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RESUMO

fí anatomia tridimensional cirúrgica do osso tempo

ral humano está sem dúvida entre as mais refinadas e

complexas do organismo. O seu conhecimento profun
da e detalhado é ponta primordial para o otalagista.
fís imagens tridimensionais estereoscópicas podem ser
utilizadas com a finalidade de ensino e documentação.
O objetivo desse trabalho é demonstrar a sua utilida
de no ensino da anatomia cirúrgica do osso temporal.
Paro isso. foi utilizada um osso temporal conservado
em farmoí fípós análise das distintos etapas de dis-
secção. os autores consideram que as imagens em 3
dimensões contribuíram muito para a demonstração e
a compreensão da complexa anatomia cirúrgica do osso
temporal humano.

Unítermos: osso temporal, ensino, três dimensões.

SUMMARY I

The surgicai three-dimensianal anatomtj of the |
human temporal bane Is certainl^ among the most a
refined and complex of the organism. Its profound and
detailed knoujledge is a primordial point for the \
otohgist. The estereoscopic three-dimensianal images
can be used for teaching and documentation purpases. ,
The objective of this studi^ is to demonstrate its '
usefuiness in teaching of the surgicai anatomy of the '
temporal bane. For this purpose. a temporai bone tuas \
dissected and. after analysis of the tridimensional \
images obtained. the authors consider that the method
contributed venj much to the demonstration and the .
understonding of the complex surgicai anatomij of the ,
human temporal bone. \

Uniterms: temporal bone, teaching, three dimenslon. I

INTRODUÇÃO

fl complexidade e o ríquezo de detalhes da anatomia
tridimensional cirúrgica do osso temporal humano Paz com
que o otologisto necessite conhecê-lo profundamente
ontes de iniciar sua prático cirúrgica. Poro isso, um dos
passos necessários é despender vários horas de treina
mento de dissecçõo em ossos temporois de cadáveres, o
que nem sempre é possível foro dos meios universitários.

Coda osso temporal opresenta distinções anatômicos
peculiares, de modo que o suo onotomia tridimensional
deve ser adequadamente compreendida e "fotografada"

em nosso memória. Portanto, para abordarmos o osso
temporal é do maior importôncio o seu conhecimento de-
tolhodo e um treinamento freqüente poro evitar o perda
dessa "memória fotográfico" e o prejuízo de nosso traba
lho. Portanto, em nosso opinião o cirurgião otológico deve
ter sempre disponível um local para seu treinamento e
aperfeiçoamento.

Poro o ensino anatômico do ouvido, principalmente
em termos de graduoçõo em medicina ou em áreas
paromédicos, seus inúmeros planos cirúrgicos e estrutu
ras microscópicos interrelacionadas são de difícil demons-
troção. fllém disso, o escossez de peças anatômicos em
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