RECOMENDAÇÕES
Dietéticas:
•

Beba água frequentemente.

•

Evite cafeína e bebidas alcoólicas

•

Pastilhas ou rebuçados sem açúcar
ajudam na produção de saliva.

•

Evite doces e escove os dentes
2-3x/dia. Visite regularmente o
dentista de forma a evitar cáries.

•

Tenha uma alimentação
diversificada, dando preferência a
alimentos frescos.

Exercício físico
•

Pratique exercício aeróbio de
baixa a moderada intensidade
diariamente (caminhadas,
natação, dança) – adeque às suas
capacidades e gostos; Ajuda a
fortalecer articulações e músculos
e também contribui para uma
sensação de bem-estar; também
ajuda na melhoria da qualidade
do sono, dor crónica e fadiga.
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O QUE É?

Fadiga,
alteração memória
Olhos Secos
Boca Seca, cáries

A Síndrome de Sjögren é uma doença
reumática inflamatória crónica,
imunomediada, que afeta principalmente
as glândulas salivares e lacrimais
causando sintomas como boca e olhos
secos (xerostomia e xeroftalmia), mas
pode envolver outros sistemas e órgãos.
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Alterações hepáticas
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Articular

Refluxo
Secura Genital

As manifestações mais frequentes são
a xerostomia que pode associar-se a
dificuldade a engolir, presença de cáries
dentárias e infeções orais e a xeroftalmia
que pode contribuir para ulcerações da
córnea e infeções oculares.
Pode também atingir outros órgãos
e sistemas.
Glándula
Lacrimal

Glândulas
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Corticosteroides:
•

Efeito anti-inflamatório.

•

Possibilidade de efeitos adversos a
longo prazo – sob supervisão médica.

“DMARDS” clássicos:

Formigueiros

COMO É DIAGNOSTICADA?

QUAIS AS
MANIFESTAÇÕES?

O tratamento consiste no controlo de sintomas e na
prevenção de complicações, uma vez que ainda não
há cura para a doença.

Alteraçoes pulmonares

A causa ainda não é conhecida.
Pensa-se que resulte da interação entre
fatores genéticos, hormonais e ambientais.
Pode surgir associada a outras doenças
reumáticas como Artrite Reumatoide ou
Lúpus Eritematoso Sistémico.
Atinge mais frequentemente mulheres
acima dos 45 anos, mas pode surgir em
qualquer idade e em ambos os sexos.

QUAL O TRATAMENTO?

O diagnóstico da Síndrome de Sjögren
depende da conjugação de dados clínicos
com exames laboratoriais, imagiológicos e
histológicos. Sintomas como xerostomia e
xeroftalmia podem ser causados por várias
doenças e medicações pelo que existem
alguns testes especiais que ajudam a
avaliar a produção de saliva (sialometria,
cintigrafia de glândulas salivares) e
lágrimas (teste de schirmer, verde de
lissamina). A biópsia das glândulas salivares
também assume um papel importante no
diagnóstico. Análises sanguíneas podem
ser úteis para identificar alguns anticorpos
como os anticorpos antinucleares, anti SSA
ou SSB ou Fator reumatoide, mas que
nem sempre estão presentes.

•

Fármacos modificadores de doença.

•

Reduzem a atividade da doença.

•

Incluem hidroxicloroquina,
metotrexato, azatioprina,
ciclofosfamida, entre outros.

“DMARDS” Biotecnológicos:
•

Atuam em moléculas específicas
envolvidas na amplificação da
resposta inflamatória.

•

Formas graves ou refratárias à
terapêutica com “DMARDs” clássicos.

Por este motivo é importante
a referenciação precoce para
uma consulta de Reumatologia.
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