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As doenças do osso temporal são abordadas por otorrinolaringologistas em ce-
nários eletivos e de emergência. A anatomia do osso temporal é complexa e existem 
múltiplas estruturas importantes confinadas a uma pequena região. Os exames de ima-
gem podem ser benéficos tanto na confirmação do diagnóstico clínico quanto no pla-
nejamento cirúrgico 1-3. 
Modalidades de Exames de Imagens

Como opções para o diagnóstico por imagem do osso temporal são incluídas a 
tomografia computadorizada (TC) e a ressonância magnética (RM).

A TC usa raios X emitidos de uma fonte que gira em torno do paciente e que são 
captados por várias fileiras de detectores posicionados em frente. Nos atuais scanners 
com múltiplos detectores (multislice), à medida que o paciente se move pelo scanner, 
um volume de informações transversais pode ser rapidamente adquirido, e as imagens 
reconstruídas em qualquer plano. A alta resolução espacial pode ser obtida, tornando a 
TC ideal para avaliar a anatomia do osso temporal; entretanto há uma dose de radiação 
associada (embora o uso crescente de TC de feixe cônico para avaliar regiões menores 
e de interesse possa reduzir essa dose significantemente, enquanto permite uma reso-
lução espacial melhor) 4-6.

A TC é, no entanto, limitada em sua avaliação dos detalhes dos tecidos moles, 
onde a RM é muito mais útil. A RM depende das propriedades magnéticas dos prótons 
nos diferentes tecidos do corpo; esses prótons podem ser alinhados pelo uso de um 
campo magnético e energizados usando gradientes magnéticos específicos e pulsos de 
ondas de radiofrequência. O padrão de liberação de energia desses prótons, que pode 
ser detectado e usado para gerar imagens, é diferente, dependendo do tecido específico 
em que estão, de modo que pode ser obtido um alto grau de contraste entre os tecidos 
moles. As principais desvantagens são o tempo longo de realização e certas contraindi-
cações de objetos metálicos dentro do corpo (por exemplo, marca-passos).

Em geral, a TC é preferível para a imagem da patologia da orelha média, enquan-
to a RM é preferível para a imagem da orelha interna e das vias auditivas centrais 7.
Anatomia do osso temporal

Não discutiremos a anatomia detalhada do osso temporal neste capítulo, 
mas sim, uma breve visão geral que será útil ao leitor 8.

O osso temporal compreende a base lateral do crânio, formando as paredes 
das fossas média e posterior. Embriologicamente, cada osso temporal é compos-
to por cinco partes ósseas: as porções escamosa, mastoide, petrosa, timpânica 
e estiloide.
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Anatomicamente, pode-se pensar no osso temporal em segmentos, com-
preendendo a orelha externa, a cavidade timpânica, a mastoide, a orelha interna, 
o canal auditivo interno e o nervo facial. A orelha externa inclui a aurícula e 
o canal auditivo externo. O canal é cartilaginoso em seu terço lateral e ósseo 
em seus dois terços mediais, antes de encontrar a membrana timpânica (MT). 
Medial à MT está a cavidade preenchida por ar na orelha média, em que são alo-
jados os três ossículos (martelo, bigorna e estribo). Medialmente, essa cavidade 
é delimitada pelas estruturas da orelha interna, do promontório da cóclea e da 
cápsula ótica. O limite superior é formado pelo tégmen timpânico, que continua 
no tégmen mastoideo, que forma o teto da cavidade da mastoide. Duas outras 
características anatômicas são a parede lateral do ático (“esporão”) e o es-
paço de Prussak. A parede lateral do ático (“esporão”) é uma projeção óssea 
aguda, na qual a MT está ligada superiormente. O espaço de Prussak é um 
espaço entre o colo do martelo e a pars flácida da MT, sendo um local típico 
para o desenvolvimento do colesteatoma, (Figuras 1 A, B, C, D, E e F). 

É importante considerar, por sua vez, as patologias para as quais a imagem 
do osso temporal possa ser útil.

Figura 1 A. Anatomia do osso temporal na TC. 

A
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Figura 1 B. Anatomia do osso temporal na TC. 

Figura 1 C. Anatomia do osso temporal na TC. 

C
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Figura 1 D. Anatomia do osso temporal na TC. 

Figura 1 E. Anatomia do osso temporal na TC. 

D

E
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Figura 1. F. Anatomia do osso temporal na TC. 

Otite externa
A otite externa infecciosa aguda geralmente responde a toaletes aurais e go-

tas antimicrobianas / esteroides tópicos, e normalmente não requer imagens.
Raramente, particularmente em indivíduos imunocomprometidos, tais como 

doentes idosos com diabetes, a infecção pode disseminar-se do canal auditivo ex-
terno para o osso adjacente e causar uma osteomielite na base do crânio, denomi-
nada otite externa maligna ou necrosante. Clinicamente caracteriza-se por otalgia 
intensa e otorreia, com tecido de granulação, tipicamente na junção óssea e carti-
laginosa do canal auditivo externo. Quando esse diagnóstico é suspeito, tanto a TC 
quanto a RM podem ser usadas em avaliações adicionais. A TC pode demonstrar a 
presença e extensão da lise óssea causada pela osteomielite. A RM é melhor para 
a demonstração de complicações de tecidos moles, como inflamação ou abscesso 
no espaço pré-vertebral ou epidural, e para avaliar estruturas intracranianas, bem 
como a confirmação da osteomielite da base do crânio. O tratamento é com um 
esquema prolongado de antibióticos e a resolução da dor é o marcador usual de 
sucesso. A utilidade da repetição de imagens é debatida, pois a lise óssea não se 
recupera por algum tempo, mesmo após a infecção ter sido eliminada. Alguns de-
fendem outras imagens, como aquelas marcadas com gálio radiativo, que marcam 
os macrófagos, podendo assim, demonstrar inflamação persistente.

A TC também pode ser útil em casos de otite externa persistente ou crônica. 
Nesses casos a inflamação persistente, o edema dos tecidos moles, ou a fibrose po-
dem impedir a visualização da MT. Neste caso, a TC pode ser usada para visualizar 
a orelha média e, assim, excluir a otite média como o verdadeiro diagnóstico ou a 
causa subjacente da otite externa persistente. 

F
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Otite média
As infecções da orelha média, como a otite média aguda (OMA), geralmente 

são autolimitadas e não requerem exames de imagem. A OMA é a segunda doença 
mais comum da infância, após infecções do trato respiratório superior, com uma 
apresentação clínica típica de otalgia, MT hiperemiada, abaulada, e possivelmente 
febre. A AOM geralmente é abordada com tratamento de suporte ou antibióticos 
orais. No entanto, a OMA pode ser complicada pela disseminação loco-regional da 
infecção para os tecidos circundantes. A mais comum delas é mastoidite caracteri-
zada por vermelhidão, sensibilidade aumentada e inchaço da região pós-auricular.

Em termos clínicos, “mastoidite” na verdade refere-se não apenas à infla-
mação na mastoide, mas também à extensão da infecção, através do córtex da 
mastoide para formar um abscesso subperiostal. Isso muitas vezes pode ser tratado 
com antibióticos intravenosos, e não exige exames de imagem rotineiramente, pois 
o diagnóstico pode ser feito clinicamente. Se a imagem for realizada, ela mostrará 
erosão das trabéculas mastoides (conhecidas como mastoidite coalescente), com 
um abscesso subperiostal que pode ocorrer, uma vez que o córtex mastoideo tam-
bém sofreu erosão, ou mesmo devido à disseminação para os tecidos moles pelos 
canais venosos. Vale a pena notar que a inflamação na mastoide é encontrada 
em todos os casos de OMA e, portanto, os achados de mastoidite radiológica, 
sem extensão clínica ou radiológica aos tecidos moles devem ser tratados da 
mesma forma que a OMA.

Quando houver falha na resposta da OMA ou da otomastoidite a antibióticos 
adequadamente prescritos, geralmente haverá a necessidade de exames de ima-
gens. Os exames de imagens podem ser feitos para excluir ou localizar uma ex-
tensão clinicamente inaparente da infecção, sendo a infecção intracraniana a mais 
preocupante, como meningite ou abscesso no lobo temporal. A imagem também 
deverá ser considerada naqueles pacientes que apresentam sonolência, cefaleia ou 
sinais neurológicos, após um episódio de OMA. Também pode haver um abscesso 
clinicamente inaparente em locais extracranianos, como o abscesso de Bezold, 
onde a infecção causa a erosão da ponta da mastoide para se disseminar profun-
damente no músculo esternocleidomastoideo, progredindo para a fossa infratem-
poral ou para a veia jugular interna. A TC também pode ajudar a caracterizar um 
abcesso muito raro, de Citelli (uma coleção sobre o ventre posterior do músculo 
digástrico), o abcesso Luc (uma coleção sobre a raiz do zigoma) ou a síndrome de 
Gradenigo (extensão para o ápice petroso, causando paralisia do nervo abducente).

A modalidade para a escolha de imagem com o propósito de visualizar as 
complicações da OMA é debatida. A TC mostrará a destruição óssea e uma cavida-
de do abscesso (este última é muito mais fácil de ver, se também for administrado 
contraste), mas a RM é melhor para mostrar o envolvimento dos tecidos moles, 
incluindo tecidos intracranianos, como as meninges. A imagem deve incluir tanto 
o osso temporal quanto o cérebro, e também deve ser considerada a realização de 
venogramas de TC / RM para avaliar a trombose do seio sigmoide (ou trombose 
do seio cavernoso na síndrome de Gradenigo), o que pode indicar a necessidade de 
abordagem com anticoagulantes (Figura 2).
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Figura 2. Granulações na MT esquerda. Massa de tecido mole entre a cadeia ossicular e a parede 
timpânica lateral, a qual está erosada. Lado direito aqui exibido somente para comparação.

Colesteatoma
O colesteatoma é a presença de epitélio queratinoso na orelha média e na 

mastoide. O colesteatoma geralmente é uma lesão adquirida que se desenvolve 
como um crescimento interno a partir da MT, mas ocasionalmente pode ser 
congênito e encontrado incidentalmente, como uma lesão perolada profunda a 
uma MT intacta ao exame otoscópico. O colesteatoma é localmente destrutivo, 
levando à perda auditiva e a uma otorreia crônica e, se for mais extenso, pode 
levar à paralisia facial, vertigem ou complicações intracranianas.

O diagnóstico de colesteatoma é clínico, com base no exame otoscópico. O 
papel da imagem, pelo menos nos casos adquiridos, é controverso. Aqueles que 
não realizam exames de imagem, no pré-operatório, argumentam que a imagem 
não ajuda na abordagem ou no planejamento, pois a intervenção cirúrgica será 
necessária e a verdadeira extensão da doença poderá ser somente confirmada 
no intraoperatório. Os defensores dos exames de imagem argumentam que a TC 
ajuda no planejamento pré-operatório, permitindo a visualização da anatomia, a 
presença de complicações e ajuda a uma discussão melhor com o paciente sobre 
os detalhes da potencial cirurgia e os resultados.

Se forem feitos exames de imagens, a TC sem contraste, de alta resolução 
é a de escolha. Deve-se observar que a TC não pode ser usada para diagnosti-
car definitivamente o colesteatoma, pois não pode diferenciar colesteatoma de 
outros tecidos moles da orelha média, como efusão ou tecido de granulação. No 
entanto, características sugestivas de colesteatoma são uma opacificação, não 
dependente da fenda da orelha média, erosão dos ossículos e o embotamento do 
“esporão” com tecido mole no espaço de Prussak. Tais características podem ser 
particularmente úteis nos casos em que, por exemplo, um pólipo de granulação 
persistente impede a visualização da MT e, portanto, o colesteatoma não pode 
ser excluído com segurança na otoscopia.
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A TC também pode ser útil para o planejamento pré-operatório. A imagem 
pode mostrar a altura do tegmen, a extensão da pneumatização da mastoide e a 
localização do seio sigmoide. Esses fatores podem fazer uma diferença signifi-
cativa na realização de uma mastoidectomia “de trás para a frente” ou “da frente 
para trás”. No colesteatoma congênito, muitos consideram a TC pré-operatória 
obrigatória, uma vez que a lesão pode ser muito mais extensa do que é clinica-
mente aparente (por exemplo, estendendo-se para o ápice petroso) ou pode, até 
mesmo, ser multifocal.

A TC também pode identificar complicações decorrentes da erosão óssea 
da cadeia ossicular, do tegmen, do nervo facial, dos canais semicirculares ou da 
cóclea, o que pode ajudar no planejamento pré-operatório e na discussão com o 
paciente, quanto aos riscos da cirurgia. No entanto, a TC não é totalmente sen-
sível nem específica para tais complicações; a precisão é limitada pela resolução 
espacial do scanner, e pode não ser possível distinguir entre uma erosão óssea e 
a presença de uma camada fina de osso. Portanto, a TC não deve ser usada para 
diagnosticar sempre as complicações do colesteatoma.

Mais recentemente, a RM tem sido utilizada na avaliação do colesteatoma. 
Enquanto a ressonância magnética clássica ponderada em T1 e T2 não ofere-
ce muito benefício na imagem do colesteatoma, as novas técnicas de RM por 
difusão podem detectar restrição à difusão, encontrada no colesteatoma. Ela 
tem sido usada para avaliar o colesteatoma residual 12-18 meses após a mas-
toidectomia, do tipo canal wall up (conservadora), onde pode-se detectar, com 
segurança, lesões de 2mm ou mais, podendo assim, ser usada no lugar de uma 
segundo tempo cirúrgico (second look surgery). No entanto, o colesteatoma re-
sidual pode aparecer depois de 12 meses, por isso alguns defendem o exame de 
ressonância magnética seriada, durante cinco anos após a cirurgia. Há também 
interesse em usar essa técnica no pré-operatório para diferenciar o colesteatoma 
de outros tecidos moles da orelha média e, assim, auxiliar na avaliação pré-ope-
ratória da extensão da doença e do planejamento cirúrgico. 9, 10 (Figuras 3 e 4).

Figura 3. Erosão em paciente com colesteatoma (seta amarela). Também erosão do corpo da 
bigorna (seta verde). 
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Figura 4. RM mostrando massa com intensidade mista em T1 sagital e intensidade alta em ima-
gem ponderada em T2 axial. Tem aumento da intensidade de sinal nas imagens ponderadas por 
difusão, o que sugere restrição à difusão. (setas azuis)

Perda auditiva condutiva
A etiologia da perda auditiva condutiva geralmente pode ser diagnosticada 

clinicamente pela otoscopia e pela timpanometria, incluindo a presença de ce-
rúmen, otite média com efusão (glue ear) ou colesteatoma. Quando a otoscopia 
e a timpanometria são normais, o diagnóstico presumido é de descontinuidade 
ou fixação da cadeia ossicular. Se houver um histórico de perda auditiva desde 
a infância, o provável diagnóstico é a malformação congênita dos ossículos, en-
quanto que uma história de trauma torna provável o diagnóstico de luxação. O 
início gradual da perda auditiva na idade adulta provavelmente é a otospongiose 
(otosclerose), uma doença idiopática da cápsula ótica que leva à fixação óssea da 
platina do estribo.

O papel da TC, nesses casos, é controverso11. Alguns cirurgiões defendem 
a realização de uma timpanotomia exploratória, sem imagem, para confirmar 
a suspeita clínica e reconstruir a cadeia ossicular. Outros acham que uma TC 
pré-operatória é útil para o planejamento cirúrgico e o aconselhamento pré-ope-
ratório. Por exemplo, a imagem pode mostrar a localização da malformação ou 
luxação ossicular, ou pode destacar uma patologia adicional, como a fixação da 
cabeça do martelo. No caso de uma otospongiose, pode confirmar a localização 
e extensão dos focos de desmineralização, incluindo a extensão para a cóclea 
ou mostrar placas escleróticas (na fase mais tardia), o que poderia limitar os 
benefícios da cirurgia de estapedotomia. No entanto, pequenos focos de des-
mineralização podem não ser visíveis na TC, portanto, a imagem não exclui o 
diagnóstico de otospongiose.
Perda auditiva sensorineural

A imagem da orelha interna é importante, tanto para diagnosticar a etiologia 
da perda auditiva sensorineural, quanto no planejamento pré-operatório para o 
implante coclear em casos de perda auditiva avançada.
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Uma ressonância magnética deve ser realizada em pessoas com perda audi-
tiva assimétrica (alguns definem isso como mais de 15dB de diferença nos limia-
res entre as orelhas em duas frequências adjacentes). Isto é feito para excluir um 
schwanoma vestibular subjacente (ou uma lesão mais rara do poro acústico inter-
no (PAI), sendo mais bem visualizado usando gadolínio na RM. A RM também 
pode detectar um aqueduto vestibular alargado, o que também pode levar à perda 
auditiva assimétrica, tipicamente após o trauma.

Os pacientes com perda auditiva grave a profunda congênita ou adquiri-
da podem ser candidatos a implante coclear e necessitam de exames de imagem 
como parte da avaliação pré-operatória 12, 13. A RM avaliará a anatomia normal e 
a presença de labirintite ossificante (após meningite ou trauma) e, em casos con-
gênitos, também pode detectar outras contraindicações absolutas ou relativas à 
implantação, como displasia coclear ou aplasia, ou um nervo hipoplásico ou aplá-
sico. A TC fornece detalhes adicionais da anatomia óssea, e muitos cirurgiões so-
licitam imagens de TC e de RM. No entanto, em crianças pequenas, os exames de 
imagem podem necessitar de sedação ou anestesia geral e, portanto, alguns cen-
tros de implante, de forma rotineira, realizam apenas uma RM pré-operatória em 

casos pediátricos, adicionan-
do a TC somente se houver 
malformação craniofacial evi-
dente. Muitos centros também 
realizam exames de imagem 
após o implante para verificar 
o posicionamento intracoclear 
do eletrodo (embora isso possa 
não ser necessário se a teleme-
tria neural na mesa der boas 
respostas). Isto pode ser feito 
com raios X simples (visão 
modificada de Stenver) ou por 
uma TC. A RM deve ser usada 
com cautela em pacientes após 
o implante coclear, pois o ímã 
do scanner pode atrapalhar o 
dispositivo (Figura 5).

Tontura
O diagnóstico diferencial entre tontura e vertigem é amplo, e inclui patolo-

gias centrais e periféricas. Embora uma descrição completa da avaliação clínica 
da tontura não pode ser detalhada nesta revisão, a avaliação inicial requer uma 
história completa e exame neurológico, incluindo testes especiais quando indi-
cado, como a manobra de Dix-Hallpike. Os exames de imagem podem fornecer 
um recurso inestimável para confirmar o diagnóstico suspeito. Em particular, 
sinais e sintomas neurológicos envolvendo o nervo trigêmeo e facial, fatores 
de risco para doença cerebrovascular e perda auditiva sensorineural unilate-
ral ou zumbido, devem levar em consideração uma RM com visualização do 

Figura 5. Um eletrodo bem inserido é posicionado com 
todos os seus canais na cóclea e se estende até o topo da 
cóclea. Acima é uma imagem de TC de uma menina de 
um ano com testes auditivos insatisfatórios, após o im-
plante coclear. A TC mostra que o eletrodo foi inserido 
próximo à artéria carótida interna no canal carotídeo.
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poro acústico interno (veja abaixo) e da fossa posterior. A RM é geralmente 
considerada melhor que a TC para etiologias centrais de tontura, pois dá maior 
oportunidade para visualizar a fossa posterior e os tecidos moles. Para causas 
periféricas de tontura, como quando se suspeita de síndrome de deiscência do 
canal semicircular superior, a TC pode ser particularmente útil, pois permite a 
reconstrução no plano do canal. No entanto, como no colesteatoma, o diagnós-
tico de síndrome de deiscência do canal semicircular superior é clínico, porém a 
imagem pode ajudar a colocar os achados clínicos no contexto. 14 
Tumores

O osso temporal abriga tanto tumores benignos como malignos, e a inves-
tigação completa dos tumores malignos está fora do escopo deste capítulo. O 
papel da RM no diagnóstico do schwannoma vestibular já foi mencionado, e a 
RM seriada também é usada para detectar alterações volumétricas em schwano-
mas tratados de maneira conservadora. Além disso, podem aparecer os tumores 
glômicos que são vasculares e benignos, e  que podem invadir a orelha média, 
sendo mais bem avaliados por meio de uma combinação de angio-TC, ressonân-
cia magnética e angio-TC / RM. As exostoses ou osteomas do canal auditivo 
externo podem ser avaliadas por meio da TC, particularmente para visualizar 
sua proximidade com a membrana timpânica antes da cirurgia.
Trauma

O osso temporal não é envolvido raramente em lesões na cabeça, e os pa-
cientes com fraturas do osso temporal frequentemente apresentam um trauma-
tismo cranioencefálico grave, no qual o trauma intracraniano prevalece. A TC 
poderá ser útil para o diagnóstico e planejamento do tratamento 15, 16. Uma fratu-
ra envolvendo o canal do nervo facial pode justificar uma exploração cirúrgica, 
se houver uma paralisia grave e o início for imediato. A luxação ossicular pode 
ser tratada de forma eletiva. Uma fratura na orelha interna (com pneumolabirin-
to), geralmente significa perda grave ou total da função da orelha interna, que 
raramente se recupera (Figuras 6 e 7). 

Figura 6. Fratura transversa através do vestíbulo e do canal do nervo facial (setas).
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Figura 7. Fratura longitudinal (seta amarela) percorrendo a mastoide em direção à região do 
gânglio geniculado. Luxação da bigorna com luxação da articulação incudo-malear e incudoes-
tapedial (setas azuis).

Imagem pela TC para treinamento na abordagem do osso temporal 
Uma consideração final sobre utilidade da TC é a capacidade de reconstruir 

com precisão a anatomia e patologia dos ossos temporais e usá-las para simulação 
cirúrgica pré-operatória, ou para fins de treinamento. Enquanto o treinamento 
tradicional de dissecção do osso temporal foi feito em ossos de cadáveres, em 
muitos países isso agora é cada vez mais difícil devido à disponibilidade reduzida 
e à legislação sobre o uso de tecido humano. Assim, simuladores como o simula-
dor Voxelmann estão ganhando popularidade nos primeiros anos de treinamento. 
A oportunidade de fazer o upload de tomografias computadorizadas específicas 
para o paciente é um passo atraente e alguns grupos estão começando a explorar 
ossos temporais impressos em 3D com base na tomografia computadorizada. A 
oportunidade de combinar essas modalidades de simulação com a patologia es-
pecífica do paciente, identificada por uma reconstrução de TC 3D, para o ensaio 
pré-operatório de cirurgias, está sendo desenvolvida e testada em vários centros 
17, 18. Embora potencialmente muito útil no futuro, ainda há uma necessidade para 
melhora significativa na confiabilidade da anatomia e do feedback háptico em 
comparação com o procedimento real em um paciente.
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