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Introdução

O Síndrome de Sjögren (SS) é uma doença auto-
imune caracterizada por infiltração mononuclear
e destruição de tecido glandular exócrino. Manifes-
tações extraglandulares podem ocorrer como con-
sequência de lesões vasculíticas ou infiltrados mo-
nonucleares noutros órgãos. O envolvimento neu-
rológico está descrito em aproximadamente 20%
dos doentes. A afecção do Sistema Nervoso Perifé-
rico (SNP), ocorrendo com maior frequência, en-
contra-se bem documentada, sendo o envolvimen-
to do Sistema Nervoso Central (SNC) mais raro e o
seu diagnóstico, em regra, mais difícil.

Sintomas neurológicos envolvendo o SNC no SS
podem mimetizar quadros de Esclerose Múltipla
(EM) nas suas diversas variantes, tornando o diag-
nóstico diferencial entre estas duas entidades no-
sológicas complexo. 

Caso Clínico

Doente do sexo masculino, 53 anos, previamente
saudável, referia, desde há três anos, quadro pro-
gressivo de diminuição da força muscular à direi-
ta, com envolvimento inicial do membro inferior e
posterior envolvimento braquial. Referia ainda,
com igual tempo de evolução, dificuldade crescen-
te na marcha. Sem outros sintomas neurológicos. 

O doente não reconhecia qualquer factor desen-
cadeante ou variação sazonal dos sintomas. 

Ao inquérito sistemático apresentava queixas de
xeroftalmia, sem outras queixas secas, bem como
poliartralgias das pequenas articulações das mãos
de ritmo inflamatório, sem noção de tumefacção. 

Ao exame objectivo evidenciava-se um bom esta-
do geral, pele e mucosas sem alterações e ausência
de sinais de artrite. O Teste de Schirmmer era <5 mm
bilateralmente, sem hipertrofia parotídea ou adeno-
patias periféricas palpáveis. A auscultação cardio-
pulmonar era normal e a palpação abdominal não re-
velou a presença de quaisquer organomegalias.

Resumo

Os autores apresentam o caso clínico de um doen-
te do sexo masculino, 53 anos, com um quadro «es-
clerose múltipla-like», progressivo, com três anos
de evolução. Associadamente, o doente apresenta
um quadro de xeroftalmia e poliartralgias inflama-
tórias, sendo o estudo complementar compatível
com Síndrome de Sjögren. 

Os autores apresentam o caso clínico salien-
tando o envolvimento do Sistema Nervoso Central
no Síndrome de Sjögren e a dificuldade do diagnós-
tico diferencial com entidades neurológicas como
a Esclerose Múltipla.
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Abstract

The authors present a clinical case of a male, 53-
-years old with a multiple sclerosis like syndrome,
progressive, with 3 years of evolution.  The patient
also referred dry eye and inflammatory arthralgias,
the complementary workup was according with
Sjögren´s Syndrome. 

The central nervous system involvement of Sjö-
gren´s Syndrome and the difficulty of differential
diagnosis with neurological diseases such as Mul-
tiple sclerosis is discussed. 
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Ao exame neurológico salientava-se a presença
de sinais piramidais à direita, nomeadamente he-
miparésia espástica de predomínio crural (grau
4/5), hiperreflexia generalizada, com reflexo cutâ-
neoplantar em extensão à direita associado a cló-
nus do pé. Verificava-se ainda alteração da sensi-
bilidade profunda ipsilateral, com diminuição da
sensibilidade vibratória e alteração do sentido po-
sicional à direita.

Os exames complementares realizados revela-
ram: Hemograma com contagem diferencial de
leucócitos e plaquetas sem alterações. Transami-
nases, LDH, CK dentro dos valores de referência.
Proteinograma electroforético e imunoelectrofore-
se sérica sem alterações – Factor reumatóide (FR)
e Waller-Rose (WR) negativos. Enzima de conver-
são da angiotensina sérica (SACE) normal. Serolo-
gia HIV, Hepatites, VDRL negativas. Anticorpos an-
tinucleares (ANA´s) positivos (+++), com padrão
mosqueado, Anti-SSA positivo forte, Anticardioli-
pina e anti-coagulante lúpico negativos. Foi reali-
zada punção lombar, sem alterações macroscópi-
cas do líquido cefalo-raquídeo (LCR) e estudo ci-
tobioquimico revelou-se normal. Era, contudo,
evidente a presença de bandas oligoclonais em si-
multâneo no LCR e no soro. Potenciais evocados
sem alterações.

Realizou RMN-CE que demonstrou 5 pequenas
lesões na substância branca, hiperintensas em T2,
isointensas em T1, sem reforço de sinal após con-

traste (Figura 1) e RMN-coluna a qual evidenciou
múltiplas lesões desmielinizantes ao longo da me-
dula cervical e dorso-lombar (Figura 2).

O cintigrama de glândulas salivares realizado
mostrou ligeira diminuição funcional e a biopsia
de glândulas salivares evidenciou infiltrado linfo-
citico compatível com SS em fase inicial (Figuras
3a e 3b).

Dado o carácter insidioso e progressivo das
queixas neurológicas, o doente iniciou corticote-
rapia (predinosolona 1 mg/Kg/dia com redução
progressiva) e ciclofosfamida de acordo com es-
quema NIH. Foi ainda medicado com cálcio, vita-
mina D e bifosfonato para prevenção de osteopo-
rose.

Após o 6º pulso mensal de ciclofosfamida o
doente apresenta uma estabilização do quadro clí-
nico sem que se evidencie uma melhoria da hemi-
parésia espástica.

Discussão

A EM é uma doença inflamatória e desmielinizan-
te do SNC, cuja etiologia permanece desconheci-
da, que afecta preferencialmente adultos jovens1 e
que pode cursar com uma grande variedade de
sintomas2. Alterações motoras, sensoriais, cerebe-

Figura 1. RMN-CE: Cinco pequenas lesões na substância
branca

Figura 2. RMN Medula Espinhal: múltiplas lesões
desmielinizantes ao longo da medula cervical
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losas e cognitivas estão descritas2. Os doentes po-
dem apresentar um curso crónico progressivo ou
surto-remissão2. O seu diagnóstico é feito com base
na história clínica, em alterações do LCR, achados
característicos na RMN e outros exames neuroe-
lectrofisiológicos de acordo com os critérios de
McDonald3. 

Muitos dos sintomas e sinais frequentemente
descritos em doentes com EM podem ser observa-
dos em doentes com doenças sistémicas com en-
volvimento do SNC, como Lúpus Eritematosos Sis-
témico (LES), Síndrome Anti-fosfolípido (SAF),
Doença de Behcet ou Síndrome de Sjögren (SS)4.
Em alguns casos o envolvimento do SNC pode ser
a primeira manifestação de uma destas doenças
sistémicas4.Por outro lado, doentes com EM apre-
sentam, por vezes, manifestações clínicas de doen-
ças autoimunes como artrite, fenómeno de
Raynaud5, assim como alterações laboratoriais
com presença de Anticorpos Anti-Nucleares
(ANA´s)6. A maior prevalência de doenças auto-
-imunes em doentes com EM ou em familiares de
primeiro grau tem sido referida.7

Uma das doenças sistémicas com envolvimen-
to sistémico capaz de mimetizar um quadro de EM
é o SS. O SS é uma doença auto-imune, crónica,
progressiva, caracterizada por infiltrado mononu-
clear e destruição do tecido glandular exócrino,

sendo as glândulas salivares e lacrimais as mais
frequentemente envolvidas. Infiltração linfocítica
de outros órgãos e lesões vasculíticas podem ocor-
rer, sendo responsáveis pelos sinais e sintomas ex-
traglandulares8. O seu diagnóstico é feito com base
na associação de sinais e sintomas, alterações imu-
nológicas, documentação de alteração da função
salivar e achados histológicos característico como
definido pelos Critérios de Classificação America-
no-Europeus para SS9. O SS pode ser primário ou
estar associado a outras doenças auto-imunes sen-
do, neste caso, designado secundário10. A sua pre-
valência na população adulta é de aproximada-
mente 0,5-3%, sendo mais frequente em mulheres
(9:1) acima dos 40-50 anos11-13.

Manifestações neurológicas têm sido descritas
em doentes com SS. A sua prevalência permanece
controversa14. Garcia-Carrasco, num estudo envol-
vendo 400 doentes, encontrou manifestações neu-
rológicas em 9,5% dos doentes8. Vários estudos têm
referido, contudo, uma afecção neurológica em
aproximadamente 20% dos doentes15-17. Os sinto-
mas neurológicos no SS podem acometer tanto o
SNP como o SNC10,18. No entanto, o envolvimento
do SNP encontra-se relativamente bem documen-
tado e a sua prevalência é consideravelmente su-
perior à do SNC8,15-17,19,20.

O envolvimento do SNC tem sido descrito em
doentes com SS, contudo a sua prevalência perma-
nece controversa10,21, o que, segundo alguns auto-
res, poderá ser justificado pela ausência de consen-
so quanto à definição de envolvimento do SNC,
critérios de SS usados em estudos não uniformes,
inclusão de casos de SS secundário e possíveis
vieses de selecção de doentes e recolha de dados21.

Um largo espectro de manifestações clínicas
pode surgir, incluindo alterações focais, difusas,
neuro-psiquiátricas ou com envolvimento medu-
lar21. Frequentemente têm um início insidioso, po-
dendo ter um curso intermitente ou cronicamen-
te progressivo. O envolvimento da medula espi-
nhal pode ser agudo com sintomas severos (mie-
lite transversa aguda) ou crónica com mielopatia
progressiva22.

O mecanismo etiopatogénico subjacente ao en-
volvimento neurológico no SS não se encontra
completamente esclarecido. Vasculite de peque-
nos vasos, auto-anticorpos como o anti-SSA, pro-
teínas da família das Aquaporinas e diversos me-
diadores inflamatórios (anti-TNF, INF, IL-6, IL-10)
têm sido implicados23.

O envolvimento do SNC no SS pode mimetizar

Figuras 3a e 3b. Biopsia de glândulas salivares minor do
lábio: infiltrado linfocítico podendo corresponder a SS em
fase inicial.

a

b
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clínica e imagiologicamente a EM24,25.Num estudo
com 82 doentes com SS e envolvimento neuroló-
gico19, 28% dos doentes apresentavam um quadro
EM-like, 10 dos quais com um curso surto-remis-
são e os restantes (13 doentes) com quadro de mie-
lopatia crónica mimetizadora de um quadro de
EM crónica progressiva. O diagnóstico diferencial
entre estas duas entidades clínicas constitui um
desafio. Por outro lado, alguns autores consideram
a possibilidade da coexistência das duas patologi-
as26,27. A adequada resolução deste dilema é crucial
já que a abordagem terapêutica depende do diag-
nóstico estabelecido. A conjugação das manifesta-
ções clínicas, neurológicas e sistémicas, a análise
do LCR, as alterações na RMN, potenciais evoca-
dos e auto-imunidade podem constituir ferramen-
tas importantes para a sua resolução (Tabela I). A
RM cerebral pode ser normal ou apresentar lesões
da substância branca subcortical ou periventricu-
lar na ponderação T223. De acordo com estudos
mais recentes, a identificação de Anticorpos Anti-
-SSA no LCR poderá dar um contributo valioso no
diagnóstico diferencial entre estas duas patolo-
gias28.

No caso clínico exposto, a presença de queixas
secas, objectiváveis pelo teste de Schirmer positi-
vo, a identificação de ANA´s positivos com anti-

-SSA positivo forte e a biopsia de glândulas saliva-
res minor do lábio compatível com SS, assim como
a presença de bandas oligoclonais no LCR e soro e
ausência de alterações nos potenciais evocados fo-
ram importantes para o diagnóstico diferencial.

O tratamento do envolvimento do SNC no SS
permanece largamente empírico, baseado na ex-
periencia clínica e em relatos de casos clínicos ou
pequenas séries de casos, não existindo ensaios
randomizados e controlados que sustentem as di-
ferentes opções terapêuticas21. A estratégia tera-
pêutica deve ser dependente da situação clínica.
Govoni sugere que doentes com doença estável
auto-limitada não devem receber terapêutica imu-
nossupressora. Em oposição, doentes com sinais
de actividade ou formas progressivas devem ser
tratados de modo agressivo com corticoterapia e
pulsos mensais de ciclofosfamida endovenosa14.
Outras terapêuticas têm sido referidas, de forma
anedótica, incluindo terapêuticas imunossupres-
soras32 como clorambucil, azatioprina, ciclospori-
na e metotrexato assim como terapêutica com
imunoglobulina endovenosa33. O prognóstico des-
ta situação é variável dependendo das manifesta-
ções clínicas, tempo de evolução e terapêutica ins-
tituída. O pequeno número de casos relatados tor-
na difícil a avaliação do prognóstico nestes doen-
tes. No caso clínico apresentado é pouco provável
que o doente responda favoravelmente com re-
missão dos sintomas dado a evolução crónica e
progressiva dos sintomas, contudo uma estabiliza-
ção do quadro clínico foi possível com a terapêu-
tica instituída.
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