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Apresentação
Prezado (a) leitor (a),
A pneumonia intersticial linfoide representa uma das apresentações mais comuns dentre as
doenças pulmonares císticas e faz parte do espectro das doenças linfoides que acometem os
pulmões. Está frequentemente associada a alterações sistêmicas, tais como as doenças de
origem autoimune e a síndrome da imunodeficiência adquirida. Alguns pacientes podem cursar
com quadro de infecções de repetição, e em um contexto de medicina de urgência, o diagnóstico
da doença pulmonar intersticial pode ser negligenciado.
O caso clínico deste mês aborda um caso de pneumonia intersticial linfoide e discute os aspectos
mais relevantes deste acometimento em paciente com Síndrome de Sjögren.
Boa leitura,
Dra. Regina Célia Carlos Tibana.
Editora-chefe do Pneumologia Paulista.
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Pneumonia intersticial linfocítica associada à
Síndrome de Sjögren
Fernando Ramos Pellegrini1, Alberto Arouca Monteiro Filho2, William Salibe Filho3,
Rafael Rodrigues de Miranda4
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Relato de caso
Paciente do sexo feminino, 82 anos, natural e
procedente de Santo André, casada, do lar, sem antecedente
de tabagismo, etilismo ou uso de drogas. Refere
diagnóstico prévio de doença pulmonar obstrutiva crônica,
com tratamento irregular em virtude de exposição à fogão
a lenha. Nega asma na infância, exposição a pássaros ou
mofo. Possui marca-passo há seis anos, diabetes mellitus,
doença renal crônica e doença de Parkinson.
Paciente refere que há cinco anos iniciou quadro de
tosse seca, progressiva, sem fatores de piora ou melhora,
associado a emagrecimento, porém não sabe quantificar.
Relata dispneia também progressiva sem achados de
ortopneia ou dispneia paroxística noturna, além de
artralgia esporádica associada à xerostomia e xeroftalmia
com melhora após uso de anti-inflamatórios não
esteroidais. Informa três episódios de pneumonia nos
últimos três anos. No dia 03/11/18 apresentou quadro de
piora da dispneia com tosse produtiva e secreção
amarelada sem febre aferida.
Ao exame físico apresentava-se com os seguintes sinais
vitais à admissão em pronto socorro: PA: 134 x 70 mmHg,
FC: 70 BPM, oximetria de pulso 93% em cateter de O2 a 3L/
min, FR: 24 irpm, Glasgow 15, sem déficits motores,
murmúrio vesicular presente bilateralmente com presença
de estertores difusos, com predomínio basal bilateral e
demais aparelhos sem alterações significativas.

Willian Salibe Filho
wsalibe@hotmail.com
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Os exames complementares evidenciaram:
1) Hemoglobina: 11,2 / Leucócitos: 6.500 / Plaquetas:
153.000 / BNP 341 / Sódio: 138 / Potássio: 4,1 / Ureia: 67
/ Creatinina: 1,0 / PCR 5,40 (nl 0,30).
2) Gasometria arterial: Ph: 7,38 / PCO2: 38 / PO2 60 /
HCO3: 22,5 / Sat 91%.
3) Radiografia de tórax: infiltrado intersticial reticular
bilateral, com predomínio basal. Presença de marca-passo.
Calcificação do botão aórtico. (Figura 1).

Fig.1- Radiografia de tórax em incidência PA

4) Ecocardiograma: Aumento moderado do átrio
esquerdo. Disfunção diastólica grau I do ventrículo
esquerdo. Hipertrofia ventricular esquerda concêntrica
moderada. Incompetência discreta das valvas mitral e
5

tricúspide. Ectasia da raiz da aorta. PSAP 45 mmHg.
5) Tomografia de tórax: presença de cistos com formatos
variados, de paredes finas, diâmetro de até 30mm, com
distribuição difusa e predomínio em lobos inferiores e ao
longo do eixo peribroncovascular (Figura 2).
6) Sorologias para hepatite B, hepatite C e HIV negativas.
7) Fator Reumatoide 19,6 (nl 14) / alfa-1-antitripsina
dentro da normalidade / Fator anti-núcleo 1/160
pontilhado fino, Anti-SSA reagente, Anti-SSB reagente.
8) Avaliado pela oftalmologia sem possibilidade para
realizar teste de Schirmer devido úlcera em olho direito
por provável xeroftalmia constatada em exame físico.
Na ocasião foi iniciado esquema antimicrobiano por
provável exacerbação do quadro pulmonar prévio com
uso de ceftriaxona por sete dias, evoluindo com melhora
parcial. Durante a internação, aventada hipótese
diagnóstica principal de pneumonia intersticial linfocítica
secundária à síndrome de Sjögren em virtude do quadro
clínico no qual a paciente queixava-se de xeroftalmia e
xerostomia, associado a artralgias além da presença de
marcadores reumatológicos positivos (Fator Reumatoide:
19,6 (nl 14) / Fator Antinúcleo 1/160 pontilhado fino, AntiSSA: reagente, Anti-SSB: Reagente).
Iniciado esquema de tratamento com prednisona 1,0
mg/kg/dia associado à azatioprina 50mg/dia, com
melhora do quadro após o terceiro dia do tratamento
instituído. Recebeu alta hospitalar com acompanhamento
ambulatorial da equipe de pneumologia, reumatologia e
oftalmologia.

Discussão
A síndrome de Sjögren (SS) é uma desordem inflamatória
crônica caracterizada pela diminuição da função das
glândulas lacrimais e salivares e associada à infiltração
linfocitária das glândulas exócrinas, especialmente as
glândulas lacrimais e salivares. Além de causar olhos
secos (ceratoconjuntivite seca) e boca seca (xerostomia),
a SS pode afetar os sistemas e órgãos extraglandulares,
incluindo pele, pulmão, coração, rim, sistema nervoso e
sistema hematopoiético.17
Ela pode ser dividida em:
- Síndrome de Sjögren primária: diagnosticada somente
quando todas as outras doenças reumáticas sistêmicas
são excluídas; afeta predominantemente mulheres entre
50 e 70 anos de idade.17
- Síndrome de Sjögren secundária: refere-se à SS que
ocorre em associação com outra doença do tecido
conjuntivo, mais comumente artrite reumatoide, mas
também com lúpus eritematoso sistêmico, esclerose
sistêmica, doença mista do tecido conjuntivo e miosite
inflamatória. A Doença Pulmonar Intersticial (DPI) que se
desenvolve em um paciente com SS é avaliada com base
na doença reumática primária e não como uma
manifestação isolada da Síndrome de Sjögren.17
As principais doenças pulmonares intersticiais
causadas pela Síndrome de Sjögren (SS) são: pneumonia
intersticial não específica (PINE), pneumonia intersticial
usual (PIU), pneumonia em organização criptogênica (POC),

Fig. 2 - Tomografia de Tórax
6

Pneumologia Paulista | Março 2019

pneumonia intersticial linfocítica (PIL). 1-2
A DPI é a anormalidade pulmonar mais comum na síndrome
de Sjögren primária3-4 ocorrendo predominantemente em mulheres
após os 60 anos.5-6 Estima-se que a proporção de pacientes com
SS que desenvolvem DPI seja de 10-20% dos pacientes, embora
os estudos descrevam frequências variáveis. 7-8-9-10
Pacientes com PIL associada à SS geralmente apresentam
tosse (71%) e dispneia (61%), porém podem também apresentar
perda de peso, febre e dor torácica tipo pleurítica.
Ocasionalmente, os pacientes relatam fenômeno de Raynaud,
artralgias ou erupção cutânea. Ao exame físico estão presentes,
principalmente, estertores crepitantes em 60% dos casos.11-12-13
A abordagem diagnóstica para suspeita de DPI em pacientes
com SS segue a abordagem geral para doença pulmonar
intersticial: causas infecciosas, induzidas por drogas,
exposição ocupacional e doenças cardiovasculares devem ser
excluídas, como em qualquer novo diagnóstico de DPI. Devido
à alta frequência de envolvimento pulmonar na SS e a
possibilidade da sarcoidose mimetizar SS, normalmente uma
radiografia de tórax pode auxiliar como parte da avaliação
inicial de um paciente com SS. Caso exista suspeita de DPI
com base em tosse, dispneia, estertores audíveis ou
radiografia de tórax anormal, são necessários testes
completos de função pulmonar e tomografia computadorizada
de alta resolução para uma melhor definição diagnóstica.17
Quando há suspeita de DPI em um paciente com SS,
geralmente o diagnóstico principal de SS é confirmado
revisando ou obtendo estudos sorológicos, tais como o
anticorpo antinuclear (FAN), anticorpos anti-Ro / SSA e antiLa / SSB, fator reumatoide, globulinas totais e quantificação
de imunoglobulinas.17
A radiografia de tórax em pacientes com doença pulmonar
secundária à síndrome de Sjögren (SS-DPI) pode apresentar um
padrão reticular ou nodular fino com proeminência basilar,
apesar de existir a possibilidade de um exame normal ou menos
comumente apresentar cistos ou anormalidades pleurais 2-4-5.
Uma variedade de padrões de tomografia computadorizada
do tórax de alta resolução (TCAR) foi relatada nesta condição.
Em uma série de 60 pacientes com SS-DPI, anormalidades na
TCAR incluíram atenuação em vidro fosco (92%), pequenos
nódulos subpleurais (78%), opacidades lineares não-septais
(75%), espessamento dos septos interlobulares (55%),
bronquiectasia (38%) e cistos (30%).14
O principal papel das provas de função pulmonar é
confirmar a presença de anormalidades consistentes com DPI
e avaliar a gravidade do comprometimento respiratório.
Pacientes com Síndrome de Sjögren e opacidades
parenquimatosas difusas na radiografia de tórax, apresentam
um padrão predominantemente restritivo nas provas de função
pulmonar com diminuição da capacidade de difusão.18-19
Caso o teste sorológico (anticorpos anti-SSA / Ro e antiSSB, FAN por um ensaio de imunofluorescência e fator
reumatoide) não conseguir fechar o diagnóstico, uma biópsia
de glândula salivar menor poderá ser útil para uma avaliação
mais precisa.17
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A contagem de células do lavado broncoalveolar
(LBA) na SS é inespecífico, portanto o principal papel
do LBA em um paciente com suspeita de SS-DPI é excluir
outras causas de doença pulmonar parenquimatosa
difusa, como a pneumonia eosinofílica, doenças
infecciosas ou doenças neoplásicas. Assim, o LBA
geralmente é realizado em pacientes com SS e DPI
quando os sintomas respiratórios têm início agudo
ou são acompanhados por febre, hemoptise ou
eosinofilia periférica.17
A biópsia pulmonar geralmente não é necessária
ao avaliar pacientes com SS-DPI. As indicações usuais
para biópsia pulmonar são suspeita de malignidade
ou padrão de TCAR atípica ou piora dos sintomas
clínicos e alteração do padrão radiológico.17
Para o paciente com SS-DPI sintomático, o
tratamento inicial é realizado com corticoide via oral.
Geralmente, a dose da prednisona é de 1 mg / kg de
peso corpóreo ideal ao dia. A resposta terapêutica é
avaliada após quatro a seis semanas com reavaliação
clínica e funcional, por meio das provas de função
pulmonar. Para os pacientes que respondem ao uso
de prednisona, continuamos com uma dose baixa por
pelo menos seis meses, monitorando a resposta com
avaliações clínicas intervaladas, testes de função
pulmonar e exame de TCAR.15
Para os pacientes que não apresentam boa resposta
ao uso de glicocorticoides sistêmicos, a terapia
imunossupressora pode ser benéfica e deverá ser
considerada. A azatioprina tem sido usada, porém com
o sucesso limitado na PINE associada à SS. Como
exemplo, um estudo não randomizado evidenciou que
11 pacientes tratados com azatioprina apresentaram
uma melhora significativa na capacidade vital forçada
aos seis meses quando comparados aos pacientes não
tratados (p <0,05).16
Neste caso, optamos para a transição rápida de
glicocorticoides para terapia imunossupressora em
virtude da falha terapêutica prévia com doses
intervaladas de prednisona durante os episódios de
exacerbação recém documentados, além da presença
de comorbidades, principalmente diabetes mellitus,
que dificultava o controle glicêmico.
Pequenas séries de casos sugerem que o
micofenolato de mofetil (MMF) pode ser eficaz na DPI
associada à doença do tecido conjuntivo, embora
existam poucos dados sobre a SS-DPI. Em uma série de
125 pacientes com doença do tecido conjuntivo, dos
quais cinco tinham SS, o MMF foi bem tolerado e teve
um efeito poupador de glicocorticoides.17
A autoimunidade pode se manifestar de diversas
formas nos pulmões. Cistos podem aparecer como
anormalidade tomográfica predominante e ocorrem
em diversas doenças, sendo a PIL um importante
diagnóstico diferencial. Em um contexto clínico
7

adequado como no caso em questão os cistos sugerem
acometimento pulmonar secundário à SS.
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