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Figura 1

Exame clínico. Hard stop (a) e Soft stop (b). Modificado de
Kanski JJ. Clinical Ophthalmology: a systematic approach.
London: Butterworth-Heinemann. 3rd ed. 1994.
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Figura 2

Caso número 19. Reconstruções MIP das seqüências STIR
sem (a) e com instilação de soro fisiológico (b), imagemfonte da seqüência T1, após instilação de gadolínio diluído
(c) e DCG (d). Obstrução da via lacrimal direita no nível da
transição saco - ducto - nasolacrimal observada por meio
das seqüências de RM. A DCG evidencia que a obstrução
ocorre no segmento proximal do ducto nasolacrimal, pouco
mais distal do que a RM demonstrou.

39

Figura 3

Seqüência STIR no plano coronal, sem nenhuma instilação.
Imagem-fonte (a) e reconstrução MIP (b). É possível
identificarem-se o saco lacrimal (SL) e a porção proximal do
ducto nasolacrimal (DNL), à direita (setas). A imagem MIP
(b) mostra a via lacrimal direita parcialmente definida, com
dimensões normais.
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Figura 4

Seqüência STIR no plano coronal, após instilação de SF.
Imagem - fonte (a) e reconstrução MIP (b). É possível
identificarem-se os canalículos lacrimais (CL), o saco
lacrimal (SL) e a porção proximal do ducto nasolacrimal
(DNL), à direita (setas). A imagem MIP (b) mostra toda a
extensão da via lacrimal direita com dimensões normais.
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Figura 5

Seqüência T1 gradiente-eco no plano coronal, após
instilação de gadolínio diluído. Imagens-fonte com janela
habitual (a) e janela invertida (b). É possível identificarem-se
o saco lacrimal (SL) e a porção proximal do ducto
nasolacrimal (DNL), à direita (setas). A via lacrimal
esquerda é apenas parcialmente identificada e com tênue
preenchimento pelo gadolínio (cabeça de seta em b).
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Figura 6

Caso número 16. Dacriocistografia por Raios X. Vias
lacrimais totalmente permeáveis e com dimensões normais.
Os canalículos lacrimais, superior e inferior, são bem
visibilizados, à esquerda (setas).
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Figura 7

Caso número 27. Criança de cinco anos de idade, com
história de epífora, à esquerda, desde o nascimento.
Reconstrução MIP das seqüências STIR sem instilação (a)
e com instilação de soro fisiológico (b) e imagens da DCG
(c,d). A RM evidencia a obstrução no nível do ducto
nasolacrimal, à esquerda (setas), caracterizando-se
conteúdo heterogêneo, destacando-se material com sinal
intermediário nas porções mais distais do ducto, devendo
corresponder à secreção espessa. A DCG (frente e perfil)
confirma o nível e o aspecto da obstrução.
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Figura 8

Caso número 17. A RM com seqüências STIR sem
instilação (a) e após instilação de soro fisiológico (b) e com
seqüência T1 após instilação de gadolínio diluído (c)
evidencia que as vias lacrimais estão não preenchidas. A
dacriocistografia por Raios X (d) evidenciou obstrução alta
(no nível dos canalículos comuns) em ambos os olhos,
justificando a ausência de preenchimento das vias lacrimais
por qualquer meio de contraste à RM.
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Figura 9

Distribuição da sintomatologia de hiperlacrimejamento
quanto ao olho acometido (OD = olho direito; OE = olho
esquerdo; AO = ambos os olhos).
Distribuição das obstruções das vias lacrimais de acordo
com o
nível. SL = saco lacrimal; DNL = ducto
nasolacrimal.
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Figura 11

Caso número 32. Imagem-fonte da seqüência STIR sem
instilação (a), imagem-fonte (b) e reconstrução MIP (c) da
seqüência STIR após instilação de soro fisiológico e DCG
(d). A RM demonstra, claramente, a obstrução de ambas as
vias lacrimais no nível dos sacos lacrimais (válvula de
Krause), confirmada pela DCG.
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Figura 12

Caso número 1. Paciente com história de trauma facial há
sete anos, evoluindo com epífora, à direita, desde a época.
Seqüência STIR sem nenhuma instilação. Imagem-fonte (a)
e reconstrução MIP (b), evidenciando, claramente, a
obstrução da via lacrimal direita no nível do ducto
nasolacrimal. A DCG (c) confirma a presença e o nível da
obstrução.
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Figura 10
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