, após crise exacerbada de 
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7 dias de duração. Foram requisitados novos exames, entre os quais uma Ortopantomografia 

(Fig. 4) e análises ao sangue com especificação para a detecção de auto-anticorpos, e 

imunoglobulinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4 – Ortopantomografia da paciente realizada no dia 11/05/2009 

 

 

As análises sanguíneas realizadas (30-10-2009) revelaram valores de imunoglubulina G 

(IgG) aumentados. Em relação à pesquisa de auto-anticorpos sistémicos verificou-se que o factor 

reumatóide (FR) encontrava-se francamente aumentado; a imunofluorescência revelou 

anticorpos anti-nucleares (ANA’S) aumentados, com um padrão de fluorescência mosqueado; e 

valores de Anti-SS-A e Anti-SS-B também acima dos valores de referencia (Tabela 1).  

 
Tabela 1 - Resultados da pesquisa de imunoglobulinas e auto-anticorpos sistémicos. 
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No que diz respeito à bioquímica geral, apenas a glicose se encontrava ligeiramente acima 

dos valores normais. O hemograma revelou também leucopenia, linfopenia e anemia; bem como 

um volume plaquetário médio superior ao normal e um índice de distribuição das plaquetas 

diminuído. 

 

Dia 3 de Fevereiro de 2010 a paciente comparece para nova consulta no serviço de 

Estomatologia e Cirurgia Maxilo-facial, no Hospital de Santo António, para avaliação de exames 

auxiliares de diagnóstico. 

Nesta consulta, a paciente referiu ligeira xerostomia, sensação de picadas nos olhos quando 

exposta a luz artificial por longos períodos, bem como ligeira xeroftalmia. Referenciou história 

de úlceras orais recentes, não dolorosas (que associou à ingestão de queijo) e negou a presença 

de úlceras genitais ou alopecia. Não apresentava artralgia, cansaço ou história de  trombose 

venosa profunda.  

Após exame clínico, verificou-se que a paciente se encontrava bem hidratada, corada, sem 

úlceras orais. As parótidas encontravam-se palpáveis e não dolorosas. A paciente não 

apresentava adenopatias submandibulares, supraclaviculares, cervicais, axilares ou inguinais. 

Acresce o facto da paciente não apresentar hepatoesplenomegalia.  

Foram requisitadas novas análises ao sangue. Estas foram realizadas dia 7 de Junho do 

mesmo ano. 

 

As análises realizadas (Tabela 2) revelaram subida dos valores da imunoglobulinas IgG 

em relação a 2009; o factor reumatóide diminui ligeiramente mas continua francamente fora da 

norma; os ANA’S apresentam-se igualmente elevados; os autoanticorpos anti-SS-A e anti-SS-B 

permaneceram praticamente nos níveis dos valores do ano transacto, e igualmente elevados em 

relação à norma. 
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Tabela 2 -  Resultados da pesquisa de imunoglobulinas e auto-anticorpos sistémicos. 

 
 

 

            

No que respeita ao hemograma, a paciente apresenta, para além de linfopenia e 

leucopenia, também neutropenia. A glicose está francamente mais baixa que em 2009 e, agora, 

dentro dos valores de referência, o que pode apenas constituir uma achado ocasional. 

A paciente foi medicada nesta consulta com vitamina D (Vigantol®), sob a instrução de 

4 a 5 gotas por dia.  

Pela avaliação das análises sanguíneas foi verificada a manutenção de actividade da 

patologia, bem como anemia, e foi remarcada nova consulta. Foi também requisitado um exame 

auxiliar de diagnóstico, uma cintilografia das glândulas salivares, que se realizou dia 12 de 

Novembro de 2010.  

 

Na cintilografia das glândulas salivares (Fig. 5), a paciente foi sujeita à administração 

endovenosa de 99mTc-pertecnetato de sódio, em quantidade proporcional ao peso corporal. Este 

estudo permite a caracterização o dinâmico da cabeça, em projecção anterior, tendo-se obtido 70 

imagens sequenciais, cada uma com duração de 30 segundos. A secreção salivar foi estimulada 

aos 9 minutos, com 5 ml de sumo de limão. Após definição manual das áreas de interesse 

correspondentes a cada glândula parótida e submaxilar, foram geradas as curvas de actividade-

tempo para cada glândula. Este exame revelou uma alteração significativa da função, 

verificando-se um contraste muito diminuído do conjunto glandular, com escassa captação 

espontânea, e atraso na excreção do marcador após o estimulo ácido do sialogogo (sumo de 

limão). A curva do gráfico de captação do radiofármaco/excreção do mesmo (Fig. 6), apresenta 
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um perfil aplanado e inclusivamente descendente, denotando uma actividade diferente de uma 

glândula funcionalmente normal. Este quadro é indicador de um deficit funcional das glândulas 

salivares, e compactua com o quadro sugerido de SS. 

 

 
Fig. 5 – Cintilografia das glândulas salivares. Curva Tempo/actividade descrevendo a absorção e consequente 

excrecção do radiofármaco. 
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   Fig. 6 – Curva tempo-actividade resultante da CGS: curva aplanada típica 

de um paciente com disfunção glandular  

 

 

Dia 26 de Maio de 2011 a paciente surge na consulta clínica da FMDUP, sob queixa de 

tumefacção bilateral na região das glândulas parótidas, com dois dias de evolução. Refere 

também de sintomatologia ocular, como secura, dor, ardência.  

Durante o preenchimento da história clinica, a paciente queixou-se de xerostomia e 

desenvolvimento de aftas orais recorrentes. Para além da administração diária de vitamina D, 

refere ter iniciado a terapia com substitutos lacrimais (Hyabak protector® 0,15%, 10 ml), 4 

vezes ao dia, terapia iniciada após última crise de  ceratoconjuntivite sicca, no mês de Maio de 

2011. 

Após completa anamnese, realizaram-se dois testes auxiliares de diagnóstico: uma 

sialometria e o teste oftalmológico de Schirmer. No teste de Schirmer foram colocadas, em 

ambos os olhos da paciente, fitas de papel de filtro standardizadas (35mm x 5 mm). A fita é 

colocada na junção do terço lateral e médio da pálpebra inferior, onde se situa o saco conjuntival. 

O teste é realizado ao mesmo tempo, em ambos os olhos, e sob luz ambiente natural. É 

indicativo de secura um resultado onde a fita apresenta menos de 5 mm de papel molhado em 5 

minutos de duração do teste, sendo o resultado típico de um paciente com SS. Verificou-se, na 

paciente em questão, que o olho direito praticamente nem molhou a marca que assinala os 0 

milímetros, e que o olho esquerdo molhou cerca de 2 mm da fita (Fig. 7). 
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Fig. 7 – Teste de Schirmer: (A) Colocação das tiras estandardizadas nos olhos da paciente; (b) Resultado do teste: 

fita da esquerda correspondendo ao olho direito, e fita da direita correspondendo ao olho esquerdo. 

 

No teste da sialometria (Fig. 8), primeiro, determinou-se a saliva não estimulada, 

instruindo a paciente a expelir toda a saliva que se acumulasse na cavidade oral, para um tubo 

colector, durante um período de 5 minutos. Sublinhou-se a importância desta não realizar 

quaisquer movimentos que pudessem funcionar como estímulo à secreção salivar. Foi solicitado 

à paciente que não comesse ou bebesse nos 90 minutos anteriores à consulta. Como decorreu às 

9h da manhã, a paciente encontrava-se em jejum. Os resultados foram expressos em ml/min. O 

resultado foi de 0,02 ml/min. Existem variações significativas entre os vários métodos quanto ao 

tempo de recolha na sialometria não-estimulada, mas existe consenso quanto à definição de fluxo 

salivar diminuído, o qual consiste num débito inferior a 0,1ml/min (9).  

De seguida, efectuou-se o teste da saliva estimulada, instruindo a paciente a mastigar um 

rebuçado de parafina durante 5 min, e há medida que se fosse acumulando saliva no pavimento 

da boca, pediu-se que expelisse de novo para o tubo colector. O resultado foi de 0,08 ml/min. 

Considera-se um fluxo estimulado normal, aquele que é igual ou superior a 0,5ml/min de saliva 

(10). 

 
Fig. 8 – Sialometria: (A) Volume de saliva não-estimulada; (B) Volume de saliva estimulada por sialogogo 

(parafina). 
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No dia 3 de Junho de 2011, foi realizada uma biopsia às glândulas salivares minor da face 

interna do lábio inferior da paciente (Fig. 9).  

  

 
Fig. 9 - Biópsia excisional das glândulas salivares minor da face interna do lábio inferior. 

 

A técnica levada a cabo na biopsia consistiu numa incisão horizontal paralela ao maior 

eixo do lábio inferior, na face mucosa deste, com a excisão de 7 a 8 glândulas minor, sem 

remoção da mucosa. O material biológico recolhido foi colocado num recipiente com 

formaldeído a 10% e, após fixação e inclusão foi preparado para avaliação histo-patológica, 

sendo as lâminas obtidas coradas com hematoxicilina-eosina (11).  

A observação das lâminas obtidas permitiu identificar um infiltrado linfocitário, 

inicialmente peritubular, a alastra-se centrifugamente, à medida que se verifica a atrofia e 

destruição acinar (Fig. 10). 
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Fig. 10 - Caracteriação histo-patológica das glândulas salivares minor. Coloração de hematoxilina+eosina; ( (a) – ampliação de 

5x; (b) – ampliação de 10x;  (c) – ampliação de 20x e d- amplaiação de 40x). Verifica-se um infiltrado linfoplasmocitário, 

predominantemente organizado em focus, predominantemente peri-ductal e focalmente acinar, com discreta atrofia glandular. 

 

 

 

 

 

 

 

  

(a) (b) 

(c) (d) 
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3. Discussão 
 

3.1 Etiologia e Factores de risco: 

A SS é uma doença auto-imune sistémica que afecta, nomeadamente, as glândulas 

salivares e lacrimais, resultando em queratoconjuntivite sicca e/ou estomatite sicca. Apesar dos 

esforços crescentes para definir as bases genéticas, ambientais e imunológicas da SS, a etiologia 

subjacente desta doença permanece pobremente compreendida (8).    

 O processo que está subjacente às reacções auto-imunes celulares e humorais não é 

totalmente conhecido. Reconhece-se, no entanto, que tanto os linfócitos B como os T estão 

envolvidos na patobiologia desta doença. A hiperreactividade das células B é verificada através 

da hipergamaglobulinemia serológica e pela identificação de auto-anticorpos circulantes. Os 

anticorpos órgão-específicos incluem anticorpos contra antigénios celulares dos ductos salivares, 

da glândula tiróide, da mucosa gástrica, eritrócitos, pâncreas, próstata e células nervosas (12). 

 Sabe-se que diversos factores contribuem para o estabelecimento desta patologia, 

incluindo factores genéticos e endócrinos, bem como infecções víricas e alterações na regulação 

da morte celular (13).  

 No que se refere aos factores genéticos relacionados com a etiologia da doença, a 

presença das variantes de MHC, HLA-B8 e HLA-DRw3, nas formas primárias de SS, e de HLA-

DRw4 nas formas associadas a outras patologias, é sugestivo de uma predisposição aumentada 

para o estabelecimento da síndrome (1, 8). No âmbito dos factores endócrinos foi hipotetizado 

que um dos factores-chave subjacentes à SS seria uma deficiência na produção de factores 

androgénicos locais e sistémicos, como a testosterona. Esta hipótese é suportada pelos níveis 

diminuídos de metabolitos activos da desidroepiandrosterona - uma hormona que pode ser 

convertida em estradiol, testosterona ou estrogénio - no soro e saliva de pacientes com SS (14), e 

pela evidência da hipofunção do eixo hipotalâmico-pituitário-adrenal nas mulheres com SS 

primário (12). Relativamente às infecções víricas, o vírus T linfotrópico humano do tipo 1 

(HTLV-1), tem sido implicado na etiologia da SS, bem como o vírus Epstein-Barr (EBV) e 

certos componentes de diversos retrovírus que parecem perpetuar a actividade auto-antigénica 

envolvida nesta síndrome, perpetuando a resposta auto-imune (13). No que se refere às 

alterações na regulação da apoptose, são exemplos de mecanismos que contribuem para um 

aumento da resistência à apoptose, por parte das células mononucleares infiltrantes, a 

coexpressão das proteínas CD40/CD40L encontrada nas células apresentadoras de antigénios; a 

expressão aumentada de proteínas anti-apoptóticas como a proteína bcl-2; e a existência de 
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níveis elevados do factor de activação das células B (BAFF), que contribui para a formação de 

centros germinativos ectópicos, e favorece a sobrevivência de plasmócitos (8).    

 Estes factores convergem para a criação de condições favoráveis ao estabelecimento e 

desenvolvimento da síndrome, nomeadamente em associação a agressões externas no tecido 

glandular, tal como acontece numa infecção viral, sob influência endócrina e genética do 

hospedeiro, ocorrem fenómenos de lise celular das células que constituem a estrutura glandular. 

Como resultado, certos autoantigénios (SSA/Ro, SSB/La, receptor muscarínico M3, proteínas do 

centrómero e α-fodrina) tornam-se expostos na superfície das células epiteliais, e são 

apresentados aos linfócitos. A identificação destes auto-antigénios como imunogénicos, em 

associação às moléculas do complexo de histocompatibilidade classe II (MHC II), presente nas 

células da resposta imunológica, induz o desenvolvimento de uma resposta imune exagerada e 

dirigida contra estruturas autólogas, caracterizada pela uma proliferação e por clones de 

linfócitos T CD4+, que representam 80% do infiltrado inflamatório glandular; e linfócitos B, o 

que resulta na produção de autoanticorpos, que perpetuam a actividade auto-imune. Na 

dependência deste fenómeno, a importante presença das citocinas pró-inflamatórias e 

metaloproteinases da matriz extracelular, favorece a ocorrência de lesão tecidular. O resultado 

deste quadro é a destruição parcial dos ácinos glandulares devido à presença de auto-anticorpos, 

direcionados contra antigénios específicos da SS e contra antigénios nucleares e citoplasmáticos 

(8).   

        

3.2 Manifestações clínicas 

No que respeita às manifestações orais, os pacientes com SS tipicamente apresentam 

dificuldades no discurso, na mastigação e deglutição, e reportam sensação de boca seca ou 

xerostomia. Descrevem, por vezes, alterações de paladar, sensação de ardência e dor nas 

glândulas salivares, associadas com a ingestão de alimentos. Adicionalmente, e de forma 

associada à xerostomia, verifica-se uma predisposição para alterações da sensação do paladar, 

infecções bacterianas e fúngicas, e uma maior predisposição ao desenvolvimento de lesões de 

cárie dentária (15). Clinicamente é comum verificar-se hiposialia, lábios quebrados, secos e 

descamativos, bem como queilite angular. A língua encontra-se geralmente seca, eritematosa e 

por vezes fissurada. É frequente o achado de cáries rompantes e desgaste oclusal precoce das 

estruturas dentárias, bem como tumefacção glandular, mucusite, e ulcerações orais. 70-80% dos 

pacientes com SS apresentam candidíase eritematosa crónica, que pode afectar a língua, o palato 

e as comissuras labiais. O aumento de volume, bilateral, das parótidas também é comum, devido 
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à obstrução ductal e presença de infiltrado inflamatório linfocítico. O inchaço é tipicamente 

recorrente, com a duração de dias, semanas ou meses, e com intervalos de completa remissão.  

Adicionalmente, podem surgir surtos infecciosos, com supuração ocasional do canal de Stenon, 

devido à escassa produção e expulsão de saliva (8). 

No que se refere às manifestações oftálmicas, a mais frequente é a xeroftalmia. Os 

sintomas podem ainda incluir sensação de comichão, de aspereza ou areia, dor. As queixas 

podem incluir então, fotossensibilidade, eritema, fadiga ocular, acuidade visual diminuída, 

sensação de película no campo de visão (8, 15, 16). Este factor leva à destruição do epitélio 

bulbar e corneal (queratoconjuntivite sicca). Clinicamente pode verificar-se a dilatação dos vasos 

da conjuntiva bulbar, bem como irregularidades da imagem corneal (15).   

  A SS é uma doença sistémica e, como tal, apresenta manifestações sistémicas. Por 

exemplo, disfunção tiroideia e/ou doença autoimune da tiróide são encontradas em 45% dos 

pacientes com SS (17). Nestes pacientes, a fadiga debilitante ocorre em 50% dos casos. Apesar 

da causa estar ainda indeterminada, o hipotiroidismo (muitas vezes subclínico) é frequente e 

pode contribuir para esta manifestação. Em relação às manifestações músculo-esqueléticas, as 

artralgias existem em 53% dos pacientes afectados com SS, e mialgias em 22%. O envolvimento 

dermatológico manifesta-se através de pele seca (que afecta 55% dos doentes), erupções 

cutâneas (10%) existindo ainda relatos de sensação de pele queimada. O envolvimento pulmonar 

também é frequente apesar de raramente apresenta sinais clínicos -  sendo a tosse, o mais 

frequentemente encontrado (16).  

Pacientes com SS apresentam um risco aumentado de desenvolverem leucemias/linfomas, 

sendo esta situação clinicamente identificável em 5% dos pacientes com SS. Factores de risco 

para o desenvolvimento de patologia neoplásica incluem tumefacção persistente, baixos níveis 

de C4, púrpura e crioglobulinemia monoclonal. Os pacientes com SS que reúnam estes factores 

de risco devem ser monitorizados constantemente(16).  

Os pacientes com SS podem ainda apresentar envolvimento renal (túbulo-intersticial) e 

alterações neurológicas, as quais podem envolver os nervos cranianos e periféricos, e menos 

frequentemente o sistema nervoso central (18).  

  

No caso clínico apresentado, e relativamente aos seus sinais clínicos, é evidente uma 

relativa dificuldade no discurso; a paciente está constantemente a molhar a boca enquanto fala; 

apresenta os lábios bastante secos, e sofre também de episódios frequentes de aftas por toda a 

cavidade oral, apesar de estas não surgirem à mais de um ano. Refere-se que também, 

frequentemente, surgem pequenas ulcerações na mucosa e canto do lábio. 
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A paciente queixa-se de secura, comichão, e sensação de olho muito áspero, o que por 

vezes se exacerba em crises de dor, fotossensibilidade extrema, e ardência ao ponto de não 

conseguir praticamente abrir os olhos. Estas crises surgem sempre ao final do dia, segundo a 

paciente, e são episódicas. 

 

3.3 Diagnóstico: 

Os critérios de classificação para a SS foram desenvolvidos e validados entre 1989 e 1996 

pelo European Study Group on classification criteria for SS, e amplamente aceites. Mais tarde, 

estes foram re-examinados, pelos membros dos grupos de consenso, passando a denominar-se 

em 2002, após sua revisão, de Revised international classification criteria for SS (19). 

Os critérios preliminares são compostos por seis itens principais: (I) sintomas oculares; (II) 

sintomas orais; (III) sinais oculares (obtidos através da realização, por exemplo, do teste de 

Schirmer-I ou da avaliação de Rose Bengal); (IV) avaliação histo-patológica, (realizada após a 

biopsia das glândulas minor no lábio inferior, e demonstrando sialoadenite focal línfocitica com 

focus score > 1 por 4 mm2); (V) o envolvimento das glândulas salivares, (comprovado através 

de uma cintilografia, sialografia ou avaliação do fluxo salivar não estimulado); (VI) 

determinação da presença de autoanticorpos específicos (20).  

.  Fig. 11 - Critérios de Diagnóstico para a classificação da SS. Fonte : Vitali et al.2002  
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Nesta classificação, os itens I e II constituem os critérios subjectivos enquanto que os 

itens III a VI constituem os critérios objectivos. Nesta série, quaisquer quatro items que incluam 

o critério V e VI são suficientes para estabelecer diagnóstico; ou 3 items dos critérios objectivos, 

isto para o diagnóstico da SS primária (21). Em pacientes com outra doença major do tecido 

conjuntivo, a presença de um sintoma (item I ou II) mais dois dos três critérios objectivos são 

suficientes para estabelecer o diagnóstico de SS secundária (19).     

 O item I do Revised International Classification Criteria refere-se aos sintomas oculares. 

O primeiro item referente aos sintomas formula três questões e requer pelo menos uma resposta 

positiva para que este critério seja válido. Fazem parte do questionário o sintoma de secura 

ocular diária e problemática por mais de três meses; o sintoma de areia ou aspereza ocular, e a 

necessidade de aplicação de substitutos lacrimais por mais de três vezes por dia (8). No relato 

clínico apresentado, a paciente refere secura diária, associada a sensação de areia, e actualmente 

usa substitutos lacrimais diários, 4 vezes por dia. 

O item II refere-se aos sintomas orais e, para que este critério seja válido, requer apenas 

uma resposta positiva às seguintes questões: se a paciente tem a sensação diária de boca seca por 

mais de três meses; se tem inchaço glandular recorrente e persistente; se frequentemente bebe 

água ou líquidos para ajudar a deglutir comida seca. Neste caso clínico, a paciente em questão 

relata xerostomia há vários anos, principalmente no período da manhã e após a prática de 

exercício; não refere inchaço persistente das glândulas salivares, mas refere história de parotidite 

e edema das parótidas, episódicos e dolorosos, com 1 a 2 dias de duração e sem periodicidade 

definida. A paciente refere a necessidade da ingestão de líquidos aquando da deglutição de 

alimentos mais secos.   

Por sua vez, o critério III específica os sinais oculares, e requer um resultado positivo de 

um dos seguintes testes: o teste de Schirmer, realizado sem anestesia, com um resultado 

indicativo de xeroftalmia quando a fita apresenta menos de 5mm de lágrima em 5 minutos e/ou o 

de Rose Bengal, ou outro teste ocular de igual eficácia. No relato clínico apresentado, foi 

realizado o teste de Schirmer, no qual, se verificou uma produção muito reduzida de lágrimas, 

em ambos os olhos. 

O item IV descreve o critério referente à análise histo-patológica, o qual será positivo se se 

observar sialoadenite focal linfocítica nas glândulas salivares minor do lábio inferior, com um 

focus score ˃ 1, definido como o número de foci (os quais serão adjacentes a ácinos mucosos 

aparentemente normais, e que contenham mais de 50 linfócitos) por 4 mm2 de tecido glandular 

(15). Os resultados da avaliação histo-patológica do caso clínico apresentado revelam 

positividade para o item IV.   
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 O item V da “Revised International Classification Criteria for SS” avalia o envolvimento 

das glândulas salivares, e requer pelo menos uma resposta positiva a um dos testes de 

diagnóstico, constantes neste item. O primeiro teste determina a quantificação da saliva 

produzida (sialometria), cujo resultado positivo seria a produção de menos de 1,5 ml de saliva 

em 15 minutos (na sialometria não-estimulada). O segundo, uma sialografia da parótida 

mostrando a presença de sialoectasia difusa (actividade pontilhada ou padrão de destruição 

glandular), sem evidência de obstrução dos grandes ductos. O terceiro, consistiria na análise de 

uma cintilografia salivar apresentando atraso na absorção, concentração reduzida e/ou excreção 

atrasada do marcador (15). No caso apresentado foi realizada a sialometria de saliva não-

estimulada e estimulada. Este teste consiste na medição do fluxo glandular salivar realizado em 

condições basais (sialometria não-estimulada), ou após estimulação (com ácido cítrico ou 

parafina). Em ambos os testes verificou-se uma taxa de fluxo salivar diminuída, em ambas as 

avaliações (9).  

A cintigrafia das glândulas salivares (CGS) é um método não invasivo de avaliação 

funcional das glândulas salivares major, aceite pelo American-European Consensus Group for 

Sjögren’s syndrome como medida objectiva de avaliação do envolvimento das glândulas 

salivares (22). A CGS permite avaliar a morfologia e a actividade funcional glandular através 

das curvas de actividade-tempo e a resposta a um estímulo excretor (23).  

Considera-se uma CGS normal aquela em que as glândulas salivares major apresentam 

uma forma e tamanho normal, com contraste simétrico e com uma intensidade discreta e menor 

que aquela visualizada nas tiróides, na qual a excreção espontânea é visível, especialmente no 

pavimento da boca, e a resposta ao estímulo ácido é rápida e completa. A curva tempo-

actividade é normal quando se aprecia um perfil característico, designado por “asa de tubarão”, 

com um aumento gradual da concentração nas glândulas salivares, bruscamente interrompido 

pelo estímulo ácido oral (24). Uma CGS com alteração revela um contraste diminuído do 

conjunto glandular, bem como uma escassa secreção, espontânea e após estímulo ácido. As 

curvas são aplanadas ou mesmo descendentes, com um perfil diferente da curva típica de uma 

glândula funcional (24). A curva da CGS da paciente revela uma alteração do conjunto 

glandular, um atraso na absorção, e reduzida concentração e/ou secreção atrasada do marcador 

(Fig. 12). 
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(a)      (b) 

Fig. 12 - CGS Normal: (a) Curva tempo-actividade de glândulas salivares funcionais; (b) Curva tempo-actividade de 

glândulas salivares disfuncionais. 

 

A sialografia permite a avaliação das glândulas salivares major através da injecção de um 

contraste radiopaco no sistema ductal. É um método seguro e bastante útil para avaliar a função 

glandular (25). A sialografia da paciente apresenta sialoectasias punctiformes típicas do quadro 

de SS. 

No que se refere ao item VI, determinação da presença de autoanticorpos específicos, 

verifica-se que vários auto-anticorpos têm sido associados à SS. Dos mais frequentemente 

utilizados para efeito de diagnóstico destacam-se o factor reumatoide (FR), os anticorpos anti-

nucleares, e anticorpos anti-SS-A, anti-SS-B, anti α-fodrina, e anti-receptores muscarínicos tipo 

3. O FR está presente em cerca de 60% dos pacientes com SS, sendo a sua frequência mais 

elevada nos homens. Os anticorpos anti-nucleares (ANA) são encontrados em dois terços dos 

pacientes com SS primário, mas não são específicos desta patologia (5).  

Os anticorpos mais característicos desta enfermidade são aqueles que se dirigem 

directamente contra antigénios associados ao RNA, de localização citoplasmática ou nuclear, o 

anti-SS-A e anti-SS-B, contra as partículas ribunucleoproteicas Ro/SSA e La/SSB (26). Os anti-

SSA são encontrados em 30-60% dos pacientes, e não são considerados totalmente específicos 

da doença, uma vez que, também são identificados, geralmente, em pacientes com lúpus 
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eritematoso sistémico. Parecem estar associados a formas de SS com vasculite e/ou leucopenia. 

Os anticorpos anti-SS-B também são característicos da SS e são detectados em 5-50% dos 

pacientes e co-existem com anti-SS-A, em mais de 50% dos casos. Esta co-existência é 

altamente sugestiva de SS. A identificação de anticorpos anti-α-fodrina podem ser sinal de 

envolvimento sistémico (5). No referido caso clínico são identificados níveis elevados de 

anticorpos anti-SS-A e anti-SS-B, bem como do factor reumatóide.  

 

O “American-European Group” também chegou a um consenso na lista de critérios de 

exclusão. A nova lista é bastante semelhante à encontrada na proposta anterior, e designada por 

California criteria, que posteriormente foi adoptada pelo “European Study Group”. Fazem parte 

da lista, os seguintes critérios: (I) antigos irradiados da cabeça e do pescoço; (II) infecção por 

hepatite C; (III) síndrome da imunodeficiência adquirida; (IV) linfoma pré-existente; (V) 

sarcoidose; (VI) doença de enxerto contra hospedeiro; (VII) uso corrente de fármacos 

anticolinérgicos (18, 21).  

Neste caso clínico, a paciente não referiu história clínica de nenhuma patologia descrita 

nos critérios de exclusão.   

3.4 Tratamento: 

Actualmente, nenhum tratamento existente permite a cura da SS, e a intervenção 

terapêutica nesta patologia é essencialmente sintomática. Os efeitos dos tratamentos locais, tais 

como, os substitutos lacrimais ou orais, são limitados, no entanto, o tratamento sistémico oferece 

a vantagem de lidar com um maior número de sintomas (26). 

O tratamento da xeroftalmia confina-se ao uso, diurno e frequente de substitutos 

lacrimais; e de pomadas lubrificantes, com indicação de uso nocturno. A aplicação tópica de 

pilocarpina ou ciclosporina tem demonstrado também alguma eficácia. Os pacientes com 

xeroftalmia refractária grave podem requerer o uso de agentes anti-inflamatórios (AINEs ou 

glicocorticóides) (6, 8). 

 Na cavidade oral, tanto os substitutos salivares como as pastilhas elásticas sem açúcar 

têm-se mostrado efectivos na xerostomia leve a moderada. O álcool e o tabaco devem ser 

evitados, e a higiene oral deve ser meticulosa. Para pacientes com xerostomia residual, a 

pilocarpina oral e a cevimelina são o tratamento de escolha (6). Estes dois agonistas 

muscarínicos estimulam os receptores M1 e M3, presentes nas glândulas salivares, levando a um 

aumento da secreção salivar (26). O agente colinérgico mais utilizado é a pilocarpina, na 
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posologia de 5mg/dia. Existem outras formulações terapêuticas, como os hidrogéis, que libertam 

o agente de modo mais lento e contínuo na cavidade oral (8).  

O tratamento buco-dentário e a profilaxia ajudam a melhorar e a prevenir as 

consequências da xerostomia. O tratamento preventivo é baseado na administração tópica de 

flúor em dentífricos e em soluções orais, suplementados por géis de flúor e/ou vernizes aplicados 

profissionalmente. Para o controlo da microbiota oral patogénica, estão aconselhados bochechos 

diários de clorhexidina 0,12% (8). 

Em relação às manifestações extraglandulares, não existe nenhum tratamento concreto, 

embora, se utilizem corticoesteróides, fármacos anti-inflamatórias não-esteróides e agentes 

imunomoduladores (26).  

Devido à preponderância da função das células B na etiologia da doença foi proposto o 

uso de moléculas anti-CD20, um antigénio específico e expresso na superfície de linfócitos pré-

B, células B maduras e imaturas, mas não em plasmócitos. Clinicamente utiliza-se o Rituximab – 

anticorpo monoclonal anti-CD20, que parece induzir a apoptose das células alvo. Já o 

epratuzumab é um anticorpo monoclonal anti-CD22, e induz a morte celular dependente de 

anticorpos, das células B (6). 
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4. Conclusão 
 

Através do estudo deste caso clínico foi possível analisar várias características desta 

síndrome.  

 A SS é uma desordem crónica autoimune que se pode manifestar através de uma ampla 

variedade de características clínicas. O diagnóstico é baseado na história clínica e na avaliação 

de vários exames auxiliares de diagnóstico, de acordo com os critérios internacionais revidados 

para a SS.  

A diversidade da expressão sintomática da doença dificulta o diagnóstico inicial. Cabe 

aos médicos dentistas não limitarem a sua intervenção apenas sobre os sintomas que envolvem 

as suas áreas de actuação, mas sim procurar obter uma imagem global do paciente que contribua 

para um diagnóstico precoce e uma intervenção terapêutica atempada da doença.  
 Como não há cura para a SS, é importante para os clínicos proporcionar o alívio 

sintomático do paciente, bem como desenvolverem especial atenção para as medidas profiláticas 

de controlo das patologias infecciosas orais, nomeadamente a cárie dentária e a doença 

periodontal.  
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di Departamento de Patologia LaboratorialServiço Quí mica Clí nica
centro hosjiiúil*

do Porto

— Amostra — Doente
Data Regista: o7106/20l0 11:01 ANA CATARINA ARAUJO GARCIA
Data Recepção: 07/06/2010 11:49
Data Emissão: 14/06/2010 13:20 Processo: 1192510

Colheita: B404444 III~IIIUIIIIIIIHhIIIII!IlIIIIIIIIIIIIIJIII Data de Nascimento: 26/05/1986 (24 A) Sexo: Feminino
Episodio: 10062’173+CON — Requisitante

CE MEDICINA 28 /HSA

_______________________________________________________________ Dr(a) Carlos Vasconcelos

Relatório Final Resultado / Unidades Valores de Referência Histórico

30(10/2009

SANGUE

INDICES SERICOS

Bioquí mica Geral
GLICOSE 76 mg/dL 70-105 120

CREATININA 0.65 mg/dL 0,5-0,9 0,69

UREIA 33 mg/dL 10-50 42

BILIRRUBINA TOTAL 0,48 mg/dL 0,20- 1,00 0,27

AMINOT. ASPARTATO (ASAT)TGO) 18 U/L a 37’ 10-30 15

AMINOT.ALANINA(ALAT)TGP) 17 U/La37’ 10-36 15

FOSFATASE ALCALINA 46 U/La3r 32- 104 63

GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE 23 U/L a 37’ 6-39 21

Lí pideos e Lipoproteinas
COLESTEROL TOTAL 201 mg/dL 0-200

TRIGLICERIDOS 43 mg/dL 35-135

Metabolismos Ferro
FERRO 103 sg/dL 50- 150

TRANSFERRINA 290 mg/dL 200-370

SATURAÇÂODATRANSFERRINA 25 % 15-45

Proteí nas
ALBUMINA 4,56 g/dL 3,5-5,0

PROTEÍ NAS TOTAIS 7,58 g/dL 6,0- 7,3

lões e Oligoelementos
SÓDIO 139 mmcl/L 135-145

POTÁSSIO 4,09 mmol/L 3,50-5,00

CLORETOS 106 mmol/L 95-105

CÁLCIOTOTAL 2,36 mmol/L 2,20-2,55 2,26
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Departamento de Patologia Laboratorial
Serviço de Hematologia Laboratorial

centro hoí pW~Iár
doPortü

— Amostra — Doente
Data Registo: 07/06/2010 11:01 ANA CATARINA ARAUJO GARCIA
Data Recepção: 07/06/2010 11:49
Data Emissão: 07/06/2010 16:06

Processo: 1192510

Colheita: H467851 HNIiUIIÍ iHDIINNUIUIIIiIIVDIiIHNI Data de Nascimento: 26/05/1986 (24 A) Sexo: Feminino
Episodio: 100621 73+CON — Requisitante

CE MEDICINA 2B /1-ISA

_______________________________________________________________ Dr(a) Carlos Vasconcelos

Relatório Final Resultado / Unidades Valores de Referência Histórico

30/1012009

HEMATOLOGIA

HEMOGRAMA

LEUCÓCITOS 3,40 x10A3/JJL 4,00- 11,00 3,61

Neulrófilos 46.5 % 40,0-75,0 53,0
Linfócitos 39,7 % 20,0-45,0 35,2
Monócitos 10,3 % 2,0- 10,0 9,7
Eosinófilos 3,5 % 1,0-6,0 1,8
Basófilos 0,0 % 0,0- 1,0 0,3

Neutrófilos 1,58 xlOA3/PL 2,00- 7,50 2,02
Linfócitos 1,35 xl 0A3/PL 1,50 - 4,00 1 • 34
Monócitos 0,35 xlOÂ3/PL 0,20-0,80 0,37
EosinófUos 0,12 xlO~3/pL 0,04-0,40 0,07
Basófilos 0,00 x10A3/PL 0,02-0,10 0,01

ERITRÓCITOS 3,93 xlOA6/pL 3,8-4,6 4,04
HEMOGLOBINA 11,2 g/dL 12-15 11,6
HEMATÓCRITO 34,1 % 36,0-46,0 36,1
VGM - Volume Globular Médio 86,8 iL 63-101 89,4
HGM - Hemoglobina Globular Média 28,5 pg 27.0-32,0 28,7
CHGM- Conc.Hen,ogl. Glob. Média 32,8 g/dL 31,5-34,5 32,1
RDW - Indice Distrib.Eritrócitos 13,4 % 11,5- ¶4,5 13,5

PLAQUETAS 233 xlOA3/PL 150-400 229
VPM - Volume Plaquetário Médio 12,1 fL 7,2ll,l 12,3
PDW - Indice Distri. Plaquetas 15,9 % 25,0-65,0 15,2
PCT - Plaquetócrito 0,28 % 0,l 2- 0,36 0,28

VELOCIDADE SEDIMENTAÇÃO (1H) 66 mm 0-19

Está conforme o original
GABINETE DO EXPEDIENTE
Porto eU. Sto.

~1/1
Validado electroniqamente por

Isabel Iglésias

Fig. 13 –Hemograma da paciente realizado dia 7/06/2010 com o histórico dos valores de dia 

30/10/2009 
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Departamento de Patologia Laboratorial
Serviço Quí mica Clí nica

centro ho~taiá~
do Porto

— Amostra - Doente
Data Registo: 07/0612010 ItOl ANA CATARINA ARAIJJO GARCIA
Data Recepçáo: 07/06/2010 11:49
Data Emissão: 14/06/2010 13:20 Processo: 1192510

Colheita: B404444 iiiiiii~v Data de Nascimento: 26/05/1986 (24 A) Sexo: Feminino
Episodio: 10062173+CON — Requisitante

CE MEDICINA 28 frISA

_______________________________________________________________ Dr(a) Carlos Vasconcelos

Relatório Final Resultado / Unidades Valores de Referência Histórico

30/1012009

SANGUE

lões e Oligoelementos
FÓSFORO 1,20 mmol/L 0,67- 1,45 1,20

URINA

Exame Sumário

COR Amarelo (Amarela)

ASPECTO Muito Turvo (Lí mpida)

pH 6,0 4,8-7,4

DENSIDADE RELATIVA 1,023 1,020- 1,030

LEUCÓCITOS O Leu/pL O -10

PROTEÍ NAS O mg/dL 0-10

CORPOS CETÓNICOS O mg/dL 0-5

UROBILINOGÉNIO 0,2 mgldL 0,0-1,0

NITRITOS Negativo (Negativo)

GLICOSE O mq/dL 0-15

BILIRRUBINA O mg/dL 0,0-0,2

HEMOGLOBINA O mg/dL 0,00-0,01

Sedimento Urinário

CÉLULAS EPITELIAIS ESCAMOSAS »5O /campolooX 0-5
Amostra Imprópria.

Pág. 2/2
Validado electonicamente por:

Dr.a Marta Costa Rego

3
Fig. 14 – Análise urina tipo II 
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Fig. 15 – Análise das imunoglobulinas, complemento e auto-anticorpos com histórico dos valores do dia 30/10/2009 

  

4 Departamento de Patologia Laboratorial
Se~iço de Imunologia

centro Dr.’ Conceição CerveiraRua 0. Mana, 111 4050445 PORTOdo Porto 0-mau: d[reclora.ImunaIo~ln~hgsa.rnin-saud,.pt Tolelano: 351 226 050 241 Fax 351 226 004 697

— Amostra — Doente
Data Registo: 07-06-2010 11:01:54 ANA CATARINA ARAUJO CAROlA
Data Recepção: 07-06-2010 11:49:34
Data Emissão: 16-06-2010 14:06:19

Processo: 1192510

Data de Nascimento: 26-05-1986 (24 A) Sexo: FemininoColheita: 1141898
— Requisitante

Episodio: 10062173+CON
CE MEDICINA 28 IH5A

_______________________________________________________________ Dr(a) Carlos Vasconcelos

Relatório Final Resultado! Unidades Valores de Referência Histórico

30 -1 0-2009

IMUNOGLOBULINAS
IgA 388,0 mgfdL 114-457 452,0

lgG 1670,0 mg/dL 793- 1590 1820,0

IgM 153,0 mgldL 29-226 169,0

COMPLEMENTO
C3 100,0 mg/dL 81-167 120,0

C4 22,3 mgfdL 12-42 25,1

AUTO-ANTICORPOS
Factor Reumatóide 964 Ul/mL < 20 1130

Anti-Nucleares (IF)
Tí tulo 1/1280 < 1180 1/1280
Padrao Mosqueado

Antl-dsDNA (FEIA) 5,4 UIImL < IS

AntI-Sm 0,7 lJ/mL < 10 0,4

Anti-Ul RNP 1,4 uimL < 10 1,9

Anti-SS-A >240 UImL < lO 248,0

AntI-SS-B 73,0 uimL < lO 72,0

IgO anti-Cardiolipina 3,1 GPL/mL < 20

IgM anti-Cardioliplna 10,8 MPL/mL < 20

IgG antl-beta2 Gllcoproteí na 1 0,3 u/mL < 20

IgM anti-beta2 Glicoproteí na 1 32 U/mL < 20

Pág. 1/1
Validado electronicamente por

DR.° CONCEIÇAO CERVEIRA
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Fig. 5 – Análise da bioquímica e índices séricos da paciente, com histórico dos valores do dia 30/10/2009 

di Departamento de Patologia LaboratorialServiço Quí mica Clí nica
centro hosjiiúil*

do Porto

— Amostra — Doente
Data Regista: o7106/20l0 11:01 ANA CATARINA ARAUJO GARCIA
Data Recepção: 07/06/2010 11:49
Data Emissão: 14/06/2010 13:20 Processo: 1192510

Colheita: B404444 III~IIIUIIIIIIIHhIIIII!IlIIIIIIIIIIIIIJIII Data de Nascimento: 26/05/1986 (24 A) Sexo: Feminino
Episodio: 10062’173+CON — Requisitante

CE MEDICINA 28 /HSA

_______________________________________________________________ Dr(a) Carlos Vasconcelos

Relatório Final Resultado / Unidades Valores de Referência Histórico

30(10/2009

SANGUE

INDICES SERICOS

Bioquí mica Geral
GLICOSE 76 mg/dL 70-105 120

CREATININA 0.65 mg/dL 0,5-0,9 0,69

UREIA 33 mg/dL 10-50 42

BILIRRUBINA TOTAL 0,48 mg/dL 0,20- 1,00 0,27

AMINOT. ASPARTATO (ASAT)TGO) 18 U/L a 37’ 10-30 15

AMINOT.ALANINA(ALAT)TGP) 17 U/La37’ 10-36 15

FOSFATASE ALCALINA 46 U/La3r 32- 104 63

GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE 23 U/L a 37’ 6-39 21

Lí pideos e Lipoproteinas
COLESTEROL TOTAL 201 mg/dL 0-200

TRIGLICERIDOS 43 mg/dL 35-135

Metabolismos Ferro
FERRO 103 sg/dL 50- 150

TRANSFERRINA 290 mg/dL 200-370

SATURAÇÂODATRANSFERRINA 25 % 15-45

Proteí nas
ALBUMINA 4,56 g/dL 3,5-5,0

PROTEÍ NAS TOTAIS 7,58 g/dL 6,0- 7,3

lões e Oligoelementos
SÓDIO 139 mmcl/L 135-145

POTÁSSIO 4,09 mmol/L 3,50-5,00

CLORETOS 106 mmol/L 95-105

CÁLCIOTOTAL 2,36 mmol/L 2,20-2,55 2,26

Pág. 1/2
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Fig. 6 – Sialografia completa da paciente, com os tempos de exame. 
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Fig. 18 – Ecografia completa da paciente realizado dia 15/04/2008 
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Fig. 19 – Ecograma completo da paciente realizado no dia 06/05/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


