Anaatomia do
d Osso
o Temp
poral
1. Intrrodução
A origem etimológica
e
de osso temporal dev
ve-se ao fatto do apareccimento de cabelos
brancoss nessa regiãão indicar a maturidadee.
O osso tem
mporal é um
m osso par que
q contrib
bui para a parede
p
lateraal e para a base do
crânio, formando
f
p
parte
da fosssa média e posterior
p
do
o crânio.
Morfologiccamente, o osso tempooral difere segundo a iddade. No feeto, o osso temporal
t
pode seer dividido em três porrções: escam
mosa (ocup
pa a parte anterior
a
e suuperior do osso e é
constituuída de umaa lâmina dellgada irreguularmente circular), pettrosa (posteerior e interrnamente
a porçãão escamosa apresentaando pareddes resistenttes, e que pode ser ddescrita com
mo uma
pirâmidde cuja basee forma paarte da supeerfície exteerior do crâânio, com áápice que se
s dirige
interna e anteriorm
mente), e porção
p
tim
mpânica (sittuada inferiiormente à porção esscamosa,
externam
mente à porrção petrosaa, com a forrma de um círculo).
c
C
Com
o deseenvolvimennto do feto ocorre a fu
usão entre as
a porções eescamosa e petrosa,
desaparrecendo a fissura
f
petrroescamosa, desenvolv
vendo-se postero infeeriormente e dando
origem à porção mastoidea do osso temporal. O osso tim
mpânico crresce medialmente,
fi
petrootimpânica, formando um canal semicircula
s
ar com conccavidade
desaparrecendo a fissura
superiorr, que posteeriormente irá formar as paredes anterior, innferior e poosterior do conduto
auditivoo externo, seendo sua paarede superiior formada pela porçãoo escamosaa.
U vez terrminado seuu desenvolvvimento, o osso
Uma
o
temporral é absoluttamente ind
divisível,
sendo necessário
n
c
conhecer
suuas transform
mações parra encontrarr suas três porções priimitivas.
Didaticaamente podde-se dividi--lo em cincco porções: mastoidea e petrosa (dderivadas daa porção
petrosa)), porção escamosa, porção timpânnica e proceesso estiloidde.
O meato accústico exteerno pode ser visualizaado como ponto
p
de refferência anatômica,
desta foorma a porção escam
mosa se dirrige superio
ormente, a mastoideaa posteriorm
mente, a
timpânica antero innferiormentee e a petrosa medialmeente.
O osso tem
mporal se articula
a
com
m o osso esfenoide
e
(aasa maior), parietal, occipital,
o
zigomáttico, mandíbbula e com o osso hioidde por interrmédio de liigamentos (fig 1).
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Figuraa 1. Relaçõess anatômicass do osso tem
mporal.
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2. Porçções do ossso tempooral
2.1. Porrção Escam
mosa
A porção escamosa
e
f
forma
a reggião superiior e ânteroo-lateral doo osso temp
poral. É
delgadaa e em form
mato de cooncha, senddo constitu
uída por um
ma lâmina óssea vertical que
apresennta uma facee medial cerebral e outtra lateral teemporal. Na sua parte ântero-infeerior tem
origem a apófise zigomática,
z
, que juntam
mente com o osso ziggomático daará origem ao arco
zigomáttico (local de
d inserção do músculo masseter)). O processso zigomátiico divide a escama
em 3 reggiões:
Parte vertical: suaa face exterrna é cobeerta pelo músculo
m
tem
mporal fazenndo parte da
d fossa
temporaal. A sua face internna está em contato co
om a duraa-máter, aprresentando em sua
superfíccie irregularridades corrrespondentees à projeção de sulcoos e giros ccerebrais, dentre
d
os
quais o mais profunndo que corrresponde à artéria men
níngea médiia, ramo da artéria max
xilar.
E porçãoo da escamaa está em coontato com as outras paartes: horizoontal (ou in
Essa
nferior) e
retromeeática.
Parte innferior ou hoorizontal: na união entrre as porçõees inferior e vertical teem origem a apófise
zigomáttica. Distinggue-se nesssa região duuas faces: superior,
s
dee projeção dda artéria meníngea
m
média (que
(
se prollonga até o forame reddondo meno
or), em grannde parte peelo tegmen timpani;
inferior, onde se pode
p
observvar anteriorrmente ao meato
m
acústico externoo a fossa glenoide,
g
local dee articulaçãoo com o cônndilo mandibular.
Porção retromeáticca: correspoonde à pareede posterior do condduto auditivvo externo e região
anteriorr da mastoidde. Posterioormente encontra-se a fissura
f
petrooescamosa, local de un
nião com
o osso petroso.
p
Posstero superiiormente aoo conduto au
uditivo exteerno observvamos uma pequena
eminênccia de grrande impoortância ciirúrgica, a espinha supra-meattal ou de Henle.
Posterioormente a essa
e
se visuualiza a áreea crivosa, área de proojeção das células maastoideas
sobre a superfície temporal.
t
T
Traçando-se
e uma linhaa horizontall da área criivosa em diireção ao crrânio, encon
ntra-se o
antro mastoideo.
m
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Figurra 2. Visão laateral de osso
o temporal direito.
d
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2.2. Processo Estiloide
Na face lateral do petroso está localizado o processo estiloide, que se dirige antero
inferiormente e mede aproximadamente 2,5 cm. Póstero-lateral à sua base localiza-se o
forame estilomastoideo, orifício externo do canal facial.
O processo estiloide é uma porção óssea fina que nasce abaixo do osso timpânico,
sendo que três músculos apresentam origem neste processo: estiloioide, estiloglosso e
estilofaríngeo. Este osso apresenta grande variação anatômica e pode chegar a atingir o osso
hioide.
2.3. Porção Timpânica
Trata-se do menor osso que contribui para a formação do osso temporal e apresenta
forma quadrilátera. Forma parte da parede anterior, inferior e posterior do conduto auditivo
externo e se articula com a escama e o petroso, formando através da apófise vaginal uma
bainha para o processo estiloide.
A região externa de sua porção póstero inferior apresenta um sulco para a inserção da
membrana timpânica. Separa-se da cabeça da mandíbula através de uma pequena quantidade
de tecido de glândula parótida. A sua superfície medial e antero inferior são finas, e, por
vezes, apresenta um pequeno foramen (de Huschke) porção não ossificada
embriologicamente.

2.4. Porção Mastoidea
Trata-se de uma projeção cônica da parte petrosa do osso temporal, unindo-se a
escama e ao osso timpânico anteriormente. Sua superfície lateral é local de inserção para os
músculos occipitais, auricular posterior, longo e esplênio da cabeça, apresentando um ou mais
forames que correspondem ao ramo mastoideo da artéria occipital e a veia mastoidea. A
depressão que se observa posteriormente à espinha de Henle corresponde à fossa mastoidea.
O ramo auricular do nervo vago (nervo de Arnold) penetra no osso temporal através da
fissura timpanomastoidea (que une a mastóide ao osso timpânico). No adulto a mastoide
contém espaços aéreos, as células mastoides, sendo o antro (que é revestido por mucosa e que
comunica a mastóide com o ouvido médio) a maior delas. Na sua superfície inferior,
encontra-se o processo mastoide, local de inserção do músculo esternocleidomastoideo, a
incisura do digástrico (local de inserção de seu ventre posterior) e o sulco da artéria occipital.
Medialmente à incisura do digástrico notamos o forame estilomastoideo (local de passagem
do nervo facial, artéria estilomastoidea e o ramo auricular do vago, em alguns casos) (Figura
3).
Em sua superfície medial, visualiza-se uma depressão profunda, correspondente ao
sulco sigmoide, que aloja em seu interior o seio venoso sigmóide da dura-máter.
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Figura 3. Visão inferior dos ossos da base do hemicrânio direito
.

2.5. Porção Petrosa
Trata-se da porção mais complexa do osso temporal pela quantidade de estruturas
anatômicas que a ela se relacionam. Apresenta forma de pirâmide de três lados, sendo a base
voltada para a face externa do crânio e o ápice dirigido à face interna e anterior. A borda
superior do petroso é formada pela união da face posterior (ou cerebelar) e anterior (ou
cerebral).
Divide-se em três porções: anterior (formando parte da fossa média e com inclinação
antero inferior), inferior (relacionada aos grandes vasos e nervos do pescoço) e posterior
(relacionada à fossa posterior).
Superfície anterior: em sua região lateral observa-se a fissura petroescamosa, local de fusão
com a escama. Sua margem anterior (conhecida como ângulo anterior) é livre, formando
juntamente com a asa maior do osso esfenoide uma abertura conhecida como canal
musculotubal, que pode ser dividido em uma parte superior estreita, o semicanal para o
músculo tensor do tímpano, e uma porção inferior maior, o semicanal para a tuba auditiva
(Figura 4). Próximo à região central da superfície anterior, encontra-se a eminência arqueada
(correspondente projeção do canal semicircular superior na fossa média). Em posição ânterolateral à eminência arqueada, o tegmen timpani forma o teto da cavidade timpânica (Figura 5).
Anteriormente em direção ao ápice da pirâmide, existem duas aberturas: a medial,
correspondente ao hiato do facial (região do joelho do nervo facial, de onde parte o nervo
petroso superficial maior e o ramo petroso superficial da artéria meníngea média), e a lateral,
que corresponde à abertura superior do canalículo timpânico, por onde passa a artéria
timpânica superior. Posteriormente ao hiato situa-se o tegmen timpani, que forma o teto da
cavidade timpânica, tuba auditiva e antro mastoideo (esta estrutura é constituida por uma
lâmina óssea delgada e é uma das principais rotas de propagação de infecções do ouvido
médio para o SNC).
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Figura 4. Visão anteerior de osso
o temporal essquerdo.
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Fig 5. Visãoo superior dee ossos do heemicrânio esq
querdo (ossoo temporal em
m vermelho)

Superfíccie posterioor: trata-se de
d uma placca vertical, mais
m extenssa por fora que por den
ntro, que
faz relaação com a fossa craniiana posterior formand
do seu limiite anterior.. Apresentaa em sua
região superior, aderido
a
à margem
m
crranial da dura-máter,
d
a projeção do seio petroso
superficcial superioor. Inferiorm
mente, no nível
n
do ângulo posterrior da pirââmide, o peetroso se
funde com
c
o ossoo occipital, sendo essaa união rep
presentada pela
p
presennça do seio petroso
superficcial inferior. Nesta supeerfície, encoontra-se loccalizado entrre a base e o ápice da pirâmide
p
o meatoo acústico interno,
i
porr onde passsam os nerv
vos facial e vestíbulo-ccoclear (VIII e VIII
pares crranianos) (F
Figura 6). O limite latteral do con
nduto auditiivo interno é fechado por uma
5

ue contém várias
v
perfuurações desttinadas à
lâmina óssea verticcal que o seepara do vestíbulo e qu
mentos nervvosos (área cribiforme)). Esta lâm
mina é dividdida por um
ma crista
passageem de filam
óssea trransversal conhecida
c
c
como
cristaa transversaa, que a divvide em doois compartiimentos:
superiorr e inferior. No compaartimento suuperior, men
nor em sua dimensão, existe tamb
bém uma
lâmina óssea vertiical chamadda de Barraa de Bill, que
q divide o compartimento supeerior em
anteriorr (onde situaa-se o nervoo facial), e posterior
p
(on
nde situa-see o ramo veestibular sup
perior do
nervo vestibular).
v
Já no comppartimento inferior
i
há a passagem
m do ramo ccoclear do VIII par
anteriorrmente, e o ramo
r
vestibbular inferioor posteriorm
mente (Figuura 7).
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Figurra 6. Visão medial
m
de osso temporal direito.
d
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Figura 7. Visãão medial de osso temporral direito ev
videnciando o conduto auuditivo intern
no.
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A
Atrás
da abbertura do meato,
m
entree este e o sulco
s
petrosso superior encontra-see a fossa
subarquueada (em direção
d
ao canal semiicircular sup
perior), quee no feto rrepresenta ponto
p
de
passageem para pequenos vassos nutrienttes da cápssula ótica, e que no adulto se encontra
e
geralmeente vazia. Em posiçãão látero-innferior, entrre o meato acústico e o sulco sigmóide
s
encontraamos o aquueduto vestibbular, que contém
c
um prolongameento do labirinto memb
branoso;
o ductoo endolinfáttico, que seerve de transmissão para
p
o sacoo endolinfáttico. A abeertura do
aquedutto é revestida por umaa fina camaada óssea, formada
f
porr uma deprressão inferiior a ela
que conntém a porrção intraduural do saco endolinfáático. Inferiiormente aoo conduto auditivo
encontraa-se o canaalículo cocllear, onde se
s visualizaa o aquedutto coclear ((ducto perilinfático)
(Figura 8).
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Figura 8. Visão
V
pósteroo-lateral do osso
o
temporaal esquerdo.

O seio petrroso superfiicial superioor e inferio
or desemboccam, respecctivamente, no seio
sigmóidde e no bulbbo da jugullar. O seio sigmóide, continuaçãoo do seio trransverso, dirige-se
d
ínfero-m
medialmentee e desembooca no bulbbo da jugulaar.
Superfíccie inferiorr: situa-se num planoo horizontaal. Nesta suuperfície eencontra-se a fossa
jugular, situada annteriormentte ao proceesso estilóid
de e posterriormente aao canal caarotídeo.
ugular. A paarte lateral ddo forame contém
c
o
Juntameente com o osso occipiital, forma o forame ju
seio siggmóide, e a parte mediial é ocupadda pelo seio
o petroso innferior, nervvo glossofaaríngeo e
seu gânnglio superioor, nervo vago e seu gânglio
g
jugu
ular, e nervvo acessórioo. Anteriorm
mente ao
comparttimento lateeral do forame, encontrra-se o bulb
bo da jugulaar, que é um
ma dilatação
o da veia
jugular interna. A saída do nervo
n
hipogglosso do crrânio ocorrre através ddo canal hip
poglosso
mente ao forrame magnoo.
lateralm
A
Anteriorme
ente à fossa jugular, esttá localizad
do o canal carotídeo,
c
quue serve dee entrada
para a artéria
a
caróttida internaa no crânio, acompanhaada do plexxo nervoso simpático. Próximo
P
aos forames exterrnos, enconntram-se peequenas abeerturas que são os caanalículos caróticoc
timpânicos, que seervem de paassagem dee artérias e nervos paraa o ouvido médio. Portanto, a
artéria carótida
c
inteerna penetrra na cavidaade cranianaa através doo canal carootídeo, desccrevendo
um arcoo por dentroo do osso temporal em direção ao ápice petroso, sendo qque seu trajeeto passa
inferior à tuba audiitiva e à cócclea.
I
Inferiormen
nte, na junçãão do canall carotídeo com
c
a fossaa jugular, enncontra-se alojado
a
o
gânglio petroso do
d nervo glossofaríng
g
geo, de on
nde sai seuu ramo tim
mpânico (n
nervo de
Jacobsoon), além do ramo tim
mpânico da artéria farííngea ascenndente. Postteriormentee à fossa
jugular, o petroso articula-se
a
c
com
o proceesso jugularr do osso occipital (Figuura 9).
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Fiigura 9. Supeerfície inferior do osso teemporal direiito, articulanndo-se com o osso occipittal
coorrespondentte.

3. Oreelha extern
na
C
Consiste
em
m duas porçções: o pavvilhão auriccular e o coonduto audiitivo extern
no, canal
fechadoo em sua parrte medial pela
p membraana timpâniica, que o seepara da oreelha média.
3.1. Pavvilhão auricular
O pavilhão auricular enncontra-se anterior
a
à mastoide
m
e posterior à aarticulação têmporomandibuular. Situa-sse entre duaas linhas hoorizontais qu
ue passam sobre
s
os suppercílios e pela
p base
do narizz.
A aurícula geralmente
g
forma com
m o plano saagital da cabbeça um ânggulo de 30 graus.
g
A
sua topografia é geralmente
g
determinadda pelo con
ntorno de suua cartilageem. Apresenta uma
superfíccie interna ou posterioor (convexaa), e outra externa,
e
ou anterior (ccôncava). A concha
auriculaar é uma escavaçãoo localizadda na porçção mediaal da cartiilagem, deelimitada
anteriorrmente peloo tragus. Súúpero-posteeriormente encontra-se
e
e delimitadaa pela anti--hélice e
sua cruura anteriorr. Inferiorm
mente, apresenta com
mo limite o anti-traggus que see separa
posterioormente da anti-hélice através do sulco auriccular posterrior e anterriormente do
d tragus
pela inccisura intertrrágica.
A concha divide-se
d
na cruz da héllice em umaa porção suuperior (cimbba conchaee), e uma
porção inferior (caavum conchhae), sendo o cavum margeado
m
p
pelo
tragus que por sua vez se
projeta posteriorme
p
ente sobre o conduto auuditivo exteerno.
A hélice see projeta suuperiormente e posterio
ormente à sua
s crura teerminando no
n lobo,
descrevvendo um “ccírculo”. O tubérculo auricular ocasionalme
o
ente se projeta em seu aspecto
póstero--superior. Existem
E
ainnda duas depressões
d
adicionais:
a
ocalizada
a fossa triiangular, lo
entre ass cruras da anti-hélice, além da foossa escafoiide, que é um
u sulco poosterior sepaarando a
hélice da
d anti-hélicce (Figura 10).
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F
Figura
10. Annatomia da orelha
o
externa.

A aurícula é constituídda de cartilaagem elásticca com espeessura variaando de 0,5 a 2 mm,
cuja forrma é a meesma do paavilhão, e que
q continu
ua anterior e inferiorm
mente para formar
f
o
esqueletto cartilaginnoso do connduto auditiivo externo. O pavilhãoo se encontrra aderido ao
a crânio
através de ligamenttos, cartilaggem, pele e músculos.
E
Existem
trêês ligamentoos e três músculos
m
exttrínsecos daa aurícula: superior, an
nterior e
posterioor. O ligam
mento superrior comuniica a superrfície externna óssea doo conduto auditivo
externo à espinha da
d cartilageem da hélice, o anterio
or conecta o zigoma a hélice e traagus, e o
posterioor a eminênccia da conchha ao proceesso mastoid
de.
O três mússculos extríínsecos origginam-se daa gálea aponneurótica. O superior insere-se
Os
i
na eminnência da foossa triangullar, o anteriior na espinh
ha da hélicee e o posterior na emin
nência da
concha ao processoo mastoide.
O seis múúsculos inttrínsecos daa aurícula apresentam
Os
m grande vvariabilidadee, sendo
quatro deles
d
na suuperfície latteral e dois na superfíccie medial. São eles o grande e pequeno
músculoo da hélice, músculo do
d trago, músculo
m
do antítrago, músculo
m
traansverso e músculo
oblíquo.
O revestimeento cutâneeo reproduzz de forma irregular
i
o contorno daa cartilagem
m, sendo
separaddo da cartilaagem em alggumas regiõões apenas por
p tecido celular
c
subcuutâneo. Na sua face
medial está a pele fracamentee aderida, com
c
presençça de poucoo tecido adiposo. Em sua face
externa a pele estáá fortementte aderida ao pericônd
drio, sendo seu descolamento difícil. Os
anexos usuais da pele
p estão presentes. As
A glândulass sebáceas localizam-se
l
e preferenciialmente
na regiãão da concha e fossa triiangular.
3.2. Con
nduto Aud
ditivo Exterrno
Apresenta de
A
d 22 a 27 mm
m em suaa parede pósstero superior e cerca dde 31 mm na
n antero
inferior, devido à inclinação
i
d membranna timpânicca. Seu diâm
da
metro verticcal é, em média,
m
de
posterior
10 mm na entrada do condutoo e 8 mm naa parte ósseea, enquantoo seu diâmeetro ântero-p
m na parte óssea.
ó
É coonstituído ppor um can
nal ósseo
é de 7 a 9 mm naa entrada e 4 a 5 mm
internam
mente (com
m cerca de 155 mm) e poor um canal fibrocartilaaginoso exteernamente. O ponto
mais esstreito do caanal está loocalizado prróximo à ju
unção entre as duas poorções do canal
c
eé
conheciido como isttmo.
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A pele da porção
p
óssea do canal é mais finaa (0,2 mm), sendo conttínua com a pele da
membraana timpâniica. O teciddo subcutânneo não aprresenta glânndulas ou ffolículos pilosos na
porção óssea. A peele da porção cartilagiinosa apreseenta em méédia 0,5 a 1 mm de esspessura,
sendo o terço laterral desta reppleta de folículos pilossos. As glânndulas sebááceas e ceru
uminosas
apresenntam uma diistribuição que
q segue a dos folículo
os pilosos.
O conduto ósseo é connstituido peelas porçõess timpânica e escamosaa do osso teemporal.
A porção timpâniica forma as paredes anterior, inferior
i
e parte
p
da pparede posterior. A
escamossa forma as paredes poosterior e suuperior.
A parede anterior doo conduto auditivo reelaciona-se com a arrticulação têmporomandibuular, e sua parede postterior está separada
s
daas células mastóides
m
poor uma finaa camada
óssea, sendo
s
o connduto mais profundam
mente limitad
do posteriormente peloo recesso do
d facial.
Sua parrede inferiorr está em contato
c
com
m a loja paro
otídea, e suua parte supperior, form
mada pela
escama temporal, em
e contato com
c
a base do crânio.
A irrigação do pavilhãão e do meaato provém de ramos daa artéria tem
mporal supeerficial e
auriculaar posterior,, ramos da artéria
a
carótida externaa. Sua inervvação motorra é feita atrravés do
nervo faacial, enquaanto que suaa inervação sensitiva é feita atravéés do ramo auricular magno
m
do
plexo cervical
c
suuperficial (porção pósstero-inferio
or), nervo aurículo-teemporal, ramo do
trigêmioo (porção anterior
a
e pequena
p
parrte do cond
duto) e atravvés do nervvo intermed
diário de
Wrisberrg (ramo doo facial), a concha e parte
p
inicial do conduto (zona dee Ramsay-H
Hunt). O
ramo auuricular do vago
v
inervaa a parte proofunda do conduto
c
e doo tímpano ((Figura 11) e ramos
do nervo glossofarííngeo inervam a conchha e parede posterior
p
doo conduto.

Disponíveel em Shambaugh, GE; Glasscock ME. Surgeery of the Ear

Figura 11. Innervação da orelha externna.

4. Oreelha Médiia
C
Constituída
a pela membbrana timpâânica, cavid
dade timpânnica, célulaas mastóideaas, antro
mastóidde e tuba auuditiva. Seppara-se da orelha
o
externa através da membrrana timpân
nica e se
comunicca com a orrelha internaa através daas janelas ov
val e redondda.
4.1. Meembrana Tiimpânica
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A
Apresenta
forma côniica e elíptiica, com su
ua porção mais saliennte voltadaa para a
cavidadde timpânicaa devido à pressão exercida pelo cabo do martelo.
m
Seeu diâmetro vertical
varia dee 8,5 a 10 mm,
m enquantto o horizonntal varia dee 8 a 9 mm, com cerca de 75 mm² de área.
Seu ânggulo de incclinação varria de 30 a 35 graus ao nascimeento e 45 ggraus no ad
dulto. A
membraana timpâniica está insserida na profundidad
p
de da porçãão óssea doo conduto auditivo
externo por uma faaixa de teciddo conjuntivvo, o ligameento de Gerllach.
O ápice da concavidadde do cone é conhecido
o como umbbus, correspondendo à ponta
p
do
cabo doo martelo. A proeminnência do martelo,
m
pro
ojeção form
mada pelo pprocesso laateral do
martelo, localiza-see na superffície superioor do manú
úbrio, firmem
mente aderiido a memb
brana no
umbus e processo lateral,
l
senddo claramennte visível em
e sua extennsão (estriaa maleolar). A estria
se estennde do processo laterall para a espinha timpân
nica anterioor e posterioor, respectiv
vamente.
Esta esttria divide a membranna timpânicca em duass porções: a pars tensa inferior e a pars
flácida triangular
t
(m
membrana de
d Schrapneell), superio
or.
A espessa periferia
p
da pars tensa, o anulus tim
mpânico anccora a mem
mbrana timpânica no
sulco tim
mpânico. O anulus tim
mpânico e o sulco estão
o ausentes superiormen
s
nte (área co
onhecida
como inncisura de Rivinus)
R
e o anulus enncontra-se incompleto
i
na concaviidade formada pela
pars fláácida. O suulco timpânnico terminaa superiorm
mente em duuas extremiidades: as espinhas
e
maior e menor.
N região da
Na
d pars tennsa (mais espessa)
e
e flácida
f
diferrem em suaa estrutura: a tensa
consistee de 3 camaadas, epidérrmica, mucoosa e interm
mediária fibbrosa. A epiidérmica é contínua
c
com a pele
p
do connduto audittivo externoo, enquanto
o a mucosaa é contínuaa com a meembrana
mucosaa do ouvidoo médio. A pars flácidda é mais frouxa,
fr
tambbém consistte de três camadas,
c
sendo suua camada intermediár
i
ria menos prronunciada (Figura 12)).

Disponível em Netter Interractive Atlas

Figura 12. Membrana Timpânica.
T

A artérias correm naa superfície da membrrana e a irrrigação da m
As
mucosa pro
ovém do
ramo timpânico annterior da artéria
a
maxxilar e do ramo
r
estilom
mastóideo dda artéria auricular
a
posterioor. Os nervos acompannham os vaasos e são derivados do
d ramo auurículo-temp
poral do
nervo mandibular,
m
, além de ramos doo nervo au
uricular do vago e raamo timpâânico do
glossofaaríngeo. Essses componnentes penettram pela po
orção superiior da mem
mbrana timpâânica.
mpânica
4.2. Cavvidade Tim
É um espaaço irregulaar, preenchhido por arr e revestiido por epitélio muco
oso tipo
respiratóório. O diââmetro ânttero-posterioor e verticcal mede em
e torno dde 15 mm cada, o
transverrso varia dee 2 a 6 mm
m (sendo maais estreita em
e sua regiião média e mais largaa em sua
região superior)
s
coom volume de
d aproximaadamente 2 mL (Figuraa 13).
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Disponível em Netter Interractive Atlas

Figura 133. Cavidade timpânica.
t

E
Essa
cavidaade limitadda pela mem
mbrana timp
pânica e peela parede lateral do labirinto
pode serr dividida em
e relação ao
a tímpano em hipotím
mpano, mesootímpano e eepitímpano,, sendo
situada nesta últim
ma uma coomunicação com o an
ntro mastoideo. O epiitímpano, ou
o ático,
represennta cerca de um terço da cavidadde, situado parcialmennte acima ddo conduto auditivo
externo e contém a cabeça e o corpo do martelo e o processo curto
c
da biggorna. Na su
uperfície
mpani, que separa a caavidade tim
mpânica da fossa médiia. Nesta
do áticoo situa-se o tegmen tim
região situa-se
s
o additus ad anttrum, comunnicação entrre o ouvido médio e mastoide (anttro).
A mastoide (conjunto de
d células aeradas
a
e rev
vestidas de mucosa resspiratória) apresenta
a
grande variação annatômica. Pode-se
P
divvidir o comp
plexo mastooideo em aantro (maior célula,
comuniccação com a cavidadee timpânicaa), células retrosigmoi
r
ides (limitee posterior),, células
pré-sigm
moideas (enntre o seio sigmoide e a parede posterior do
d condutoo auditivo externo),
e
células retrolabirínnticas (envoolvem o blooco posterio
ormente), céélulas subfaaciais (entree o canal
d bulbo jug
gular da maastoide) e céélulas da em
minência
de Falóppio do nervvo facial e a projeção do
mastoiddea (parte innferior da mastoide)
m
(Fiigura 14).

Disponívvel em Anson, BJ;
B Donaldson,, JA. Surgical Anatomy
A
of the Temporal Bone and Ear

Figura 14. Cavidade
C
maastoidea em osso temporaal esquerdo.
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mpânica se divide
d
em:
A caavidade tim
1. Superfície lateral (meembranosa): formada pela membbrana timpâânica proprriamente
d
dita,
anel, sulco, e supeeriormente pela
p paredee lateral do ático
á
e escam
ma do temp
poral.
2. Superfície medial (labbiríntica): inferiormen
i
nte formadaa pelo prom
montório, projeção
p
ó
óssea
do girro basal da cóclea na cavidade,
c
co
om o plexo timpânico ((nervo de Jaacobson)
e sua supperfície. Ínfeero-posterioormente a ele
em
e encontraa-se a janelaa coclear (reedonda),
q
que
está revestida
r
p
por
uma membrana
m
conhecida como meembrana timpânica
secundária. Súpero-pposteriormeente ao promontório
p
o existem
m quatro reparos
a
anatômicos
: 1 – fossa vestibular,
v
c
contendo
em
m seu interiior a janela oval, que é fechada
p base doo estribo e ligamento
pela
l
a
anular;
2 – proeminênci
p
ia do canal facial; 3 – bulbo
b
do
c
canal
semiccircular lateeral; 4 – proocesso cocleeariforme, localizado aantero inferiiormente
à segunda porção
p
do faacial, de ondde sai o tendão do mússculo tensorr do tímpano
o, que se
i
insere
no coolo do marteelo (Figura 15).

Disponívvel em Anson, BJ;
B Donaldson,, JA. Surgical Anatomy
A
of the Temporal Bone and Ear

Figura 15. Superfície
S
medial (labirínntica) da caviidade timpânnica de osso ttemporal dirreito.

3. Superfície anterior (ccarotídea): apresenta superiormen
s
nte o semiicanal do músculo
t
tensor
do tímpano
t
e inferiormen
i
nte o óstio timpânico da tuba auuditiva e ass células
t
timpânicas
que formam
m uma cam
mada óssea contendo os
o nervos ccarótico-tim
mpânicos,
separando a orelha méddia da artéria carótida interna
i
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Figura 16. Visão anterior do ouvido direito

4. Superfície posterior (mastoidea): apresenta as células mastoideas inferiormente sobre
as quais corre a eminência óssea piramidal, que contém o músculo do estribo inervado
pelo nervo do estapédio, ramo do facial. Lateralmente, observa a abertura timpânica
do nervo corda do tímpano, nesta superfície também temos o aditus ad antrum, que
comunica o antro com a caixa timpânica. Na superfície mastoidea há ainda a presença
de dois importantes recessos: o recesso do facial, um espaço limitado medialmente
pela eminência piramidal e pelo canal do facial , e lateralmente pelo ânulus timpânico
(facial pode estar deiscente neste local); e o seio timpânico, limitado medialmente pela
superfìcie labiríntica e lateralmente pela eminência piramidal. Em ambos os locais
pode haver retenção de colesteatoma.
5. Superfície inferior (jugular): relaciona-se intimamente com o bulbo da jugular interna.
A camada óssea que separa o bulbo da cavidade timpânica é coberta por células
conhecidas como hipotimpânicas. O bulbo da jugular pode ter dimensões variáveis,
podendo ser alto e reduzindo as dimensões do hipotímpano, ou baixo e
conseqüentemente aumentando a espessura das células hipotimpânicas.
6. Superfície superior (tegmen timpani): fina camada óssea que separa o ouvido médio da
fossa cerebral média. A margem lateral do tegmen faz a junção com a porção
escamosa do osso temporal através da sutura petroescamosa, que pode não ser
ossificada em crianças e permitir a passagem direta de infecções da orelha média para
o Sistema Nervoso Central.
4.3. Ossículos
1. Martelo: trata-se do maior ossículo, dirigindo-se lateral e anteriormente. Sua
extremidade superior (cabeça) ocupa o recesso epitimpânico, e apresenta pósteromedialmente uma superfície articular para o corpo da bigorna. A cabeça se separa do
manúbrio através do colo do martelo e é recoberta medialmente pela mucosa da
cavidade timpânica. O manúbrio forma um ângulo de 130º com a cabeça do martelo, e
ao redor de 50º com o plano horizontal. Apresenta uma projeção lateral superiormente,
o processo lateral, que forma uma saliência na membrana timpânica. Na superfície
anterior do colo encontra-se o processo anterior.
O martelo é sustentado pelos ligamentos maleolares anterior, lateral e superior. O
superior desce do teto do recesso epitimpânico até sua cabeça, o anterior se estende da
14

espinha angular do esfenoide através da fissura petrotimpânica ao processo longo do
martelo. O lateral conecta as margens do anel timpânico com o colo do martelo.
2. Bigorna: situa-se entre o martelo e o estribo possuindo a configuração de um dente
com duas raízes, a coroa do dente corresponde ao seu corpo que apresenta uma
superfície articular para o martelo. Apresenta dois processos: o longo e o curto, que
correspondem à raiz do dente e formam entre si um ângulo de 100º. Na face medial do
processo longo se localiza o processo lenticular, no qual o estribo se articula. O
processo curto mede cerca de 5 mm e se insere na fossa da bigorna, sendo sua ponta
recoberta por cartilagem. O processo longo mede 7 mm e corre paralelo ao cabo do
martelo. Apresenta dois ligamentos suspensores, o posterior que se estende do teto da
cavidade timpânica e o inferior, que se estende até a parede anterior do antro
mastóideo.
3. Estribo: articula-se com a janela oval através da sua platina, mede cerca de 2 mm. Da
platina partem duas cruras, que formarão a cabeça do estribo, sendo que na crura
posterior se insere o tendão do músculo estapédio. A face lateral se articula com o
processo lenticular da bigorna, e na face medial apresenta o ligamento anular que une
a platina com a janela oval (Figura 17).

Disponível em Netter Interactive Atlas

Figura 17. Ossículos do Ouvido Médio

4.4. Músculos
Cada um dos músculos está contido em um canal ósseo. O músculo tensor do tímpano
apresenta aproximadamente 2 mm, origina-se da parte cartilaginosa da tuba auditiva, da asa
maior do esfenoide e das paredes ósseas do semicanal do músculo tensor do tímpano. Passa
lateralmente através da cavidade timpânica, sendo que seu tendão sai através do processo
cocleariforme para se inserir ao cabo do martelo próximo ao seu colo. A sua função é
enrijecer a membrana timpânica e é inervado pelo nervo trigêmio através do ramo tensor da
corda do tímpano. O músculo do estapédio, menor músculo do esqueleto humano, origina-se
na eminência piramidal e de um sulco na parede do canal do facial. Sua função é tracionar
lateralmente a borda anterior da platina do estribo, sendo inervado pelo nervo do estapédio,
ramo do VII (Figura 18).
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Figura 18. Cavidade
C
tim
mpânica de ossso temporall esquerdo appós remoção da bigorna, com
demonstrração dos múúsculos tenso
or do tímpanno e estapédioo.

4.5. Tub
ba Auditiva
A tuba audditiva estennde-se da parede anterior (carottídea) da ccavidade timpânica
inferiorm
mente até a rinofaringge. Inclina-sse no seu trrajeto ânteroo-medialmeente, medind
do cerca
de 37 mm.
m Em seuu terço timppânico apressenta uma parede
p
ósseaa que constiitui um sem
micanal e
seu resttante apreseenta uma parede
p
cartilaginosa. Em
E sua porçção óssea aapresenta um
u septo
delgadoo que separaa o seu lúm
men do mússculo tensorr do tímpanno, sendo qque a paredee medial
está em relação com
m o canal caarotídeo.
S lúmen triangular
Seu
t
c
contrai-se
em
m direção a extremidadde ântero-m
medial da tub
ba óssea,
sendo este
e ponto conhecido coomo istmo da tuba. A superfície cartilaginos
c
sa fica aderiida a um
sulco naa base da esspinha anguular do ossoo esfenoide,, expandinddo-se em dirreção a rino
ofaringe,
sendo a mucosa maais espessa nesta
n
regiãoo.
4.6. Nerrvo Facial
O trajeto do
d nervo facial no ossso temporall inicia-se no
n segmentto meatal, medindo
m
aproxim
madamente 8 mm, onnde o feixee nervoso penetra
p
no conduto aauditivo interno,. É
acompaanhado peloo nervo inteermédio e em
e posição superior aoo ramo cocclear do oittavo par,
passanddo sobre a crrista falcifoorme para peenetrar no canal
c
do facial.
O segmentoo labirínticoo recebe estte nome porrque o nervvo facial passsa entre o labirinto
coclear e o vestibbular. Iniciaa-se no funndo do meeato com aproximada
a
amente 2-4 mm de
comprim
mento, term
minando noo gânglio geniculado,
g
onde saem
m os primeeiros ramoss (nervo
petroso superficiall maior e raamo que iráá se juntar ao nervo petroso
p
supeerficial men
nor). Ao
chegar ao
a gânglio geniculado o nervo fazz uma curvaa para trás de 40-80 grraus, constiituindo o
primeiroo joelho, paara continuaar na cavidaade timpânicca (Figura 19).
1
O segmentto timpânicco tem aproximadameente 11 mm
m de compprimento, cursando
c
póstero--superiormeente ao processo cocleeariforme e janela ovaal, fazendo um segund
do joelho
em direeção ao canaal semicircuular lateral (110 - 120 graus). Estte segmentoo divide-se em uma
porção proximal vertical ou cocleariform
c
me e uma po
orção distall horizontall ou estaped
diana, de
onde occorre a emisssão do terceeiro ramo (nnervo estapédio).
P fim o seegmento maastóideo esttá dentro do
Por
o canal faciaal localizadoo na parede anterior
da apóffise mastóide, estendeendo-se verrticalmente desde a caixa
c
timpâânica até o forame
estilomaastóideo. Mede
M
aproxiimadamentee 13 mm e nele ocorree a origem do quarto ramo
r
do
facial, o nervo cordda do tímpanno (Figura 20).
2
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Figuraa 19. Segmennto labirínticoo e primeiro joelho de neervo facial essquerdo

Disponívvel Shambaugh,, GE; Glasscock
k ME. Surgery of the Ear

Figgura 20. Segm
mentos timpâânico e mastó
óideo de nervvo facial direeito.

na
5. Oreelha Intern
A orelha innterna, locallizada na porção petro
osa do osso temporal, recebe term
minações
nervosaas do nervoo coclear e vestibularr, sendo paarte essenccial dos órggãos da au
udição e
equilíbrrio. É consttituída de três
t
estruturras: labirintto membranoso (endoolinfático), labirinto
ósseo (pperilinfáticoo) e cápsula ótica.
birinto Membranoso
5.1. Lab
Trata-se dee um conjunnto de espaaços epiteliaais e tubos preenchidoos por endo
T
olinfa. É
circundaada em suaa maior exteensão pelo labirinto peerilinfático e tecido coonectivo. Am
mbos os
labirintoos estão contidos
c
deentro do laabirinto óssseo. As principais
p
ppartes do labirinto
membraanoso são: ducto
d
cocleear, utrículoo, sáculo, trrês ductos semicircular
s
res e suas ampolas,
a
além doo ducto e saaco endolinffáticos. Estrruturas men
nores são o ducto utrícculo-sacularr e ducto
reuniens.
O segmentoo proximal do ducto enndolinfático
o alarga-se com
c
a form
ma de um sin
no e tem
continuiidade com o sáculo através de suaa parte mais fina.
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O ductos coclear e semicircuulares segu
Os
uem a connfiguração dos canaiss ósseos
correspoondentes. Em
E contrapoosição, os componente
c
s do vestíbuulo não preeservam fiellmente a
configuuração das paredes
p
ósseeas correspondentes, sendo constiituídas de ddois sacos: sáculo e
utrículoo (Figura 21).

Disponível em Netter Interractive Atlas

Figura 21. Labirinto membranoso.

5.2. Utrrículo
T
Tem
forma ovóide e ocupa
o
o receesso elíptico
o na região súpero-possterior do vestíbulo.
Recebe terminaçõees nervosass do ramo utricular do
d nervo vestibular.
v
Â
Ântero-laterralmente
apresennta um espesssamento quue correspoonde à mácu
ula utricularr, região sennsitiva do órrgão. Na
sua partte posterior estão as terrminações dos
d ductos semicirculaares e em suua parede an
nterior o
ducto uttriculossacuular.
5.3. Sácculo
A
Apresenta
a mesma forrma do utrículo, porém
m de menor tamanho. L
Localiza-se na parte
antero inferior doo vestíbulo, margeanddo e inseriido no reccesso esfériico. Apreseenta um
espessam
mento (maccula sacularr), que receebe terminaações nervoosas do ram
mo sacular do
d nervo
vestibullar. Na supeerfície inferrior encontrra-se o duccto reunienss, que se coonecta com o ducto
coclear.. Posteriorm
mente enconntra-se o duccto utriculo
ossacular. O ducto endoolinfático orrigina-se
próximoo a esta abertura, estendendo-se através do aqueduto vestibular
v
e atingindo a região
petrosa do temporaal, terminanndo no sacoo endolinfáttico (situadoo junto ao ttecido menííngeo do
crânio).
5.4. Ducto, Saco Endolinfátic
E
co, e Aqued
duto Vestib
bular
Este ducto repousa em
E
e um caanal ósseo, o aqueduuto vestibuular, que apresenta
a
continuiidade com o periósteo. Na extrem
midade prox
ximal o ductto se comunnica com o sáculo e
utrículoo; em sua paarte distal, o ducto tem
m continuidaade com o saco endoliinfático. A parte do
ducto que
q repousa sobre o veestíbulo é chhamada seio
o do ducto. O segmennto intermed
diário do
ducto, que
q se localliza na partte mais estrreita do aqu
ueduto vestiibular, é dennominado istmo.
i
O
saco endolinfático é uma expaansão termiinal do ductto. Quando totalmentte distendid
do o saco
pode coonter até 1 mL
m (Figura 22).
2
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Figura 222. Relações anatômicas
a
d saco endo
do
olinfãtico de osso temporaal direito.

5.5. Aqueduto Cocclear
C
Contém
o ducto peerilinfático,, estrutura onde se encontra tecido co
onectivo
“aracnóóideo” e perilinfa. Iniciaa-se na escaala timpânicca, próximaa à janela reddonda e term
mina em
uma fennda localizaada medialm
mente na fosssa jugular, sendo revesstido por peeriósteo.
5.6. Can
nais Semiciirculares
Compostos de três ducctos membrranosos quee se abrem junto ao uttrículo atrav
C
vés de 5
orifícioss. Acompannham a dissposição doos canais seemicircularees ósseos, sseparando-sse destes
através do espaço perilinfático
p
o (exceto naa região da grande curvvatura). Cadda ampola insere-se
i
na supeerfície ósseea corresponndente chamada sulco
o ampular, por onde penetram as
a fibras
nervosaas terminaiss. Correspoondente inteerno no su
ulco, a cristta ampular projeta-se em seu
lúmen e recebe term
minações neervosas.
O canais superior
Os
s
e posterior
p
se encontram em planos verticais e o ângulo en
ntre eles
se abre lateralmennte. O canaal superior está dispossto antero-laateralmentee e situa-se em um
ângulo de 45 graaus com o plano meedial-sagitall. O canal posterior dispõe-se pósterolateralm
mente e tam
mbém está em
e um planno de 45 grraus com o plano meddial-sagital. O canal
lateral é o mais currto deles, e forma um ângulo de 30
3 graus coom o plano horizontal. O canal
lateral situa-se
s
paraalelo ao seuu corresponddente contraalateral, porrém o canall superior é paralelo
ao posteerior do outtro lado (cannais coplanaares) (Figurra 23).
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Figura 23. Canais semicirculares.

5.7. Cóclea Óssea
A cóclea óssea tem sua base relacionada com o meato acústico interno, sendo a sua
maior parte o canal coclear, que mede cerca de 30 mm de comprimento. O canal envolve com
2 voltas e meia um eixo central cônico conhecido como modíolo. Projetando-se do modíolo
encontra-se a lâmina espiral óssea e este conjunto tem a semelhança de um parafuso com seus
sulcos terminando com uma ponte de nome hamulus.
A escala vestibular e a escala timpânica juntam-se formando o helicotrema, no ponto
onde a lâmina espiral terminal no hamulus.
A base da cóclea corresponde a área coclear do meato acústico interno que encontra-se
na parede medial do vestíbulo e contém as fibras do oitavo par em direção a cóclea. Próximo
a esta área existe outra parte crivosa que serve de passagem para as outras fibras nervosas do
labirinto membranoso.
O início do canal coclear apresenta três aberturas principais: uma se relaciona com o
vestíbulo, outra com a cavidade timpânica (janela oval e redonda). A terceira abertura é a do
aqueduto coclear, que contém o ducto perilinfático, estabelecendo a comunicação entre a
escala timpânica e a cavidade subaracnoidea.
5.8. Ducto coclear
Apresenta formato em espiral e repousa sobre a cóclea óssea internamente. O ducto se
inicia no ceco vestibular que ocupa o recesso coclear do vestíbulo, segue a morfologia do
canal espiral e faz um giro basal, um medial e um apical incompleto (duas voltas e meia).
O assoalho do ducto é formado por um periósteo espesso que recobre a parte periférica
da lâmina espiral óssea formando a membrana basilar. O epitélio deste assoalho forma o
órgão espiral de Corti para onde se dirigem as fibras do coclear.
O periósteo da parede externa do canal coclear forma a parede periférica do ducto
coclear, denominando-se ligamento espiral da cóclea e que contém uma rica trama vascular
em sua porção superior, principalmente próximo à membrana vestibular, região denominada
de estria vascular. A membrana basilar do ducto coclear que se estende do ligamento espiral
até a lâmina espiral óssea forma a terceira parede do ducto.
No assoalho do ducto coclear, próximo ao seu lúmen e inserido na margem da lâmina
espiral óssea encontra-se a membrana tectória, formando uma camada que recobre todo o
epitélio sensorial.
O ducto coclear e a lâmina espiral óssea dividem o canal em uma passagem superior, a
escala vestibular, e uma passagem inferior, a escala timpânica, sendo que as duas escalas se
encontram no ápice, local onde termina o ducto coclear (Figura 24 e 25).
5.9. Cápsula Ótica
Trata-se de uma estrutura óssea especial que envolve os labirintos. Ossifica-se a partir
de 14 ou mais centros de ossificação, que se unem para formar uma cápsula que protege as
estruturas sensoriais. O tecido ósseo permanece com as características que tinha na vida fetal
e apesar de ser derivada de cartilagem, não se encontram resquícios de crescimento condral.
Sua dimensão máxima é atingida no quinto mês de vida fetal mesmo apresentando
osteogênese rápida, a histogênese não a acompanha, terminando até o primeiro ano de vida.
O osso temporal apresenta uma abertura em sua superfície posterior da pirâmide
petrosa situada acima do meato acústico interno na fossa posterior do crânio que corresponde
à fossa subarqueada, que é uma via de invasão de tecido conjuntivo da meninge. Esta abertura
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Figura 25. Labbirinto ósseo e membranooso
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Fig. 26 Nervos facial, vestibulares e coclear esquerdo.

6. Seios Venosos da Dura-máter
Estes seios são canais venosos situados entre a dura-máter e o periósteo interno que
reveste o crânio, geralmente ao longo das linhas de fixação dos septos durais, e drenam todo o
sangue do encéfalo. Os seios são revestidos por epitélio, que é contínuo com aquele das veias
tributárias. Vários dos seios são triangulares em corte transversal, visto que sua base está
sobre o osso e suas paredes laterais são formadas pelas origens das pregas durais.
Seios sigmóides: estes seios têm seu trajeto na fossa posterior do crânio, formando
sulcos profundos na face interna da parte posterior das porções mastóideas dos ossos
temporais, e nas faces laterais dos tubérculos jugulares do osso temporal. A seguir, curvam-se
para frente e entram em dilatações denominadas bulbos jugulares das veias jugulares internas,
que ocupam os forames jugulares. Estes grandes bulbos recebem os seios petrosos inferiores e
continuam como as veias jugulares internas. Os seios venosos drenam a maior parte do seu
conteúdo para os seios sigmóides, exceto os seios petrosos inferiores que drenam diretamente
para as veias jugulares internas.
Seios petrosos superiores: são pequenos canais que drenam os seios cavernosos.
Seguem das extremidades posteriores dos seios cavernosos para os seios transversos, no ponto
onde se curvam para baixo para formar os seios sigmóides. Situa-se sobre a borda fixa da
tenda do cerebelo, em um pequeno sulco sobre a parte superior do osso temporal.
Seios petrosos inferiores: drenam os seios cavernosos diretamente para as veias
jugulares internas, logo abaixo do crânio. Originam-se na parte posterior do seio cavernoso,
seguem para trás, para o lado e para baixo em um sulco entre a porção petrosa do osso
temporal e a porção basilar do osso occipital. Entra no forame jugular e se une ao bulbo
superior da veia jugular interna, e recebe veias do cerebelo e do labirinto (Figura 27 e 28).
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Anexos
Tabela1: Pontos de reparo do nervo facial e sua posição em relação aos diferentes segmentos
do nervo (posição anatômica):
Gânglio
Porção
Segundo
Porção
Geniculado
Timpânica
Joelho
Mastoídea
Canal
ântero-lateral
Superior
Processo
ântero-medial medial
Cocleariforme
Janela Oval
superior
Canal Lateral
inferior
Eminência
Pósteroposterior
Piramidal
superior
Ranhura do
medial
Digástrico
Tabela 2 : Pontos de reparo do nervo facial e sua posição em relação aos diferentes
segmentos do nervo (posição cirúrgica – orelha direita):
Gânglio
Porção
Segundo
Porção
Geniculado
Timpânica
Joelho
Mastoídea
Processo
AnteroSuperior
Cocleariforme superior
Janela Oval
Pósterolateral
Canal Lateral
Ínfero- lateral
Eminência
PósteroPosterior
Piramidal
superior
Ranhura do
Medial
Digástrico
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