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RESUMO 
 

Na porção mastoidea, do osso temporal, encontram-se cavidades 

aeradas, as células mastoideas. O desenvolvimento das células mastoideas 

inicia-se na vida intrauterina e geralmente é completado até os cinco anos de 

idade cronológica. Os principais fatores que causam variações na 

pneumatização final do adulto são os comprometimentos patológicos da orelha 

média durante a infância, os fatores ambientais e o código genético. A 

concentração das cavidades mastoideas é maior no processo mastoide, mas 

pode estender-se a outras regiões ósseas, dando origem às células ectópicas. 

Por meio da tomografia computadorizada identificamos pela janela de partes 

ósseas o tamanho, a quantidade e o conteúdo das células mastoideas e 

ectópicas. A partir da contagem e mensuração da área foi encontrado no geral, 

valor máximo de 50 células mastoideas com comprimento máximo 

anteroposterior de 32,63mm e laterolateral de 27,62mm; e 56 células ectópicas 

com comprimento máximo anteroposterior de 62,42mm e laterolateral de 

45,33mm; e valor mínimo de 6 células mastóideas com comprimento 

anteroposterior de 9,81mm e laterolateral de 4,25mm e nenhuma célula 

ectópica. Com a análise estatística observamos que para a idade inferior a 20 

anos o gênero masculino apresentou maior quantidade de células, largura e 

profundidade, para células mastoideas e ectópicas, do lado direito e esquerdo, 

comparado ao gênero feminino. Para a idade entre 20 à 60 anos o 

comprimento da largura e profundidade das células mastoideas foi maior para o 

gênero masculino. E para as células ectópicas foi maior no gênero feminino. 

Concluiu-se que o desenvolvimento das cavidades aeradas alteram as 

características anatômicas do osso temporal, e embora a distribuição dessas 

células seja mais comum no processo mastoide, quando fora do padrão de 

normalidade, elas são encontradas em maior número e tamanho na parte 

petrosa devido à essa ser uma porção maior do osso. 
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INTRODUÇÃO 
 
O osso temporal está localizado na região lateral do crânio e pode ser 

dividido em cinco partes: escamosa, petrosa, timpânica, estilóidea e mastóidea. 

Em sua porção mastóide, encontram-se inúmeras cavidades aeradas, as 

células mastóideas que apresentam-se como uma série de cavidades 

preenchidas por ar e que se comunicam com o divertículo da cavidade 

timpânica a partir do antro mastóide. O antro é um prolongamento da parte 

superior do ouvido médio, pode ser considerado o centro de iniciação da 

pneumatização do bloco mastoideo, estando presente em todos as pessoas 

menos nos recém-nascidos, sendo frequente no curso da otite média. A 

cavidade mastoidea têm como função: recepção de som, isolamento acústico, 

proteção das estruturas auditivas contra violência externa, redução do peso do 

crânio e reservatório aéreo da orelha média. O desenvolvimento adequado 

destas células estaria relacionado principalmente à aspectos genéticos, ao 

grau de envolvimento patológico da orelha média, ao tamanho do crânio e 

estatura do indivíduo, funcionamento da tuba auditiva e fatores ambientais 

(Tavano e Pereira 2008). 

Embriológicamente as células mastóideas tem origem posterior ao 

recesso epitimpânico em torno da vigésima segunda semana gestacional. Já 

no final da vida fetal, em torno da trigésima quarta semana, pela expansão da 

cavidade timpânica, o antro mastóideo esta pronto, tendo aproximadamente de 

cinco a dez milímetros de diâmetro, o tamanho que terá no adulto ao 

nascimento e uma profundidade de dois a quatro milímetros no recém-nascido 

chegando com até dezoito milímetros na idade adulta, contudo ainda não há 

células macroscópicas. A partir dos dois anos de idade as células mastóideas 

podem ser visualizadas. Com a normalização da respiração, após o 

nascimento, o tecido conjuntivo que revesti a cavidade timpânica e o antro 

mastoideo se condensa, recobrindo a superfície interna da orelha média à 

medida que o ar entra nestas cavidades, desenvolvendo assim os espaços 

aerados. O processo de ventilação pela tuba auditiva promove o crescimento 

das células mastoides. A aeração atinge seu pico de atividade por volta do 

quarto ou quinto ano de idade cronológica, e se completa aos 10 anos, no 

gênero masculino, e, no gênero feminino, aos 15 anos. O desenvolvimento 



dessas células e sua pneumatização alteram as características anatômicas 

(tamanho e forma) do osso temporal. A pneumatização agiria como expansora, 

deixando o osso convexo e o processo mastoide com formato mais triangular, 

entretanto, as células ebúrneas (não aeradas) não comprometeriam o formato 

do osso. A distribuição destas células dentro do osso temporal é mais 

concentrada no processo mastoide, no entanto os estudos mostram que elas 

podem atingir a região petrosa, a escamosa, e mesmo o processo zigomático 

do temporal, sendo essas conhecidas como células ectópicas (Tavano e 

Pereira 2008). 

Aproximadamente setenta e nove crianças realizaram exame de 

timpanometria por nove vezes no período entre os 2 até os 7 anos. Também 

foram submetidas a otoscopias junto com o histórico otológico para se 

comparar o tamanho do processo mastoide e das células entre os gêneros. Por 

meio de radiografias do processo mastoide, foi buscada a simetria da área do 

sistema de células pneumatizadas e encontraram os menores sistemas de 

células nas orelhas médias com um histórico de otite ou disfunção tubária 

crônica. Os meninos possuíam grau de patologias do ouvido médio maior e 

sistemas celulares relativamente menores, nos quais quanto mais pronunciada 

a patologia mais episódios de infecções do trato respiratório eram relatados. A 

análise das diferenças entre os gêneros forneceu um apoio maior à teoria 

ambiental da pneumatização. Já nos casos de infecções auditivas durante a 

infância muitas vezes levam às disfunções tubárias e otites que perturbaram o 

processo normal de pneumatização resultando na hipocelularidade (Tos e 

Stangeruv 1985). 

Outro estudo examinou o efeito da persistência de secretores da otite 

média com efusão sobre o desenvolvimento das células mastoidea. Foi 

observado que células mastoideas pequenas ou não pneumatizadas 

favoreciam o desenvolvimento de otite média crônica. Foi sugerido que a 

extensão da pneumatização do osso temporal era geneticamente pré-

determinada e, portanto, qualquer tamanho deveria ser considerado a variação 

do normal. Um pequeno sistema foi dito predispor a otite crônica e aguda. 

Ainda foi ressaltado que a situação de normalidade da mucosa da orelha média 

era um pré-requisito para a pneumatização normal e que fatores ambientais, 

tais como infecção, inflamação e disfunção da tuba auditiva afetariam a 



mucosa e, por conseguinte, o desenvolvimento. Por isso, ele afirmou que a 

falha de pneumatização era patologicamente e não determinada 

geneticamente. Os fatores de risco para o desenvolvimento de otite foram 

calculados de acordo com o tamanho das células. Este estudo mostrou que 

havia um alto risco de desenvolvimento de otite na presença de um pequeno 

sistema de células mastoideas. Além disso, este autor afirmou que qualquer 

assimetria entre os lados associados com otite unilateral era devido a causas 

hereditárias e não devido à doença. Os primeiros trabalhos de apoio á teoria 

ambiental foram baseados em observações de diferentes grupos de pacientes 

com e sem otite, portanto, não realmente excluindo o elemento genético. Foi 

então desenvolvida a teoria de que o meio ambiente teria forte influência sobre 

o desenvolvimento das células mastoideas. O tamanho subjacente dessas 

células era determinado geneticamente, mas o desenvolvimento adicional era 

sujeito a fator ambiental (Robinson et al.  1992). 

Foi desenvolvida uma técnica para medição direta de volume de alta 

resolução com base em tomografia computadorizada. Este relatório descreveu 

as descobertas sobre a medição do sistema das células mastoideas em 

crianças, e suas alterações de desenvolvimento com a idade. Nos resultados 

constatou-se que o volume de ar mastoideo aumenta com a idade. Ao redor de 

9 -10 anos de idade cronológica, havia atingido cerca de 80% do volume de um 

adulto, e aos 14-15 anos de idade, que tinha atingido o valor de adulto médio. 

Sendo que essa técnica provou ser muito útil por causa da maior precisão e 

capacidade de avaliação tridimensional (Isono et. al. 2003). 

Em outro estudo procurou-se analisar as estruturas do osso temporal a 

partir da tomografia computadorizada convencional no plano axial que poderia 

refletir a pneumatização do osso temporal por inteiro, avaliando sua correlação 

com o volume de células temporais utilizando a reconstrução 3D. Um dos 

objetivos da classificação da pneumatização do osso temporal foi estabelecido, 

a fim de facilitar a avaliação de pacientes em ambulatório clínicas. Descobriu-

se que, em corte axial, o meato acústico interno foi identificado mais 

claramente, e o grau de pneumatização mostrou relação significativa com o 

volume de todas as células do osso temporal medidos pela reconstrução das 

imagens. O seio sigmoide foi uma estrutura facilmente distinguível na vista 

axial, o qual pode ser aplicado na classificação com boa viabilidade, e usando 



apenas uma secção da TC, pode significativamente mostrar todos os osso 

temporais pneumatizados. Esses achados podem facilitar a avaliação de 

pneumatização do osso temporal em pacientes de otite média, e pode também 

ser útil em estudos de várias doenças dos ossos temporais, sendo pertinente 

para a investigação futura osso temporal pneumatizado (Hana et. al. 2007).  

Apuhan et al. (2011), com o objetivo de investigar a relação de 

desenvolvimento entre o volume tecidual da tonsila faríngea e o volume de 

células mastoides, utilizou-se tomografia computadorizada de reconstrução 

volumétrica. Sendo selecionados 63 meninos e 37 meninas, entre 3-16 anos de 

idade cronológica. Os volumes das células mastoideas bilaterais e das tonsilas 

faríngeas foram realizados em planos axial-coronal-sagitais e assim calculados. 

Os pacientes foram separados em três categorias de acordo com o volume 

tonsilar, volume mastoideo total (TMV), e da idade. Porem, nenhuma diferença 

significativa foi observada entre o volume mastoideo direito (RMV) e o volume 

de mastoide esquerda (LMV) ou entre a idade e gênero. Não se obteve uma 

relação de desenvolvimento entre volume tonsilar faríngeo e TMV.  

Lee et al. (2012), avaliou a relação de volume entre as células 

mastoideas (MAC) e os seios paranasais (PNS) na infância usando 

reconstrução tridimensional e análise de tomografia computadorizada. 

Controlando o efeito da idade, nenhuma relação de regressão linear 

significativa foi encontrada entre o volume de MAC e PNSs. Observou-se que 

PNSs e as células mastoideas mostraram uma relação linear significativa com 

a idade cronológica. No entanto não se observou interação de pneumatização 

dos três PNSs (frontal, maxilar e esfenóide) e as mastoides. Verificou-se que 

os tumores de ambos foram influenciados pela idade cronológica e que os 

fatores ambientais poderiam estar envolvidos durante o período pós-natal no 

processo de pneumatização do PNSs e de células mastoides, o que pôde 

influenciar estas células a uma extensão maior do que os PNSs. 

O objetivo desse trabalho foi quantificar as células mastóideas 

regulares e as células ectópicas em sua localização original por meio da 

tomografia computadorizada helicoidal, estabelecendo dessa forma a 

localização original para o que se entende por padrão de normalidade e 

detectando variações da anatomia que são representadas por células 

ectópicas. 



PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 
Foram analisados 30 exames de Tomografia Computadorizada da face, 

a partir de dois cortes axiais, um na altura da cavidade timpânica para as 

células mastoides onde as eram vistas no processo mastoide e outro corte na 

altura do cristalino do olho para as células ectópicas onde eram vistas no 

processo petroso.  

A amostra foi constituída por 24 pacientes do sexo feminino e 8 do sexo 

masculino, com idades entre 1 à 83 anos. A mensuração foi feita por meio do 

programa MicroDicom (esse programa faz a mensuração de uma área em 

milímetros), foi realizado a contagem de células (onde cada meia lua era 

considerada uma célula) e a medida anteroposterior e laterolateral da área 

dessas cavidades, nos dois cortes, do lado direito e esquerdo, definindo assim 

sua profundidade e largura. Os resultados obtidos foram organizados em forma 

de tabela. Para a análise estatística o software utilizado foi o Prisma® no teste 

de U Mann Whitney. (CEP n 302.581). 

 
RESULTADOS 

 
A partir da contagem de células, foi encontrado no geral, valor máximo 

de 50 células mastóideas e 56 células ectópicas; e valor mínimo de 6 células 

mastóideas e nenhuma célula ectópica. Quanto à medida dos espaços, foi 

encontrado para as células mastóideas comprimento máximo anteroposterior 

de 32,63mm e laterolateral de 27,62mm, e para células ectópicas comprimento 

máximo anteroposterior de 62,42mm e laterolateral de 45,33mm; e 

comprimento mínimo para células mastóideas anteroposterior de 9,81mm e 

laterolateral de 4,25mm. Tendo as seguintes considerações: todos 

apresentaram células mastoides em ambos os lados, com exceção de um 

paciente que não apresentou célula mastoide do lado esquerdo; em 30 

pacientes, 8 não apresentaram células ectópicas do lado direito, e 11 não 

apresentaram células ectópicas do lado esquerdo. 

Com base nos dados da analise estatística podemos observar nos 

gráficos com a comparação entre o gênero feminino e masculino uma diferença 

de valores, tendo o gênero masculino, para a idade de zero a 20 anos, uma 

tendência a ser maior em quantidade de células e tamanho da área para as 



células mastoides e ectópicas. E entre a idade de 20 a 60 anos o gênero 

masculino mostrou-se maior somente para as células mastoides, o gênero 

feminino apresentou maior quantidade de célula e tamanho de área para as 

células ectópicas. Para a comparação entre as células mastoides e ectópicas, 

observa-se maior quantidade de célula e tamanho de área maior para as 

células ectópicas.  

 
DESENVOLVIMENTO/ DISCUSSÃO 
 

Para a realização das mensurações dos espaços aerados utilizamos 30 

exames de tomografia computadorizada. A amostra foi constituída por 24 

pacientes do sexo feminino e 8 do gênero masculino, com idades entre 1 à 83 

anos. Foram selecionadas imagens em 2 cortes axiais de cada paciente, um na 

altura da cavidade timpânica para as células mastoideas e outro na altura do 

cristalino do olho para as células ectópicas. 

Os resultados obtidos foram organizados em forma de tabela 

comparando gênero feminino e masculino com idade entre 0 a 20 anos e 20 a 

60 anos. Através dos dados apresentados pela analise estatística obtivemos a 

comparação dos valores, essas informações são importantes para mostrar as 

alterações anatômicas estruturais do osso temporal em diferentes idades e 

gênero. 

No estudo realizado por Tos e Stangeruv, 1985, foi concluído que 

crianças do gênero masculino tinham menos células mastoides, por 

consequência de muitas patologias do ouvido médio. As infecções auditivas na 

infância poderiam atrapalhar o processo normal de pneumatização, resultando 

na hipocelularidade. Já para o estudo feito por Apuhan et al., 2001, não houve 

nenhuma diferença significativa entre os gêneros e a idade. Em controvérsia a 

ambos, o trabalho aqui apresentado nos mostra que o gênero masculino, na 

idade de 0 à 20 anos, tem maior desenvolvimento das células mastoides e 

ectópicas, com profundidade e largura também maiores comparadas ao sexo 

feminino.  

Para Isono et al., 2003, o volume de ar mastoideo aumenta com a idade, 

esse dado é confirmado neste trabalho somente para o gênero feminino em 

que pela contagem e mensuração das células mastoideas e ectópicas, os 



valores mostraram uma escala crescente. Já para o gênero masculino essa 

escala relacionada com a idade cronológica foi decrescente. 

Essas diferenças de resultados podem estar relacionadas com possíveis 

patologias da orelha média, fatores ambientais ou genéticos.  

 
CONCLUSÃO 

 
Por meio do estudo realizado foi possível concluir que houve a 

possibilidade de quantificar e mensurar as dimensões de largura e 

profundidade das células mastoideas e das células ectópicas. 

O desenvolvimento das cavidades aeradas alteram as características 

anatômicas do osso temporal, e embora a distribuição dessas células seja mais 

comum no processo mastoide, quando fora do padrão de normalidade, elas 

podem atingir a região escamosa, o processo zigomático e principalmente a 

parte petrosa, onde são encontradas em maior número devido à essa ser uma 

porção maior do osso, sendo essas as células ectópicas. 

Observamos que para a idade inferior a 20 anos o gênero masculino 

apresentou-se maior em quantidade de células, largura e profundidade, para 

células mastoideas e ectópicas, do lado direito e esquerdo, comparado ao 

gênero feminino. Para a idade entre 20 à 60 anos o comprimento da largura e 

profundidade das células mastoideas foi maior para o gênero masculino. E para 

as células ectópicas foi maior no gênero feminino. Em relação a idade 

cronológica apenas o gênero feminino mostrou ser crescente. 
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