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RESUMO

A  síndrome de Sjögren (SS) é uma doença sistêmica inflamatória, autoimune, que afeta principalmente as glândulas exócrinas salivares e lacrimais 
por uma infiltração linfo-plasmocitária que produz anticorpos nessas glândulas. Pode afetar ainda as mucosas nasais, vaginais e epiteliais. É uma 
patologia de causa desconhecida, não hereditária. Porém, alguns estudos demonstram uma prevalência de influencia genética. A SS se divide em 
primária que acomete as glândulas exócrinas e a secundária, semelhante à primária, mas está associada a outras doenças autoimunes, como 
artrite reumatoide e lúpus eritematoso sistêmico. A prevalência da SS é maior no o sexo feminino e na meia idade, entre 40 a 50 anos. O 
diagnóstico da SS é feito por meio da anamnese. Os exames que podem conduzir ao diagnóstico são a cintilografia, sialografia e/ou 
ultrassonografia das glândulas salivares, incluindo a glândula parótida, bem como verificar a estimativa do fluxo salivar. O objetivo do estudo é 
ressaltar o conhecimento sobre sinais e sintomas bucais, diagnósticos e tratamentos odontológicos das consequências bucais causados pela SS. A 
metodologia foi desenvolvida com pesquisa científica atualizada nos bancos de dados disponíveis os meios acadêmicos. Por meio da revisão da 
literatura, pode-se considerar que na SS o sintoma oral mais presente é a xerostomia (ausência/diminuição salivar) que gera muitas outras 
complicações bucais. A intensidade da xerostomia varia de paciente para paciente podendo ser assintomática, mas, em sua maioria, o paciente 
relata boca seca, dificuldade na deglutição, dor para engolir, necessidade de ingestão de líquidos nas refeições, necessidade de umedecer a boca 
repetidas vezes ao dia e à noite, bem como dificuldade de usar próteses e aparelhos odontológicos, pois afetam diretamente a mucosa bucal 
ressecada. Ao exame clínico observam-se lábios secos, aumento volumétrico nas glândulas parótidas e cáries recorrentes. Não há cura para 
doenças autoimunes e as mesmas podem ser incapacitantes. O tratamento na odontologia também é feito de forma paliativa na tentativa da 
melhora da qualidade de vida com o objetivo de amenizar os danos causados pela xerostomia. Assim sendo, é necessário o acompanhamento 
odontológico periódico desses pacientes. Para a prevenção de cáries dentárias são feitas profilaxias, orientações de higiene bucal, aplicação de 
fluoreto em uso tópico ou bochecho. Pode-se utilizar também de salivas artificiais e gomas de mascar sem açúcar. Em casos de candidíase oral e 
uso de próteses/aparelhos são prescritos antifúngicos. Desta forma, conclui-se que muitas doenças sistêmicas, no caso a Síndrome de Sjögren, 
acarretam diversas manifestações bucais, daí a importância de uma equipe interdisciplinar do acompanhamento do paciente, incluindo o 
cirurgião-dentista.
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