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Introdução: 
O acometimento mais comum do saco lacrimal é a inflamação crônica com diversos 
graus de fibrose (dacriocistite). Sendo assim é fundamental determinar o perfil de 
pacientes acometidos por essa doença assim como identificar os achados 
histopatológicos mais comuns da parede posterior do saco lacrimal (PPSL) após 
dacriocistorrinostomia externa (DCRE). A correlação entre esses dados, dentro de 
um hospital universitário, agiliza o acesso de pacientes com obstrução primária de 
via lacrimal baixa ao tratamento adequado. 
Objetivos: 
Descrever os achados histopatológicos da biopsia rotineira da PPSL obtida durante 
DCRE e, desse modo, avaliar a relevância dessa análise rotineira em diagnosticar o 
padrão inflamatório da dacriocistite e descartar doenças não inflamatórias que se 
apresentem com o mesmo quadro clínico. Objetiva-se, também, determinar o perfil 
epidemiológico e clínico de pacientes acometidos pela dacriocistite dentro de um 
hospital universitário. 
Material e Métodos: 
A análise histopatológica de 80 amostras da PPSL a partir de biópsias obtidas 
durante cirurgia de DCRE e classificação das mesmas em relação: padrão 
inflamatório, idade, sexo, etnia, presença de epífora, expressão positiva do saco 
lacrimal e comorbidades nasolacrimais associadas. Para a análise estatística, foi 
utilizado o qui-quadrado e considerou-se diferença significativa quando p<0,05. 
Resultados: 
O padrão histopatológico inflamatório foi maior na faixa etária idoso (71,8%), etnia 
branca (64,1%), do sexo feminino (64,1%), apresentando epífora (87,18%), 
expressão positiva do saco lacrimal (76,92%) e sem comorbidades nasolacrimais 
(71,8%) como achados pré-operatórios. O padrão não inflamatório esteve presente 
em apenas 2 amostras (2,5%), 1 adulto e 1 idoso, ambos brancos, do sexo feminino 
com epífora e expressão positiva do saco lacrimal prévios à intervenção cirúrgica. 
Esse adulto apresentou comorbidade nasolacrimal associada. 
Discussão: 
Assim, padrão inflamatório moderado em mulheres, brancas, idosas, com epífora e 
expressão positiva do saco lacrimal foi prevalente nas amostras analisadas, em 
conformidade com a literatura. Padrão não inflamatório esteve presente em 2,5% 
das amostras. 
Conclusão: 
A análise histopatológica rotineira da PPSL é desnecessária. Apenas casos com 
suspeita prévia ou intraoperatória de outra etiologia para dacriocistite devem ser 
biopsiados. Isso possibilita uma economia de recursos e redução do tempo cirúrgico. 
Entretanto, ressalta-se que uma análise amostral maior poderia identificar doenças 
que mimetizem obstrução baixa de via lacrimal numa frequência mais expressiva. 
Destaca-se que a determinação do perfil epidemiológico dos acometidos com 
dacriocistite permite a pronta identificação e o encaminhamento dos mesmos para 
tratamento adequado. É válido ressaltar que o score de inflamação criado (SCI) 
determinou o perfil dos pacientes mais suscetíveis a quadros severos. 

 
 

Palavras-chave: Dacriocistorrinostomia; análise histopatológica; padrão 
inflamatório; parede dos sacos lacrimais; dacriocistite. 
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Introduction: 
The most common involvement of the tear sac is chronic inflammation with varying 
degrees of fibrosis (dacryocystitis). Thus, it is essential to determine the profile of 
patients affected by this disease as well as to identify the most common 
histopathological findings of the posterior wall of the lacrimal sac (PPSL) during 
external dacryocystorhinostomy (ECD). The correlation between these data, within a 
university hospital, will expedite the access of patients with primary obstruction of the 
low lacrimal route to the appropriate treatment. 
Objectives: 
It is hoped to describe the histopathological findings of the routine PPSL biopsy 
during ECD, and thus to evaluate the relevance of this routine analysis in diagnosing 
the inflammatory pattern of dacryocystitis and to rule out non-inflammatory diseases 
that present with the same clinical picture. 
Material and Methods: 
Histopathological analysis of 80 samples of PPSL obtained during ECD and 
classification of these samples in relation to inflammatory pattern, age, gender, race, 
presence of epiphora, discharge during expression of lacrimal sac and nasolacrimal 
comorbidities. For the statistical analysis, was used chi-square test and there was 
significant difference when p<0.05. 
Results: 
The inflammatory pattern was higher in elderly (71.8%), white (64.1%), women 
(64.1%), with epiphora (87.1%) and discharge during expression of lacrimal sac 
(76.9%) and without nasolacrimal comorbidities (71.8%). The no inflammatory  
pattern was present in 2 samples, one adult and the other elderly, both whites, 
woman and with epiphora and discharge during expression of lacrimal sac. This adult 
has nasolacrimal disorders associated. 
Discussion: 
Then, the moderate inflammatory pattern in white elderly women, with epiphora and 
positive discharge during lacrimal sac expression was prevalent in the samples 
assessed. The no inflammatory pattern was present in only 2.5% of the samples. 
Conclusion: 
The routinized histopathological analysis of the PPSL is unnecessary. Only cases 
with previous or intraoperative suspect of another etiology for dacryocystitis should 
be biopsied. This allows resource saving and reduction of surgery time. It must be 
observed that, however, a higher sample size might be able to detect a larger 
number of diseases that mimic the low obstruction of the lacrimal system and 
simulated inflammatory patterns. It is important to note that the epidemiological 
profile of the ones affected with dacryocystitis allows prompt identification and  
referral to proper treatment. It should be emphasized that the inflammation score 
(SCI) created ascertained the patients more susceptible to severe clinical pictures. 

 
Keywords: Dacryocystorhinostomy; histopathological analysis; inflammatory pattern; 
lacrimal sac wall; dacryocystitis 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Desordens do sistema de drenagem lacrimal causando lacrimejamento são 

queixas comuns na oftalmologia. Algumas séries demonstram que até 3% das 

consultas oftalmológicas estão relacionadas com essa alteração (Merkonidis et al., 

2005). 

A obstrução do sistema de drenagem lacrimal ocorre, na maior parte dos 

casos, ao nível do saco lacrimal ou do ducto nasolacrimal que é anatomicamente 

classificada como obstrução baixa de via lacrimal (Cohen et al., 2006). Apesar da 

causa da obstrução ser considerada idiopática, geralmente é resultado de um 

processo inflamatório crônico inespecífico com diferentes graus de fibrose, de um 

processo alérgico ou de uma condição atrófica da mucosa nasal no ducto 

nasolacrimal (Mandeville & Woog, 2002). A dacriocistite crônica pode ser 

diagnosticada em pacientes com lacrimejamento persistente e/ ou refluxo de 

secreção mucóide ou mucopurulento durante expressão do saco lacrimal ou através 

de procedimento de sondagem/ irrigação do saco lacrimal e exames de imagem 

complementares. Essa condição é tratada por um procedimento cirúrgico padrão, 

eficiente, denominado dacriocistorrinostomia (DCR) (De Angelis, 2001). Essa 

cirurgia pode ser tratada endoscopicamente pelo acesso nasal ou externamente 

através de uma incisão da pele no dorso no nariz. Alguns fatores como alterações 

anatômicas, infecções de estruturas próximas e doenças sistêmicas podem ser 

responsáveis por explicar o aparecimento mais frequente em mulheres brancas com 

mais de 60 anos (Almeida, 1959). Entretanto, algumas doenças sérias e 

potencialmente ameaçadoras à vida, como tumores primários da via de drenagem 

lacrimal e algumas doenças granulomatosas, podem mimetizar esse quadro clínico e 

não serem precocemente diagnosticados (Valenzuela et al., 2006; Salour et al., 

2010). 

O presente estudo tem como objetivo principal a descrição do perfil 

epidemiológico e clínico dos pacientes tratados numa unidade do Sistema único de 
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Saúde (SUS), Hospital Universitário Antônio Pedro, e os padrões inflamatórios e não 

inflamatórios mais comuns da dacriocistite. Almejou-se confirmar se os perfis 

epidemiológico e inflamatório são os mesmos definidos pela literatura. 

Alem disso, a análise histopatológica rotineira da parede posterior do saco 

lacrimal (PPSL) obtida durante dacriocistorrinostomia externa (DCRE) poderia 

confirmar o diagnóstico específico de certas doenças no estágio subclínico, 

contribuindo para redução da morbidade das mesmas (Linberg & McCormick, 1986; 

Tucker et al., 1997; Anderson et al., 2003; Merkonidis et al., 2005). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

 
2.1 ANATOMIA DO SISTEMA DE DRENAGEM LACRIMAL 

 

 
Cada sistema lacrimal de drenagem é formado por canalículos lacrimais 

superior e inferior, comum, saco lacrimal e conduto nasolacrimal. A lágrima penetra 

na via lacrimal pelos orifícios lacrimais superior e inferior, os quais se encontram na 

margem medial das pálpebras superior e inferior e têm diâmetro aproximado de 

0,3mm (Linberg & Moore,1988). 

Os canalículos lacrimais superior e inferior possuem uma porção vertical que 

se estende por 2mm e uma porção horizontal que mede cerca de 8mm. À medida 

que a porção horizontal se une à porção vertical, seu diâmetro interno vai 

aumentando até alcançar 2mm (Schatz, 1984). 

A união dos canalículos lacrimais superior e inferior ocorre em 90% dos 

pacientes, formando o canalículo comum, também chamado de seio de Maier ou 

ampola do canalículo lacrimal. Nos 10% restantes, os canalículos se unem ao saco 

lacrimal de forma independente. O seio de Maier se une à parede lateral do saco 

lacrimal na junção dos terços superior e médio. Esta abertura é coberta por uma 

dobra mucosa chamada de válvula de Rosenmüller. Alguns autores questionam a 

existência desta válvula alegando ser apenas a angulação de cerca de 580 formada 

pela junção do canalículo lacrimal comum com a parede lateral do saco lacrimal 

(Clark, 1988). 

O saco lacrimal está situado na porção lateral do osso lacrimal. Ele é a porção 

mais ampla da via lacrimal e mede cerca de 4 a 8 mm de diâmetro antero-posterior, 

1 a 2 mm transversalmente e 10 a 12 mm de extensão. O saco lacrimal ocupa a 

fossa lacrimal, formada pelo osso lacrimal e pelo processo frontal do maxilar. O 

ligamento cantal medial é originado na crista lacrimal anterior e passa na frente da 

porção superior do saco lacrimal. O saco é coberto de uma camada superficial de 
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epitélio colunar e de uma camada profunda de células globosas produtoras de muco. 

Esta mesma camada epitelial se continua por todo o ducto nasolacrimal. Na sua 

extremidade distal se localiza uma prega mucosa denominada válvula de Krause. 

Abaixo desta, a via lacrimal se continua como conduto nasolacrimal, por uma 

extensão de 12 a 18 mm, até o meato nasal inferior, sendo 10 mm da sua trajetória 

através do canal nasolacrimal ósseo. Na metade da sua porção intraóssea existe 

uma prega mucosa chamada válvula de Taillefer, e na sua desembocadura, a 

válvula de Hasner (Tucker et al., 1995) (Figura 1). 

 
 

Figura 1 – Descrição anatômica da via lacrimal. 
 
 
 
 

Fonte: Kanski, 2012. 

 

 
2.2 FISIOLOGIA DA LÁGRIMA 

 
 

 
As lágrimas são secretadas pelas glândulas lacrimais, principal e acessórias, 

na superfície ocular. Uma quantidade razoável do componente aquoso é perdida 

pela evaporação. Isso está correlacionado ao tamanho da abertura palpebral, à 

frequência do piscar, à temperatura ambiente e à umidade relativa do ar. O 

mecanismo de escoamento lacrimal inicia-se pela bomba lacrimal de drenagem da 

seguinte forma: as lágrimas deslizam pelas margens palpebrais superior e inferior, 
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por toda superfície anterior ocular e penetram pelos orifícios lacrimais superior e 

inferior por capilaridade e sucção; durante o piscar o músculo orbicular pré-tarsal 

comprime a ampola do canalículo lacrimal, encurtando a mesma, e ao exercer essa 

pressão sobre canalículo horizontal traciona o ponto lacrimal medialmente; 

simultaneamente a porção lacrimal do orbicular, que é aderida à fascia do saco 

lacrimal, contrai-se e comprime o saco lacrimal criando uma pressão positiva que 

força a lágrima para baixo no ducto nasolacrimal, em direção ao nariz; durante 

abertura ocular há um relaxamento da musculatura orbicular e o canalículo e o saco 

lacrimal expandem-se criando uma pressão negativa que, juntamente com a 

capilaridade, direciona as lágrimas do olho para o saco lacrimal vazio (Dutton, 1994; 

Sahlin et al., 2000), conforme demostrando na Figura 2. 

 
 

Figura 2 – Fisiologia do sistema de drenagem lacrimal. 
 
 
 
 

 

Fonte: Kanski, 2012. 

 

 
2.3 CAUSAS DE LACRIMEJAMENTO 

 
 

O lacrimejamento excessivo pode ser causado por: 

 
 Hipersecreção de lágrimas secundária a uma inflamação ocular ou doença da 

superfície ocular. Esse diagnóstico diferencial de outras causas de 

lacrimejamento inclui: glaucoma congênito, conjuntivite neonatal, doenças 
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oculares externas (ceratite, meibomite, blefarite etc), patologias alérgicas 

(conjuntivites, rinites etc), anomalias das pálpebras, hemangioma, 

meningocele e malformações congênitas. Nesse caso há associação com 

sintomas relacionados à doença de base e o tratamento é usualmente 

medicamentoso e/ ou inerente á condição de base; 

 Defeito na drenagem por comprometimento no sistema de drenagem lacrimal: 

 
o Mau posicionamento do ponto lacrimal secundário ao ectrópio; 

 
o Obstrução ao longo do sistema de drenagem lacrimal, do ponto 

lacrimal até o ducto nasolacrimal; 

 

o Falência de bomba lacrimal que ocorre secundariamente à frouxidão da 

pálpebra inferior ou fraqueza do músculo orbicular; 

O lacrimejamento secundário a uma obstrução na drenagem de via lacrimal é 

denominado epífora. 

 
 

2.4 AVALIAÇÃO EXTERNA 

 
 

 
As pálpebras e os pontos lacrimais são melhores observados quando o 

exame clínico é feito em lâmpada de fenda. Deve-se observar perviedade dos 

pontos lacrimais, ectrópio que ocasione posicionamento incorreto dos mesmos, 

entre outros fatores, que dificultem a drenagem de lágrima da superfície anterior 

ocular para os pontos lacrimais. O saco lacrimal deve ser palpado. Se diante da sua 

expressão houver refluxo de secreção e/ou lágrima, ou seja, houver expressão 

positiva do saco lacrimal, caracteriza-se uma obstrução ao nível / abaixo do saco 

lacrimal (Lorena et al., 2011a). 

 
 

2.5 TESTE DO DESAPARECIMENTO DE FLUORESCEÍNA (TESTE DE MILDER) 
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O Teste do Desaparecimento da Fluoresceína é feito com instilação de 

fluoresceína colírio a 2% em ambos os fórnices conjuntivais. O menisco lacrimal é 

então examinado com um filtro de cobalto na lâmpada de fenda após 5 minutos. A 

retenção do corante é convencionalmente quantificada de 0 a 4+ (meniscos de 0 a 

1+ são considerados normais; menisco de 2+ indica início de obstrução anatômica 

ou funcional; meniscos de 3 +a 4+ indicam alteração do fluxo lacrimal (Lorena et al., 

2011a) (Figura 3). 

 
 

Figura 3 – Teste de Milder com aumento do menisco lacrimal. 

 

Fonte: Kanski, 2012. 

 
 
 
 
 
 

 
2.6 SONDAGEM E IRRIGAÇÃO 

 
 

 
Após constatação da livre abertura do ponto lacrimal pode-se realizar 
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sondagem e irrigação dos mesmos para confirmação de uma suspeita diagnóstica 

de obstrução. Instila-se colírio anestésico no fundo do saco conjuntival e em seguida 

dilata-se o ponto lacrimal possibilitando passagem de sondas lacrimais de Bowman, 

que variam de calibre. Essas sondas são posicionadas verticalmente e depois 

descrevem trajeto horizontal através dos canalículos lacrimais. As sondas podem 

fazer um trajeto “hard stop” ou “soft stop”. Um “hard stop” ocorre se a cânula penetra 

no saco lacrimal e sua progressão é interrompida pela parede medial do saco 

lacrimal, percebida pelo rígido osso lacrimal. Com isso exclui-se obstrução do 

sistema canalicular. Em seguida irriga-se, através de uma cânula, uma solução 

salina que se percebida em nasofaringe pelo paciente deve ser deglutida. Com isso 

sinaliza-se permeabilidade da via lacrimal embora não se descarte uma eventual 

falência de bomba lacrimal. Falência de alcance da solução salina na nasofaringe 

denota uma obstrução total do ducto nasolacrimal. Nessa situação o saco lacrimal 

pode tornar-se distendido durante a irrigação e haver refluxo pelo ponto lacrimal 

superior. O material regurgitado pode ser claro, mucóide, mucopurulento 

dependendo do conteúdo do saco lacrimal. No “soft stop” a cânula limita-se a 

progredir até parede lateral do saco lacrimal, próximo ou na junção do canalículo 

comum com o saco lacrimal. O saco lacrimal não é penetrado e uma sensação de 

maciez é percebida quando a cânula pressiona o canalículo comum e parede lateral 

contra a parede medial do saco lacrimal e osso lacrimal, por trás. Irrigação nesse 

caso não irá causar distensão do saco lacrimal. No caso de obstrução canalicular 

baixa um “soft stop” será associado com refluxo de solução salina através do ponto 

lacrimal inferior. Refluxo pelo ponto lacrimal superior indica patência dos canalículos 

superior e inferior com obstrução do canalículo comum (Lorena et al., 2011a) (Figura 

4). 
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Figura 4 – Sondagem hard e soft. 

 

A: Hard stop; B: Soft stop. 
Fonte: Kanski, 2012. 

 

 
2.7 TESTE DE JONES 

 
 

 
Teste de Jones I: este teste avalia a permeabilidade da via lacrimal excretora. 

Consiste na instilação de fluoresceína a 2% no fundo de saco conjuntival do olho 

suspeito de obstrução e, após 5 minutos, nota-se este corante na ponta do algodão 

do cotonete que foi colocado no meato nasal inferior (Figura 5). Ressalta-se que a 

mucosa nasal é previamente anestesiada com solução gel de xilocaína 2%. 

Considera-se o teste positivo quando há o corante na ponta do cotonete, indicando 

via lacrimal pérvia. 

Teste de Jones II: é realizado logo após o Teste de Jones I. Com o paciente 

sentado, instila-se colírio anestésico tópico na conjuntiva bulbar, dilata-se o ponto 

lacrimal inferior do olho suspeito de obstrução e irriga-se a via lacrimal com 2ml de 

soro fisiológico através do canalículo inferior (Figura 5). Deve-se observar se o soro 

sai pela fossa nasal. O soro colorido significa uma obstrução na via lacrimal 

excretora baixa (Lorena et al., 2011a). 
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Figura 5 – Teste de Jones. 
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A: primário; B: secundário. 
Fonte: Kanski, 2012. 
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2.8 EXAMES DE IMAGEM PARA A VIA LACRIMAL 

 
 

 
Atualmente, o estudo da via lacrimal é dividido em avaliação funcional e 

anatômica. A avaliação funcional pode ser feita usando testes com corantes (citados 

anteriormente), cintilografia e ressonância magnética. A avaliação anatômica é 

realizada pela dacriocistografia utilizando radiografias convencionais, tomografia 

linear, tomografia computadorizada e ressonância magnética (Francisco et al., 

2007). 

 Dacriocistografia: consiste na avaliação das vias lacrimais por meio de 

radiografias após a injeção de substância de contraste no seu interior. 

Atualmente, dispõe-se de meios de contraste lipossolúveis e hidrossolúveis. 

Os contrastes lipossolúveis são eliminados mais lentamente, entretanto, 

tendem a obstruir os ductos, especialmente se estão alterados. Podem  

causar falsa aparência de sacos policísticos porque o óleo é pouco miscível 

na secreção lacrimal. Não devem ser utilizados na suspeita de tumores, 

traumatismos e fístulas, pois, se extravasarem, podem permanecer no tecido 

subcutâneo por vários anos e induzir a formação de granulomas. Outros 

estudos afirmam que o meio de contraste hidrossolúvel fornece informações 

mais reais por ter características (por exemplo: viscosidade e pH) mais 

semelhantes às da lágrima. Em uma via normal, o contraste desaparece 

totalmente após dez minutos. Pode-se apenas encontrar resto de  contraste 

na nasofaringe. Inicialmente, o paciente é submetido a radiografias 

panorâmicas da face. Instila-se colírio anestésico nos olhos. São 

cateterizados os canalículos lacrimais, procede-se a administração do meio 

de contraste e simultaneamente são adquiridas as imagens radiográficas. 

Incidências adicionais, com diferentes graus de obliquidade, podem ser feitas 

para demonstrar a via lacrimal. Embora seja um exame de baixo custo, baixa 

dose de radiação, fácil execução e que permite diagnosticar o local da 

obstrução, presença ou não de dilatação das vias lacrimais e algumas 

alterações das estruturas vizinhas, pode apresentar alguns resultados 

inconclusivos (Munk et al., 1989; Takano & Mendonça-Júnior, 1996; Schellini 

et al., 2005) (Figura 6). 
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Figura 6 – Dacriocistografia. 
 
 

 

Fonte: Francisco et al., 2007. 

 

 
 Dacriocistotomografia linear: a demonstração das vias lacrimais também pode 

ser feita utilizando a tomografia linear. A técnica do exame é muito 

semelhante à realizada na dacriocistografia convencional, iniciando com as 

radiografias da face e instilando o colírio anestésico. Os canalículos lacrimais 

são cateterizados e a cabeça do paciente é fixada. Após colimação restrita à 

área de interesse, administra-se o meio de contraste hidrossolúvel e 

simultaneamente são adquiridas as imagens tomográficas lineares. 

Geralmente, quatro imagens são suficientes para estudar as vias lacrimais 

(Schellini et al., 2005). Alguns autores aconselham a realização da pesquisa 

bilateral para permitir a comparação com a via contralateral e, principalmente, 

para a detecção de alterações assintomáticas. A dacriocistotomografia linear 

consiste num exame de fácil realização, com baixo custo quando comparada 

aos métodos mais recentes e menor dose de radiação que a tomografia 

computadorizada. Também permite demonstrar canalículos lacrimais, local da 
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obstrução, dilatação das vias lacrimais, fístulas, cálculos lacrimais, maior 

número de alterações das estruturas vizinhas que a dacriocistografia 

convencional. Em mãos experientes, dificilmente apresenta resultados 

inconclusivos e complicações. Este método não possui artefatos metálicos 

nem paramagnéticos (Figura 7). 

 

 
Figura 7 – Dacriocistotomografia. 

 
 

 

Vias lacrimais com morfologia normal; melhor visualização dos canalículos lacrimais do que a 
dacriocistografia convencional. 
Fonte: Francisco et al., 2007. 

 

 

 Dacricistotomografia computadorizada: possibilita a documentação não 

apenas das vias lacrimais, mas, também, dos ossos e das partes moles 

adjacentes (Moran et al., 1995). O paciente é colocado na posição supina e 

administra-se o colírio anestésico. Os canalículos lacrimais são cateterizados 

e a cabeça do paciente é fixada. São adquiridas imagens helicoidais axiais 

simultaneamente à administração do meio de contraste iodado hidrossolúvel. 

Este bloco de imagens pode ser reconstruído tridimensionalmente, facilitando 

a interpretação das imagens para os profissionais de outras especialidades 

que estão acostumados com o plano coronal. A comparação com os métodos 

anteriores evidencia que a dacriocistotomografia computadorizada é um 
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exame de custo alto, grande dose de radiação, porém extremamente útil no 

diagnóstico de obstruções das vias lacrimais associadas a doenças 

intranasais, fraturas faciais e tumores maxilo-faciais (Saraç et al., 1995). 

 Dacriocistorressonância magnética: a ressonância é considerada a técnica de 

escolha para a órbita, pois fornece as melhores imagens para avaliação dos 

tecidos moles. A administração do gadolínio diluído pode ser feita de duas 

maneiras: 1 - instilado no saco conjuntival de cada olho, uma forma não- 

invasiva e que permite uma avaliação funcional das vias lacrimais. 2 - 

cateterização dos canalículos lacrimais, seguida da administração do 

gadolínio diluído (Kirchhof et al., 2000). Os cateteres são retirados e obtêm-se 

imagens coronais ponderadas em T1. Alguns autores sugerem a aquisição de 

imagens coronais ponderadas em T2 e em T1 com supressão de gordura 

antes e após a administração do meio de contraste. Alguns trabalhos referem 

que a sensibilidade da tomografia computadorizada e da ressonância 

magnética são semelhantes (Manfrè et al., 2000; Karagulle et al., 2002), 

embora esta tenha maior custo, não utiliza radiação ionizante, permite a 

demonstração de imagens nos três planos e fornece informações adicionais 

das partes moles adjacentes. 

 
 

2.9 OBSTRUÇÃO BAIXA DE VIA LACRIMAL 

 
 

 
Desordens do sistema de drenagem lacrimal causando epífora são queixas 

comuns na oftalmologia. Algumas séries demonstram que até 3% das consultas 

oftalmológicas estão relacionadas com essa alteração (Merkonidis et al., 2005). 

A obstrução anatômica de via lacrimal pode ser classificada em proximal e ou 

alta (pontos lacrimais e canalículos) e distal ou baixa (saco lacrimal e ducto 

nasolacrimal). Essa obstrução anatômica pode ainda ser: primária congênita, quase 

sempre por persistência de uma membrana mucosa ao nível da válvula de Hasner e 

em torno de 96% se resolve espontaneamente, em especial com massagem, até o 

primeiro ano de vida; primária adquirida, quase sempre oriunda de um processo 
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inflamatório crônico; secundária a alguma doença adjacente à via lacrimal que cause 

compressão extrínseca da mesma (Bison, et al., 2001). 

A obstrução baixa frequentemente cursa com algum grau de inflamação e 

fibrose e é denominada dacriocistite (Lorena et al., 2011a). Geralmente a frequência 

de dacriocistite crônica na população é de 1:50.000 pessoas (Ivanisevic et al., 2007). 

A incidência da dacriocistite crônica é maior em caucasianos e rara nos negros, isto 

estaria relacionado com o diâmetro do canal ósseo do ducto nasolacrimal (Duke- 

Elder & MacFaul, 1974; Fernández, 1903). As obstruções lacrimais são mais 

frequentes nas mulheres do que nos homens, segundo alguns autores, chegando a 

uma proporção de até 10:1 (Hurwitz & Rutherford, 1986; Lorena et al., 2011a). A 

dacriocistite é comumente unilateral. Porém, de acordo com a literatura, ambos os 

lados são igualmente envolvidos, uma vez que não há diferença significante no 

diâmetro ósseo de ambos os lados (Groessl et al., 1997). O avanço da idade faz 

aumentar a incidência da dacriocistite crônica, devido ao processo involucional 

levando a estenose do ducto nasolacrimal, sendo comum na pós-menopausa, ao 

redor de 60 anos ou mais (Lee-Wing & Ashenhurst, 2001). 

Essa obstrução é considerada idiopática, mas, em geral, decorre de 

inflamação crônica inespecífica com diversos graus de fibrose, de natureza alérgica 

ou de condição atrófica da mucosa nasal na região do ducto nasolacrimal. Assim, é 

fundamental listar os achados histopatológicos mais comuns da PPSL obtida  

durante DCRE. Entretanto, existem inúmeras doenças como a sarcoidose, os 

linfomas entre outros tumores que, ao mimetizarem esse processo, podem mascarar 

o diagnóstico real dessa obstrução (Schenck et al., 1973). A literatura descreve 

vários estudos que comprovam tal afirmação. Segundo Anderson et al. (2003), por 

exemplo, patologias específicas foram relatadas em 31 das 377 espécies analisadas 

(8 sarcoidoses, 7 linfomas, 4 papilomas, 4 linfomas plasmocitários infiltrantes, 2 

carcinomas de células trancisionais, 1 oncocitoma,1 tumor de células granulares,1 

adenocarcinoma, 1 carcinoma de diferenciação pobre, 1 plasmocitoma e 1 

leucemia). Na série de Bernardini et al. (2002), 10 de 302 amostras evidenciaram 

doenças específicas (4 sarcoidoses, 3 papilomas escamosos, 2 linfomas e 1 

leucemia). No estudo de Tucker et al. (1997), 4 de 162 espécies apresentaram 

linfoma (4), sarcoidose (1) e oncocitoma – tumor benigno de grandes células 
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eosinofílicas (1). Linberg & McCormick (1986) encontrou em 2 amostras de doenças 

específicas em 14 analisadas,1 sarcoidose e 1 leucemia. 

Cabe destacar que mais recentemente, Koturovic, et al. (2017), após uma 

extensa revisão de literatura, ressaltou o valor da biópsia de rotina do saco lacrimal 

durante DCRE nos casos de obstrução primária adquirida de ducto nasolacrimal. 

Apesar do achado histopatológico mais comum ter sido um processo inflamatório 

crônico com fibrose variável nas 3865 amostras avaliadas, quase 45% das 

neoplasias primárias malignas de saco diagnosticadas não tinham suspeitas no pré 

e intraoperatório. Esse estudo concluiu, assim, que a análise histopatológica pode 

confirmar um diagnóstico presumido anteriormente ou, até mais importante, pode 

diagnosticar neoplasias inesperadas e sem suspeição prévia. 
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2.10 DACRIOCISTORRINOSTOMIA EXTERNA 

 
 

 
A dacriocistite é tratada por um procedimento cirúrgico padronizado, efetivo, 

denominado dacriocistorrinostomia (DCR). Esse procedimento pode ser feito por via 

endonasal ou externa . 

A DCRE é a técnica mais difundida em nosso meio para o tratamento das 

obstruções baixas da via lacrimal. É uma cirurgia destinada a efetuar a drenagem de 

lágrimas e de secreção do saco lacrimal no meato médio da fossa nasal através de 

uma osteotomia do osso da fossa lacrimal, realizando uma sutura dos retalhos da 

mucosa nasal com a do saco lacrimal. Em 1904, foi realizada uma osteotomia da 

fossa lacrimal, com a extirpação das mucosas da parede do saco lacrimal e da 

mucosa nasal (dacriostomia) descrita por Toti (1904). Em 1920, houve modificação 

dessa técnica, realizando os retalhos da mucosa do saco lacrimal e da mucosa 

nasal e a sutura desses retalhos. Em 1929 essa técnica modificada foi introduzida 

no Brasil. 

A DCRE pode ser realizada sob anestesia geral e internação hospitalar 

preferencialmente, ou sob anestesia local associada à sedação assistida pelo 

anestesista (lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000 associado com bupivacaína 

0,75%= solução anestésica de 5 ml, sendo 2 ml no nervo infratroclear, 2 ml no 

infraorbitário e 1 ml na área da incisão). Usando uma agulha mais longa (25x7), 

realizando infiltração mais profunda (2,5 cm), bloqueia o nervo nasociliar de onde 

emergem os nervos: infratroclear, etmoidal anterior e posterior. As etapas da cirurgia 

são: incisão cutânea reta no dorso lateral do nariz, com extensão de 10-12 mm; 

dissecção romba da musculatura orbicular; abertura do periósteo, com bisturi de 

lâmina 11 a partir das extremidades da incisão; dissecação do periósteo até a crista 

lacrimal anterior; dissecção romba da musculatura orbicular; abertura do periósteo, 

com bisturi de lâmina 11 a partir das extremidades da incisão; dissecação do 

periósteo até a crista lacrimal anterior; dissecação do saco lacrimal, desalojando-o 

de sua fossa até atingir a crista lacrimal posterior; realização do retalho da mucosa 

do saco lacrimal; osteotomia na linha de sutura entre o osso lacrimal e o processo 

frontal da maxila e introduzindo o osteótomo na abertura óssea; realização do 

retalho da mucosa nasal; sutura do retalho anterior do saco lacrimal com a margem 
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do retalho nasal; sutura do plano muscular, com pontos separados e sepultados; 

sutura do plano cutâneo, com pontos contínuos. 

A intubação lacrimal temporária consiste na colocação de um tubo de silicone 

dentro da via lacrimal (Soares et al., 1997), o qual será removido após um 

determinado período de tempo. Foi associada à DCRE inicialmente nos casos em 

que obstrução dos canalículos lacrimais também estava presente. Os primeiros 

relatos datam de 1950 quando foram utilizados tubos de polietileno em entubação 

monocanalicular. No final dos anos 50, a intubação era bicanalicular (Keith, 1968). O 

objetivo da intubação lacrimal associada à DCR seria manter a patência da 

anastomose cirúrgica e do óstio intranasal até que a epitelização se  complete. 

Vários tipos de materiais foram utilizados para a entubação como fios de sutura e 

tubos de polietileno e poliuretano (Sodhi et al., 2003). O tubo de silicone foi 

introduzido por Gibbs em 1967 e, desde então, tem sido o material de escolha para 

este procedimento. Aqueles que optam pela intubação bicanalicular de rotina 

associada à DCRE alegam que a presença do tubo de silicone em todo o trajeto 

previne o fechamento e a cicatrização da osteotomia (Bartley, 1996). Porém há um 

grupo contrário defendendo que a presença do tubo de silicone acarreta várias 

complicações, além de não ser relevante, pois a cirurgia de DCRE apresenta índices 

elevados de sucesso sem a intubação (Yigit et al., 2005). 

O acesso intranasal foi utilizado primeiramente por Caldwell, em 1893, sendo 

esta cirurgia, portanto, anterior à DCRE, descrita por Toti em 1904. O acesso 

cirúrgico através da cavidade nasal tem sido utilizado com maior freqüência graças 

ao desenvolvimento da cirurgia endoscópica nasal e, em especial, por determinar 

um procedimento menos traumático. Porém, no projeto em curso houve opção pela 

adoção da técnica externa pela experiência mundial ser muito vasta e bem 

documentada na literatura. Além disso, ela é capaz de permitir melhor visualização 

anatômica da região lacrimal permitindo o descarte intraoperatório de causas 

obstrutivas diversas não contempladas neste estudo. 

Dentre as complicações cirúrgicas e do pós-operatório imediato da DCRE 

destaca-se o sangramento. Usualmente manifesta-se como epistaxe, mas também 

pode ocorrer hemorragia orbital. Disfunção plaquetária e discrasia sangüínea quase 

sempre justificam esse sangramento excessivo e podem ser identificadas nos 
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exames laboratoriais pré-operatórios. Há casos isolados em que o sangramento 

torna-se relevante devido à necessidade de abordar corneto médio, septo nasal, 

agger nasi (a borda anterior da região nasofrontal compreende o Agger nasi (AN), 

que pode ser pneumatizado e de tamanho variado). Quando ocorre a 

pneumatização do AN, temos a formação da célula do Agger nasi ou etmóide 

anterior. A necrose do sítio de incisão é uma complicação raríssima da via externa. 

Está relacionada a sangramento abundante com necessidade de cauterização 

excessiva, uso de anticoagulantes, tabagismo, radiação e infecção. Algumas 

doenças sistêmicas, que influenciam no processo cicatrização, como diabetes 

mellitus, leucemia e granulomatose de Wegener também são fatores 

predisponentes. A sinéquia geralmente desenvolve-se ao nível da concha nasal 

média. É inconveniente, pois pode bloquear o complexo óstio-meatal e alterar a 

fisiologia nasal, provocando obstrução nasal e rinossinusite. Isto pode ser comum na 

cirurgia por via externa já que não se tem a visão endonasal com a mesma 

qualidade da telescopia rígida. Devem ser desfeitas por via endonasal utilizando 

tesoura, bisturi, cautério ou laser. As fístulas conjuntivais intraoperatória e pós-opera 

tória são causadas por queimadura da conjuntiva e da parede lateral do saco 

lacrimal. São raras, sendo mais frequentes com o uso do laser. Podem ser 

corrigidas, respectivamente, no intraoperatório e no momento do diagnóstico. A 

dermoabrasão vestibular pode ocorrer quando é necessário brocar a parede do osso 

lacrimal para acessar o saco lacrimal. E mais comum nos vestíbulos nasais de 

crianças. O granuloma piogênico é uma complicação que aparece geralmente na 

região do óstio de drenagem. Deve ser retirado no controle pós-operatório feito com 

telescopia rígida. Ocorre tanto na via externa quanto na endonasal. Alguns autores 

advogam deixar o tubo por mais tempo e usar corticóide tópico para evitar esta 

complicação (Mickelson et al., 1997). O lipogranuloma é uma reação tecidual a 

determinados agentes químicos como a parafina e veículos de antibióticos tópicos. A 

lesão deve ser excisada ou aspirada. Pode ser prevenida não se utilizando tampão 

nasal com antibiótico tópico ao final da DCR. A recorrência da epífora é uma 

complicação de baixa incidência visto que o índice de sucesso é próximo de 90%, 

tanto por via externa quanto por via endonasal. A reoperação também tem alto 

índice de sucesso e frequentemente gera controvérsia quanto à via de acesso e ao 

tempo de sondagem. São descritas outras complicações de menor incidência, 

encontradas em situação de despreparo e desconhecimento da anatomia como 
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diplopia, hematoma orbitário, exposição de gordura orbitária e fístula rinoliquórica 

(Patrocínio et al., 2001). 

Inflamação crônica inespecífica com algum grau de fibrose é o achado 

histopatológico mais comum em biópsias da PPSL obtidas durante DCR (De Angelis 

et al., 2001; Salour et al., 2010). Contudo, várias doenças, de especial relevância as 

de comportamento maligno, apresentam-se com os sinais e sintomas de um 

processo inflamatório crônico de via lacrimal distal mimetizando uma dacriocistite 

crônica (Valenzuela et al., 2006; Heindl et al., 2010). 

Assim, especificar os padrões inflamatórios mais comuns na dacriocistite e o 

perfil epidemiológico e clínico dos pacientes acometidos por essa obstrução baixa de 

via lacrimal é fundamental (Ni et al., 1982; Mauriello et al., 1992). 
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3 OBJETIVOS 

 

 
3.1 OBJETIVO GERAL 

 
 

 
Descrever os achados histopatológicos da biópsia rotineira da parede 

posterior do saco lacrimal após dacriocistorrinostomia externa. 

 

 
3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
 

Determinar o perfil epidemiológico e clínico de indivíduos acometidos por 

obstrução primária de via lacrimal baixa dentro de um hospital universitário. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

 
Trata-se de um estudo prospectivo, intervencionista e com critérios de 

inclusão e exclusão. Foram escolhidos, aleatoriamente, pacientes com diagnóstico 

de obstrução primária de via lacrimal baixa que estivessem em acompanhamento no 

ambulatório do Serviço de Oculoplástica do Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP). Foram selecionadas 80 amostras de PPSL obtidas através de DCRE com 

análise histopatológica, em um mesmo laboratório. Foram considerados indivíduos 

que não apresentassem qualquer critério de exclusão do estudo. Todos assinaram 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) antes da realização de 

qualquer procedimento, após extensiva orientação pelo pesquisador ou outro 

membro da equipe da pesquisa. 

Os critérios de inclusão dos pacientes foram: diagnóstico de obstrução 

primária de via lacrimal baixa através de: inspeção, palpação e expressão do 

conteúdo do saco lacrimal com posterior refluxo de secreção; dilatação com 

sondagem e irrigação de via lacrimal; teste do desaparecimento da fluoresceína a 
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2%. Enquanto os critérios de exclusão foram pacientes com: sinais e sintomas 

sugestivos de tumores do saco lacrimal ou ainda com neoplasias já conhecidas; 

exame de imagem, tomografia computadorizada (TC), sugestivo de outra causa de 

obstrução de via lacrimal baixa; relato de trauma nasal; pacientes com obstrução 

congênita de vias lacrimais; pacientes com DCR prévia; aqueles que não desejaram 

participar do estudo ou que estivessem em uso de anti-inflamatórios orais na 

ocasião da biópsia. 

Após revisão de literatura (Lee-Wing & Asenhurst, 2001), foram consideradas 

variáveis elegíveis de análise neste projeto: 

*Variável Principal - achado histopatológico da amostra analisada com a 

seguinte classificação: não inflamatório e inflamatório – leve, moderado e severo 

baseado no score SIC a ser descrito adiante; 

*Variáveis Secundárias: 

 
1) Idade: seleção de indivíduos de 11 a 85 anos 

 
2) Etnia: os pacientes foram questionados a descrever sua etnia entre pardos, 

negros e brancos (autodeclarada) 

3) Sexo: feminino e masculino 

 
4) Epífora: presente ou ausente 

 
5) Expressão do saco lacrimal: presente (refluxo de secreção e/ou lágrima) ou 

ausente 

6) Comorbidade nasolacrimal: presente ou ausente (autodeclarada) 

 
Os participantes foram abordados durante as consultas médicas no Serviço 

de Oculoplástica do HUAP. Após o diagnóstico da obstrução baixa de via lacrimal 

sintomática e extensiva orientação assinaram o TCLE (Anexo 9.1). Após inclusão no 

estudo, foram submetidos à DCRE eletiva com exérese de PPSL para análise 

histopatológica em um mesmo laboratório. Os pacientes receberam prescrição 

padrão de antibiótico e analgésico orais por 7 dias e pomada apropriada para 

aplicação na cicatriz cirúrgica pelo mesmo período. Os pacientes foram examinados 

previamente ao estudo e após período de 7, 30, 90 e 180 dias, no ambulatório do 
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Setor de Oculoplástica do Serviço de Oftalmologia do HUAP, que possui todos os 

equipamentos necessários para a realização da pesquisa e abordagem de possíveis 

intercorrências. O acompanhamento dos participantes foi documentado em registro 

específico (Anexo 9.3). Em até 1 mês da intervenção cirúrgica os pacientes foram 

informados dos achados histopatológicos obtidos e direcionados para o tratamento 

apropriado, quando houve necessidade. Foi determinado nesse período o número 

de pacientes que obtiveram achado histopatológico diferente daquele que configura 

a inflamação crônica de via lacrimal. Definiu-se também o número de pacientes que 

possuem como fisiopatologia da obstrução o processo inflamatório crônico. Esse 

processo foi classificado em três níveis, leve, moderado e severo, a partir dos 

achados de grau de infiltração celular, extensão da fibrose e proliferação capilar. O 

material foi armazenado no Laboratório Miguez LTDA por 2 anos e lá permanecerá 

até final de 2018. Após esse período, os blocos de parafina serão descartados pela 

Faculdade de Medicina do HUAP em recipiente branco (Grupo III) e as lâminas em 

contentores amarelos para material perfuro cortante, de acordo com a legislação 

vigente, conforme a Resolução da Diretoria Colegiada, da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária/ANVISA – RDC Nº 306, de 07 de dezembro de 2004 (Brasil, 

2004; Conselho Nacional de Saúde, 2011) na própria Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). O transporte final dessas amostras para a 

UFF será de responsabilidade do pesquisador principal. Diante de qualquer 

dificuldade/ impossibilidade de transporte e/ou armazenamento o Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP) – UFF será imediatamente notificado. Não há intenção de uso 

dessas amostras para estudos futuros, porém, diante da utilização futura desse 

material armazenado, durante esses quase 3 anos, o paciente, voluntário em 

questão, será consultado novamente (através dos contatos fornecidos) e esse uso 

estará condicionado à: apresentação de novo projeto de pesquisa para ser analisado 

e aprovado pelo Sistema CEP/Conselho Nacional de Saúde (CONEP) e, 

obrigatoriamente, ao reconsentimento do participante de pesquisa por meio de um 

TCLE específico referente ao novo projeto de pesquisa. Esta pesquisa foi aprovada 

pelo CEP UFF, número do parecer: 1.390.791. 

O fluxograma adiante evidencia de forma mais clara a metodologia da 

pesquisa (Figura 8). Inicialmente, houve seleção dos pacientes, respeitando-se os 

critérios de exclusão, com obstrução baixa de via lacrimal no ambulatório de plástica 
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ocular do HUAP/UFF que concordaram em assinar o TCLE e submeterem-se à 

pesquisa. Esses então foram submetidos à DCRE e prescrição de receita padrão de 

antibiótico tópico e oral no pós-operatório. O material excisado (PPSL) foi 

acondicionado e devidamente transportado para laboratório de análise 

histopatológica. Após preparo adequado e estudo histopatológico das amostras, 

houve divisão em 2 grupos de achados: inflamatório e não inflamatório e conduta 

correlacionada a cada achado foi definida. Os pacientes foram avaliados nos 

intervalos de 7, 30, 90 e 180 dias após a cirurgia e as amostras armazenadas em 

biorepositório pelo período do estudo. 
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Figura 8 – Fluxograma da pesquisa. 

 

TCLE: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; DCRE: Dacriocistorrinostomia externa; PPSL: 

Parede posterior do saco lacrimal; TTO: Tratamento H&E: Hematoxilina e Eosina. 
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padrão inflamatório, baseado em três critérios: quantidade de células inflamatórias 

(leve < 50; moderada 50-200; severa > 200), intensidade de fibrose (leve < 25%; 

moderada 25-50%; severa > 50%) e proliferação capilar (leve < 5; moderada 5-10; 

severa >10) numa área de 5 micra. Para determinar a intensidade de inflamação 

crônica do saco lacrimal, esses três aspectos histopatológicos foram, 

individualmente, classificados de acordo com grau de severidade (leve = 1; 

moderado = 2; severo = 3) (Figura 9). Um valor final foi obtido a partir do somatório 

dessa pontuação, entre 3 a 9 e nomeado score de inflamação crônica (SIC). As 

amostras inflamatórias foram então agrupadas em 3 grupos: inflamação crônica leve 

(SIC < 3), inflamação crônica moderada (3 < SIC < 9) e inflamação crônica severa 

(SIC > 9) (Amin et al., 2013). 

 

 
Figura 9 – Aspectos histopatológicos classificados de acordo com grau 

de severidade. 

 
 
 

Infiltração linfocítica e 
angiogênese leves 

Infiltração linfocítica e angiogênese 
moderadas 

 

 
 
 

Fonte: Própria autoria. 

Infiltração linfocítica e angiogênese 
severas 
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O teste qui-quadrado foi utilizado para comparar a frequência do perfil não 

inflamatório e inflamatório, considerando o sexo, idade, etnia, quantificação de 

epífora e expressão positiva do saco lacrimal e comorbidades nasolacrimais 

associadas. Em todos os testes aplicados, considerou-se como diferença 

estatisticamente significativa quando o nível de significância foi menor do que 0,05 

(p < 0,05). Todos os dados foram analisados no programa SPSS IBM versão 20.2. 
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5 RESULTADOS 

 
 

 
A Tabela 1 apresenta os resultados da relação entre a variável principal 

(análise histopatológica) e as demais variáveis e pode-se observar que não houve 

diferença significativa entre elas. O padrão histopatológico inflamatório foi mais 

prevalente na faixa etária idoso (56 amostras, 71,8%), raça branca (50 amostras, 

64,1%), do sexo feminino (50 casos, 64,1%), apresentando epífora (68 amostras, 

87,18%), expressão positiva do saco lacrimal (60 amostras, 76,92%) e sem 

comorbidades nasolacrimais (56 amostras, 71,8%) como achados pré-operatórios. O 

padrão não inflamatório esteve presente em 1 amostra de adulto e em 1 de idoso, 

2,5% das amostras biopsiadas da PPSL. Ambos da raça branca, do sexo feminino 

com epífora e expressão positiva do saco lacrimal prévios à intervenção cirúrgica e 

apenas 1 amostra apresentou comorbidades nasolacrimais. 
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Tabela 1 – Análise histopatológica e as demais variáveis. 
 

 

  Inflamatório  Não inflamatório   
p-valor 

n (78) % n (2) % 

Idade      

Jovens 1 1,28 0 0,0 
0,7660 

Adultos 21 26,92 1 50,0 

Idosos 56 71,80 1 50,0  

Etnia      

Negro 21 26,92 0 0,00 
0,5756 

Pardo 7 8,98 0 0,00 

Branco 50 64,10 2 100,00  

Sexo      

Mulher 50 64,10 2 100,00 0,2933 

Homem 28 35,90 0 0,00  

Epífora      

Sim 68 87,18 2 100,00 0,5413 

Não 10 12,82 0 0,00  

Expressão positiva do saco lacrimal 

Presente 60 76,92 2 100,00 0,7717 

Ausente 18 23,08 0 100,00  

Comorbidades nasolacrimais 

Presente 22 28,20 1 50,00 0,6725 

Ausente 56 71,80 1 50,00  

 

 
A Tabela 2 apresenta a relação entre os padrões inflamatórios e as variáveis 

secundárias. Em todos os padrões inflamatórios (leve, moderado e severo), houve 

prevalência da faixa etária idoso (leve: 17; moderado: 29; severo: 10), raça branca 

(leve: 20; moderado 21; severo: 8), do sexo feminino (leve: 20; moderado: 23; 

severo: 7), com presença de epífora (leve: 18; moderado: 38; severo:12) e de 

expressão positiva do saco lacrimal (leve:14; moderado:36; severo:10) e sem 

comorbidades nasolacrimais (leve: 20; moderado: 29; severo: 7). 
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Tabela 2 – Padrões inflamatórios e as variáveis secundárias. 
 
 
 

  Leve  Moderada  Severa   
p-valor 

 n total n % n % n % 

Idade         

Jovens 1 1 3,85 0 0,00 0 0,00  

Adultos 21 8 30,77 11 27,50 2 16,67 0,5594 

Idosos 56 17 65,38 29 72,50 10 83,33  

n total 78 26 100,00 40 100,00 12 100,00  

Etnia         

Negro 21 4 16,00 16 40,00 1 8,33  

Pardo 7 1 4,00 3 7,50 3 25,00 0,0251* 

Branco 50 21 80,00 21 52,50 8 66,67  

n total 78 26 100,00 40 100,00 12 100,00  

Sexo         

Mulher 50 20 80,00 23 57,50 7 58,33 
0,1578 

Homem 28 5 20,00 18 42,50 5 41,67 

n total 78 25 100,00 40 100,00 12 100,00  

Epífora         

Sim 68 18 69,23 38 95,00 12 100,00 
0,003* 

Não 10 8 30,77 2 5,00 0 0,00 

n total 78 26 100,00 40 100,00 12 100,00  

Expressão positiva do saco lacrimal 

Presente 60 14 53,85 36 90,00 10 83,33 
0,002* 

Ausente 18 12 46,15 4 10,00 2 16,67 

n total 78 26 100,00 40 100,00 12 100,00  

Comorbidades nasolacrimais 

Presente 22 6 23,08 11 25,64 5 41,67 
0,4638 

Ausente 56 20 76,92 29 74,36 7 58,33 

n total 78 26 100,00 39 100,00 12 100,00  

*p<0,05. 

 

 
Dentre as variáveis secundárias, as que obtiveram significância estatística em 

relação ao padrão inflamatório foram as apresentadas nos Gráficos 1, 2 e 3, sendo, 

respectivamente, as variáveis de etnia, epífora e expressão positiva do saco 

lacrimal. No Gráfico 1, indivíduos da raça branca apresentaram processo 



45 
 

 
 
 

 

inflamatório leve e moderado numa frequência maior, enquanto os pardos 

apresentaram processo inflamatório moderado e os negros apresentaram processos 

leve e moderado em frequência maiores. Os Gráfico 2 e 3 demonstram que houve 

diferença significativa entre epífora e expressão positiva do saco lacrimal, 

respectivamente, em processos inflamatórios moderados. 

 
 
 

Gráfico 1 – Padrão inflamatório e etnia. 
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Gráfico 2 – Padrão inflamatório e epífora. 
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Gráfico 3 – Padrão inflamatório e expressão positiva do saco lacrimal. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 
Foram encontradas 2 amostras com padrão não inflamatório (1 adenoma 

pleomórfico e 1 sarcoidose) entre as 80 analisadas correspondendo a 2,5% dos 

casos, sendo o padrão inflamatório correspondente a 97,5%, 78 amostras. Na 

literatura, a etiologia da dacriocistite crônica é descrita como processo crônico 

idiopático, com ou sem fibrose, clinicamente presente em supostas obstruções 

primárias de via lacrimal entre 90-95% dos casos (Amin et al., 2005; Merkonidis et 

al., 2005). A literatura fornece amplo respaldo sobre achados semelhantes ao do 

presente estudo (Tucker et al., 1997; Bernardini et al., 2002; Anderson et al., 2003; 

Amin et al., 2005; Merkonidis et al., 2005; Knežević et al., 2012). 

O padrão inflamatório foi mais prevalente na faixa etária de idoso (71,8%), 

raça branca (64,1%), do sexo feminino (64,1%), apresentando epífora (87,18%), 

expressão positiva do SL (76,92%) e sem comorbidades nasolacrimais (71,8%) 

como achados pré-operatórios. Altan-Yaycioglu et al. (2010) realizaram um estudo 

clínico patológico de 205 ductos nasolacrimais e encontraram resultados 

semelhantes ao analisar a faixa etária, a raça e o sexo. Ainda em relação ao sexo, 

Lorena & Silva (2011a) elaboraram um estudo epidemiológico da dacriocistite 

crônica e também encontraram maior prevalência de mulheres. Além disso, 

observaram que a maioria dos pacientes analisados apresentavam epífora e 

expressão positiva do SL. Esses mesmos autores, também em 2011, em um relato 

de caso, notaram dois casos de dacriocistite aguda em mulheres (Lorena & Silva, 

2011b). Nascimento et al. (2014) evidenciaram que a obstrução do ducto 

nasolacrimal pode causar comorbidades nasolacrimais como mucocele de saco 

lacrimal, no entanto, no presente estudo, essas comorbidades não apresentaram 

alta incidência. 

Segundo a literatura, aos 90 anos de idade, cerca de 35% a 40% apresentam 

esta obstrução, uma vez que nesta idade há uma diminuição na produção da 
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lágrima, levando a uma má lubrificação da mucosa do saco lacrimal e do ducto 

nasolacrimal, ocorrendo descamações e fibrose, culminando com obstrução da via 

lacrimal excretora (Linberg, 1988; Volpini et al., 1997). As obstruções lacrimais são 

mais frequentes nas mulheres do que nos homens (10:1). Segundo alguns autores 

(Genovesi et al., 1987), isto se explica, devido ao fato de as mulheres apresentarem 

um canal ósseo do ducto nasolacrimal mais angulado, menor e estreito. Além do 

mais, na época da menopausa as alterações hormonais levam ao ingurgitamento 

venoso da mucosa do ducto, obstruindo o canal. A raça branca apresenta uma maior 

incidência de obstrução, devido à conformação óssea do ducto nasolacrimal. A 

incidência de dacriocistite crônica é maior em caucasianos e rara em negros 

possivelmente pelo diâmetro do canal ósseo do ducto nasolacrimal ser menor nos 

primeiros (Lorena & Silva, 2011b). A epífora é comumente a queixa principal dos 

pacientes com obstrução baixa de via lacrimal, assim como a apresentação da 

expressão positiva do saco lacrimal no pré-operatório (Schellini et al., 2004), 

ocorrendo o mesmo na amostra estudada. Apesar da obstrução baixa de via lacrimal 

ser considerada idiopática, em geral, decorre de inflamação inespecífica, 

edematosa, alérgica ou condição atrófica da mucosa nasal na região do ducto 

nasolacrimal. Sendo assim, comorbidades nasolacrimais como rinite e sinusite 

podem propiciar o aparecimento da dacriocistite (Hurwitz, 1996). 

O padrão não inflamatório esteve presente em 1 (50%) amostra de adulto e 

em1 (50%) de idoso, ambos da raça branca, do sexo feminino com epífora e 

expressão positiva do saco lacrimal prévios à intervenção cirúrgica (100%) e apenas 

1 amostra (50%) apresentou comorbidades nasolacrimais. 

Diante dos achados conclui-se que biópsia da parede posterior do saco 

lacrimal durante DCRE não é necessária de forma rotineira no curso do 

procedimento. Sugere-se que apenas diante de outra suspeita diagnóstica prévia 

e/ou de achados intra-operatórios relacionados a causas não inflamatórias haja o 

estudo histopatológico do saco lacrimal. Com isso, poupa-se tempo cirúrgico e 

recursos dessa análise laboratorial. Ressalta-se, em especial, que ao se traçar o 

perfil epidemiológico dos pacientes acometidos com dacriocistite permite-se sua 

pronta identificação e encaminhamento para tratamento adequado, também 

economizando recursos. 
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7 CONCLUSÕES 

 
 

 
Verificou-se que na população estudada, a obstrução primária baixa de via 

lacrimal é mais frequente nas mulheres brancas com mais de 60 anos assim como 

descreve a literatura. Isso sinaliza que pacientes enquadrados nesse perfil 

epidemiológico, com queixa de epífora e apresentando ao exame oftalmológico 

refluxo de secreção mucóide/ mucopurulenta com expressão do saco lacrimal  

devem ser prontamente encaminhados para o tratamento padrão–ouro dessa 

doença, a cirurgia de via lacrimal - dacriocistorrinostomia. 

Esse estudo também excluiu a necessidade de biópsia rotineira da parede 

posterior do saco lacrimal durante DCRE uma vez que houve prevalência maciça do 

padrão inflamatório entre as amostras analisadas. 

Recomenda-se que apenas casos com suspeita prévia ou intra-operatória de 

outra etiologia para dacriocistite sejam submetidos à biópsia a fim de poupar 

recursos envolvidos com análise histopatológica e tempo cirúrgico. Ressalta-se, 

porém, que uma análise amostral maior poderia identificar mais doenças que 

mimetizem obstrução baixa de via lacrimal como tumores primários de via lacrimais, 

cujo prognóstico é mais reservado. 

O escore de inflamação crônica (SIC) do saco lacrimal utilizado traçou o perfil 

dos pacientes e com isso determinou os mais suscetíveis a quadros severos, 

contribuindo para facilitar o acesso dos mesmos ao tratamento cirúrgico adequado. 
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9.1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
Título do Projeto: A validade do estudo histopatológico rotineiro da parede posterior 

do saco lacrimal após dacriocistorrinostomia externa 

 

Pesquisador Responsável: Luciana Manhente de Carvalho Soriano 

Instituição: Faculdade de Medicina – Universidade Federal Fluminense 

Equipe envolvida: Eduardo F. Damasceno e Guilherme Herzog Neto 

Telefones para contato: Ambulatório de Oftalmologia do Hospital Universitário 

Antônio Pedro Tel.: (021) 2629-9194; Dra Luciana Manhente de Carvalho Soriano 

Tel.: (021) 97625-7345 

 
Nome do Voluntário: 

 

 

 
Idade: anos R.G.: 

Responsável legal: 

R.G.: do responsável legal: 

Prontuário: 

Número da Pesquisa: 

O(A) Sro(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “A validade 

do estudo histopatológico rotineiro da parede posterior do saco lacrimal após 

dacriocistorrinostomia externa” de responsabilidade do pesquisador Luciana 

Manhente de Carvalho Soriano e que se refere ao Projeto de Mestrado no Programa 

de Graduação em Ciências Médicas da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

Esta pesquisa tem o objetivo de avaliar se a análise histopatológica (através 

de biópsia excisional) da parede posterior do saco lacrimal, em sua totalidade, (uma 

estrutura da via lacrimal) deve ser rotineira. Essa amostra será obtida através de um 

procedimento cirúrgico padrão-ouro (dacriocistorrinostomia, o melhor tratamento a 

ser oferecido) e espera-se, com essa avaliação histopatológica (análise laboratorial), 

diagnosticar outras doenças além do processo inflamatório crônico. Existem 

determinadas doenças, que pioram significativamente a qualidade de vida e 

deterioram a saúde humana, algumas inclusive com risco de morte, as quais 
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simulam a obstrução baixa de via lacrimal. Pretende-se também descrever a 

prevalência dessas doenças e confirmar se variáveis específicas como idade, sexo, 

comorbidades (fatores de risco) e dados do exame clínico implicam em maior risco 

de doenças não inflamatórias. O benefício esperado, com isso, é detectar 

precocemente tais doenças e iniciar o tratamento direcionado de maneira mais 

rápida. 

A sua participação é voluntária e a qualquer momento seu desligamento 

poderá ser solicitado. Diante de um eventual desligamento seu tratamento não será 

descontinuado. O voluntário (a) que aceitar participar e assinar este consentimento 

será examinado no ambulatório de oculoplástica do Hospital Universitário Antônio 

Pedro e submetido ao procedimento cirúrgico descrito nesse mesmo serviço. O 

voluntário (a) fornecerá, de livre e espontânea vontade, a autorização para a coleta, 

o depósito, o armazenamento e a utilização do material biológico humano atrelado 

ao projeto de pesquisa específico conforme especificação a seguir. 

O material recolhido, a parede posterior do saco lacrimal (em sua totalidade), 

será obtido durante procedimento cirúrgico PADRÃO, necessário para tratamento da 

doença apresentada (obstrução baixa de via lacrimal). Esse material será 

imediatamente acondicionado em frasco devidamente identificado contendo solução 

de formaldeído 10% e encaminhado pelo pesquisador, por meios próprios (SEM 

SUA PARTICIPAÇÃO) ao Laboratório Miguez LTDA. O material será armazenado  

no Laboratório Miguez LTDA por 3 (três) anos o que corresponde ao prazo total para 

análise de dados do estudo. Será acompanhado de requisição médica com suas 

informações clínicas relevantes, onde será submetido a processamento de rotina 

para exame histopatológico (especifica-se: macroscopia, desidratação, clarificação e 

impregnação com inclusão em bloco de parafina). O material será todo incluído, não 

havendo descarte de material biológico nessa fase. O bloco de parafina será então 

submetido à microtomia e os cortes obtidos, corados pela Hematoxilina& Eosina e 

estudados pelo médico colaborador (patologista). As lâminas e blocos de parafina, 

devidamente identificados, ficarão sob responsabilidade do pesquisador, em 

biorrepositório adequado (local ventilado, livre de umidade e calor excessivo) e  

serão armazenados por três anos, atendendo à resolução do Conselho Federal de 

Medicina, no 1472/97 que compreende responsabilidades fixadas no Código Civil 

Brasileiro, no Laboratório Miguez LTDA. Não haverá formação de biobanco (coleção 
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organizada de material biológico humano e informações associadas, coletado e 

armazenado para fins de pesquisa, conforme regulamento ou normas técnicas, 

éticas e operacionais pré-definidas, sob responsabilidade e gerenciamento 

institucional, sem fins comerciais). Entende-se por biorrepositório a coleção de 

material biológico humano, coletado e armazenado ao longo da execução de um 

projeto de pesquisa específico, conforme regulamento ou normas técnicas, éticas e 

operacionais pré-definidas, sob responsabilidade institucional e sob gerenciamento 

do pesquisador, sem fins comerciais. 

Os custos do armazenamento, do transporte e da análise da amostra serão 

de responsabilidade do pesquisador. Após esse período de 3 anos o material 

armazenado será descartado pela Faculdade de Medicina do HUAP em recipiente 

branco (Grupo III) e as lâminas em contentores amarelos para material 

perfurocortante, de acordo com a legislação vigente, conforme a Resolução da 

Diretoria Colegiada, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ANVISA – RDC N 0 

306, de 07 de dezembro de 2004, na própria Faculdade de Medicina da UFF. 

Diante de utilização futura desse material armazenado, o paciente, voluntário em 

questão, será consultado novamente (através dos contatos fornecidos) e esse uso 

estará condicionado à: apresentação de novo projeto de pesquisa para ser 

analisado e aprovado pelo Sistema CEP/CONEP e, obrigatoriamente, ao 

reconsentimento do participante de pesquisa por meio de um TCLE específico 

referente ao novo projeto de pesquisa. 

Todos os seus dados serão arquivados no prontuário médico e nos arquivos 

confidenciais da equipe pesquisadora e será respeitado o sigilo. 

Pela sua participação no estudo você não receberá qualquer valor em 

dinheiro ou terá qualquer tipo de despesa. Os únicos custos para você serão: aquele 

da prescrição médica padrão (receita médica) após o procedimento cirúrgico e do 

transporte até a unidade de saúde responsável pela pesquisa para revisão cirúrgica. 

Todos os pacientes que se submetem a essa modalidade cirúrgica, independente da 

adesão à pesquisa, arcam com tais custos. Não estão previstos ressarcimentos e/ou 

indenizações. 

Os pacientes que participarem da pesquisa terão acesso 24 horas ao telefone 

do pesquisador (Luciana M. de C. Soriano, tel 021 97625-7345), para 

esclarecimento imediato de qualquer dúvida sobre sua participação. Além disso, o 
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voluntário (a) poderá comparecer ao ambulatório de oculoplástica do Hospital 

Universitário Antônio Pedro na segunda ou terça, de 8h-12h, ou telefonar para o 

ambulatório de oftalmologia (tel.: 021 2629-1444). 

Os participantes da pesquisa e da comunidade em geral poderão entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital 

Universitário Antônio Pedro para obter informações específicas sobre a aprovação 

deste projeto ou demais informações: ética@vm.uff.br; tel/fax (021): 2629-9191. 



 

 
 

Consentimento 

Eu,   

RG no , declaro ter sido informado e concordo em participar 

como voluntário (a) do projeto de pesquisa acima descrito. 

Ou 

Eu,   

RG no , responsável legal por 

RG no declaro ter sido informado e concordo com sua 

participação, como voluntário (a) no projeto de pesquisa acima descrito. 

 
 
 

Nome do voluntário (a) da pesquisa 
 

 

Assinatura do voluntário (a) da pesquisa 

Data: 

 
 

Nome do Representante Legal 
 

 

Assinatura do representante legal 

Data: 

 

Nome do pesquisador responsável 

Assinatura do pesquisador responsável 

Data: 

Testemunha:    
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9.2 PARECER CONSUBSTANCIAL DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 
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9.3 QUESTIONÁRIO REFERENTE À PESQUISA 

 
 

A validade do estudo histopatológico rotineiro da parede posterior do saco lacrimal 

após dacriocistorrinostomia externa” 

1) Nome: 

2) Sexo: 

3) Idade: 

4) Sintomas (severidade, duração e tipos) / Episódios Prévios: 

5) Diagnóstico (clínico/ teste do desaparecimento da fluoresceína col./ expressão do 

saco lacrimal): 

6) Exame de Imagem complementar (TC): 

7) Cirurgia: 

8) Achados Histopatológicos: 

9) Tempo de Seguimento: 

 7 dias: 

 30 dias: 

 60 dias: 

 90 dias: 

10) Grau de Satisfação: 

11) Tratamento Proposto: 

 
 

Entrevista feita por: Luciana Manhente de Carvalho Soriano 
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9.4 DESCRIÇÃO DE COLETA, ARMAZENAMENTO E DESCARTE DO MATERIAL 

EM ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA 

 
 

O material, parede posterior do saco lacrimal (PPSL), será coletado durante 

procedimento padrão de dacriocistorrinostomia externa (DCRE) no Centro Cirúrgico 

do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP UFF), imediatamente acondicionado 

em frasco devidamente identificado contendo solução de formaldeído 10% e 

encaminhado pelo pesquisador, por meios próprios, ao Laboratório Miguez LTDA. 

Será acompanhado de requisição médica com informações clínicas relevantes, onde 

será submetido a processamento de rotina para exame histopatológico 

(macroscopia, desidratação, clarificação e impregnação) e inclusão em bloco de 

parafina. 

A macroscopia é a descrição da amostra seguida de clivagem, quando necessário. 

Após a clivagem, o material é colocado em cassetes identificados e encaminhados à 

técnica histológica, onde são colocados no processador de tecidos (histotécnico) 

onde ocorrerá a desidratação, clarificação e impregnação do tecido. A desidratação 

habitualmente é realizada por meio de banhos sucessivos de álcool (etanol) que 

retiram a água do tecido. Após a desidratação procede-se à clarificação, em que o 

tecido é submetido a banhos em xilol, que retiram o álcool. Finalmente procede-se à 

impregnação em parafina, em que o xilol é substituído por parafina quente (600C). 

Após a impregnação os cassetes são retirados do histotécnico e levados para a 

central de inclusão em parafina. A inclusão é feita a partir da colocação do  

fragmento impregnado por parafina num molde de inox que é preenchido por 

parafina líquida (600C) e coberto com a base do cassete contendo a identificação do 

material. Esse material será todo incluído, não havendo descarte de material 

biológico. O bloco de parafina será então submetido à microtomia e os cortes 

obtidos, corados pela Hematoxilina& Eosina e estudados pelo colaborador 
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(patologista). 

As lâminas e blocos de parafina, devidamente identificados, ficarão sob 

responsabilidade do pesquisador, em biorrepositório adequado (local ventilado, livre 

de umidade e calor excessivo) e serão armazenados por três anos, atendendo à 

resolução do Conselho Federal de Medicina, no 1472/97 que compreende 

responsabilidades fixadas no Código Civil Brasileiro, no Laboratório Miguez LTDA. 

Não haverá formação de biobanco. 

O material será armazenado no Laboratório Miguez LTDA por 3 (três) anos o que 

corresponde ao prazo total para análise de dados do estudo. Após esse período os 

blocos de parafina serão descartados pela Faculdade de Medicina do HUAP em 

recipiente branco (Grupo III) e as lâminas em contentores amarelos para material 

perfurocortante, de acordo com a legislação vigente, conforme a Resolução da 

Diretoria Colegiada, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ANVISA – RDC N 0 

306, de 07 de dezembro de 2004, na própria Faculdade de Medicina da UFF. O 

transporte final dessas amostras para a UFF será de responsabilidade do 

pesquisador principal. Diante de qualquer dificuldade/ impossibilidade de transporte 

e/ou armazenamento o CEP –UFF será imediatamente notificado. Não há intenção 

de uso dessas amostras para estudos futuros, porém, diante de utilização futura 

desse material armazenado, durante esses três anos, o paciente, voluntário em 

questão, será consultado novamente (através dos contatos fornecidos) e esse uso 

estará condicionado à: apresentação de novo projeto de pesquisa para ser analisado 

e aprovado pelo Sistema CEP/CONEP e, obrigatoriamente, ao reconsentimento do 

participante de pesquisa por meio de um TCLE específico referente ao novo projeto 

de pesquisa. 
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9.5 RESOLUÇÃO CNS Nº 441, DE 12 DE MAIO DE 2011 

 

 
O Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua Ducentésima Vigésima Primeira 

Reunião Ordinária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2011, no uso de suas 

competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei no 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, pela Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e pelo Decreto  

no 5.839, de 11 de julho de 2006, e Considerando a necessidade de atualizar a 

complementação da regulamentação da Resolução CNS no 196/96 no que diz 

respeito ao armazenamento e à utilização de material biológico humano com 

finalidade de pesquisa; Considerando a importância da utilização de material 

biológico humano para o desenvolvimento das ciências da saúde; Considerando os 

subsídios advindos do Sistema EP/CONEP e a experiência acumulada na análise 

dos projetos de pesquisas que envolvem material biológico humano; Considerando a 

necessidade de ser observada a proteção dos Direitos Humanos, das liberdades 

fundamentais e do respeito à dignidade humana na coleta, depósito, 

armazenamento, utilização e descarte de material biológico humano, resolve: Art. 1o 

Aprovar as seguintes diretrizes para análise ética de projetos de pesquisas que 

envolvam armazenamento de material biológico humano ou uso de material 

armazenado em pesquisas anteriores: 1. Para os efeitos desta Resolução, 

considera-se: I - Biobanco: coleção organizada de material biológico humano e 

informações associadas, coletado e armazenado para fins de pesquisa, conforme 

regulamento ou normas técnicas, éticas e operacionais pré-definidas, sob 

responsabilidade e gerenciamento institucional, sem fins comerciais; II - 

Biorrepositório: coleção de material biológico humano, coletado e armazenado ao 

longo da execução de um projeto de pesquisa específico, conforme regulamento ou 

normas técnicas, éticas e operacionais pré-definidas, sob responsabilidade 

institucional e sob gerenciamento do pesquisador, sem fins comerciais; III - Material 

Biológico Humano: espécimes, amostras e alíquotas de material original e seus 

componentes fracionados; IV - Projeto de Pesquisa: documento em que é descrita a 

pesquisa em seus aspectos fundamentais, incluindo informações relativas ao sujeito 

da pesquisa, detalhamento a respeito dos métodos que serão utilizados para a 

coleta e tratamento das amostras biológicas, qualificação dos pesquisadores e 

instâncias responsáveis; V - Protocolo de Desenvolvimento: documento no qual são 



70 
 

 
 
 

 

definidos a constituição de um Biobanco, seus responsáveis e seus aspectos 

fundamentais, como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) a ser 

utilizado; as informações relativas ao sujeito e às amostras; e as etapas de coleta, 

processamento, armazenamento, distribuição e descarte de material biológico 

humano; e VI - Sujeito da pesquisa: aquele que, de forma esclarecida, livre e 

autônoma, consente em participar de pesquisas, atuais ou potenciais, associadas ao 

armazenamento de material biológico humano em Biorrepositório ou Biobanco. 2. 

Sempre que houver previsão de armazenamento de material biológico humano, no 

País ou no exterior, visando à possibilidade de utilização em investigações futuras, 

além do cumprimento dos requisitos da Resolução CNS no 196/96 e 

complementares, devem ser apresentados: I - justificativa quanto à necessidade e 

oportunidade para utilização futura; II - consentimento do sujeito da pesquisa, 

autorizando a coleta, o depósito, o armazenamento e a utilização do material 

biológico humano; III - declaração de que toda nova pesquisa a ser realizada com o 

material armazenado será submetida para aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) institucional e, quando for o caso, da Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa (CONEP); e IV - regulamento aprovado pela instituição depositária 

destinado à constituição e ao funcionamento do banco de material biológico  

humano. 3. No caso de Biobanco: I - o Regulamento corresponde ao seu Protocolo 

de Desenvolvimento, devendo ser primeiramente analisado pelo CEP institucional ou 

por CEP indicado pela CONEP e, quando aprovado, ser necessariamente avaliado e 

receber parecer final da CONEP; II - o Protocolo de Desenvolvimento é necessário 

para o credenciamento do Biobanco, devendo ser apresentado no momento de sua 

proposição e avaliado de acordo com os prazos de tramitação estabelecidos no 

Sistema CEP/CONEP; e III - o Biobanco deve conter um sistema seguro de 

identificação, que garanta o sigilo, o respeito à confidencialidade e à recuperação 

dos dados dos sujeitos da pesquisa, para fornecimento de informações do interesse 

destes ou para a obtenção de consentimento específico para utilização em nova 

pesquisa; IV - quando houver alteração da titularidade da responsabilidade pelo 

Biobanco, tal fato deve ser prontamente comunicado ao Sistema CEP/CONEP; e V - 

os Biobancos estão sujeitos à inspeção sanitária pelos órgãos competentes. 4. No 

caso de Biorrepositório, as condições associadas ao armazenamento de material 

biológico humano devem estar explicitadas no Projeto de Pesquisa respectivo, 

devendo seu Regulamento ser apreciado pelo CEP institucional ou por CEP indicado 



71 
 

 
 
 

 

pela CONEP e, quando for o caso, pela CONEP, segundo atribuições definidas na 

Resolução CNS no 196/96 e complementares. 5. O consentimento livre e 

esclarecido referente à coleta, depósito, armazenamento e utilização de material 

biológico humano em Biobanco é formalizado através de TCLE, por meio do qual o 

sujeito da pesquisa deve se manifestar expressamente quanto às seguintes 

alternativas, excludentes entre si: I - necessidade de novo consentimento a cada 

pesquisa; e II - dispensa de novo consentimento a cada pesquisa. a) O TCLE deve 

conter referência aos tipos de informação que poderão ser obtidos nas pesquisas 

futuras, a partir da utilização do material biológico humano armazenado, para fins de 

conhecimento e decisão autônoma do sujeito. b) O TCLE deve conter a garantia 

expressa da possibilidade de acesso pelo sujeito da pesquisa, inclusive a(s) forma(s) 

de contato para tal, ao conhecimento dos resultados obtidos com a utilização do seu 

material biológico e às orientações quanto as suas implicações, incluindo 

aconselhamento genético quando aplicável, a qualquer tempo. c) O TCLE pode 

conter manifestação expressa da vontade do sujeito da pesquisa quanto à cessão 

dos direitos sobre o material armazenado aos sucessores ou outros por ele indicado, 

em caso de óbito ou condição incapacitante. d) O TCLE deve informar ao sujeito que 

os dados fornecidos, coletados e obtidos a partir de pesquisas poderão ser utilizados 

nas pesquisas futuras. e) O TCLE pode conter referência à autorização de descarte 

do material armazenado e às situações nas quais o mesmo é possível. 6. O 

consentimento livre e esclarecido referente à coleta, depósito, armazenamento, 

utilização e descarte de material biológico humano em Biorrepositório é formalizado 

por meio de TCLE específico para cada pesquisa, conforme preconizado nas 

resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS). 7. A transferência do material 

biológico humano armazenado entre Biobancos ou Biorrepositórios, da própria ou de 

outra instituição, deve ser comunicada ao sujeito da pesquisa, sempre que possível 

ou, na impossibilidade, deve ser apresentada justificativa ao Sistema CEP/CONEP. 

8. O sujeito da pesquisa deve ser informado sobre a perda ou destruição de suas 

amostras biológicas, bem como sobre o encerramento do Biobanco ou do 

Biorrepositório, quando for o caso. 9. O material biológico humano armazenado em 

Biobanco ou Biorrepositório é do sujeito da pesquisa, permanecendo sua guarda sob 

a responsabilidade institucional. I - O gerenciamento do material biológico humano 

armazenado em Biobanco cabe à instituição e no caso de Biorrepositório ao 

pesquisador responsável. 10. O sujeito da pesquisa, ou seu representante legal, a 
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qualquer tempo e sem quaisquer ônus ou prejuízos, pode retirar o consentimento de 

guarda e utilização do material biológico armazenado em Biobanco ou 

Biorrepositório, valendo a desistência a partir da data de formalização desta. I - A 

retirada do consentimento será formalizada por manifestação, por escrito e  

assinada, pelo sujeito da pesquisa ou seu representante legal, cabendo-lhe a 

devolução das amostras existentes. 11. O prazo de armazenamento de material 

biológico humano em Biobanco é indeterminado, sendo a manutenção de seu 

credenciamento subordinada ao atendimento das normas vigentes. I - A cada cinco 

anos, contados a partir da sua constituição, ou a qualquer tempo, por solicitação da 

CONEP, a instituição responsável pelo Biobanco deve apresentar relatório de 

atividades do período ao Sistema CEP/CONEP, constando, obrigatoriamente, o 

número de sujeitos incluídos no período e a relação de pesquisas que utilizaram 

amostras armazenadas. II - O descarte do material biológico humano armazenado 

em Biobanco pode ocorrer: a) pela manifesta vontade do sujeito da pesquisa; b) 

devido à inadequação da amostra por critérios de qualidade; c) por iniciativa da 

instituição; e d) pela dissolução do Biobanco. III - Nas hipóteses previstas nas 

alíneas “c” e “d”, são obrigatórias: a) a oferta formal do material armazenado a, no 

mínimo, duas instituições de pesquisa que possuam Biobanco e a apresentação 

comprovada da recusa; e b) a submissão da decisão institucional e da destinação do 

material biológico ao CEP, que as encaminhará para avaliação da CONEP. 12. O 

prazo de armazenamento de material biológico humano em Biorrepositório deve 

estar de acordo com o cronograma da pesquisa correspondente e pode ser 

autorizado por até dez anos. I - Renovações da autorização de armazenamento são 

permitidas mediante solicitação do pesquisador responsável, ao CEP, acompanhada 

de justificativa e relatório das atividades de pesquisa desenvolvidas com o material 

durante o período. II - Ao final do período de realização da pesquisa, o material 

biológico humano armazenado em Biorrepositório pode: a) permanecer armazenado, 

se em conformidade com as normas pertinentes do CNS; b) ser transferido 

formalmente para outro Biorrepositório ou Biobanco, mediante aprovação dos CEP e 

das instituições envolvidas; e c) ser descartado, conforme normas vigentes de 

órgãos técnicos competentes, e de acordo com o TCLE, respeitando-se a 

confidencialidade e a autonomia do sujeito da pesquisa. 13. No caso de pesquisa 

envolvendo mais de uma instituição deve haver acordo firmado entre as instituições 

participantes, contemplando formas de operacionalização, compartilhamento e 
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utilização do material biológico humano armazenado em Biobanco ou 

Biorrepositório, inclusive a possibilidade de dissolução futura da parceria e a 

consequente partilha e destinação dos dados e materiais armazenados, conforme 

previsto no TCLE. I - É necessário explicitar o tipo e a quantidade dos materiais 

compartilhados, informando sua destinação após a utilização. 14. No caso de 

constituição ou participação em banco de material biológico humano no exterior, 

devem ser obedecidas as normas nacionais e internacionais para remessa de 

material e ser apresentado o regulamento da instituição destinatária para análise do 

Sistema CEP/CONEP quanto ao atendimento dos requisitos desta Resolução. I - O 

pesquisador e instituição brasileiros devem ter direito ao acesso e à utilização, em 

pesquisas futuras, do material biológico humano armazenado no exterior, não 

necessariamente das amostras por ele depositadas pelo pesquisador, garantida, no 

mínimo, a proporcionalidade da participação. II - O direito de acesso e utilização 

compreende as amostras, informações associadas e resultados incorporados ao 

banco, obtidos em pesquisas aprovadas pelo Sistema CEP/CONEP. III - os direitos 

relativos ao material biológico humano armazenado no exterior não podem ser 

considerados exclusivos de Estado ou instituição. IV - A utilização de amostras de 

brasileiros armazenadas no exterior somente poderá se realizar se observado o art. 

5º desta Resolução e com a participação de pesquisador e/ou instituição brasileiros. 

V - A instituição destinatária no exterior deve comprometer-se a respeitar a 

legislação brasileira, em especial a vedação do patenteamento e da utilização 

comercial de material biológico humano. 15. Sobre a utilização de amostras de 

material biológico humano armazenado: I - as amostras armazenadas podem ser 

utilizadas em novas pesquisas aprovadas pelo CEP e, quando for o caso, pela 

CONEP; II - os projetos de pesquisas que pretendam utilizar amostras armazenadas 

devem incluir: a) justificativa para utilização do material; b) cópia do TCLE 

empregado quando da coleta do material, contendo autorização de armazenamento 

e possível utilização futura em pesquisa, se o armazenamento ocorreu a partir da 

homologação da Resolução CNS no 196/96; e c) TCLE específico para nova 

pesquisa ou a solicitação de sua dispensa, conforme disposto no art. 5o desta 

Resolução. III - quando fundamentada a impossibilidade de obtenção do 

consentimento específico para a nova pesquisa, mediante opção do sujeito em ser 

consultado a cada pesquisa, cabe ao CEP autorizar, ou não, a utilização do material 

biológico humano armazenado em Biobanco ou Biorrepositório. 16. A legislação 
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brasileira veda o patenteamento e a utilização comercial de material biológico 

humano armazenado em Biobancos e Biorrepositórios. 17. Os Biobancos 

constituídos a partir da homologação desta Resolução deverão adequar-se à mesma 

e os constituídos anteriormente terão o prazo de um ano para sua regularização, 

contado a partir da data de homologação. I - a regularização prevista no art. 17 será 

objeto de análise e aprovação pelo Sistema CEP/CONEP. 18. Fica revogada a 

Resolução CNS no 347, de 13 de janeiro de 2005, publicada no Diário Oficial da 

União no 47, de 10 de março de 2005. 
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Presidente do Conselho Nacional de Saúde Homologo a Resolução CNS no 441, de 
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