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RESUMO 
 
Este estudo tem como principal objetivo explicitar a importância do uso da 
Tomografia Computadorizada no diagnóstico de colesteatoma, que é uma porção de 
pele que se origina na parte interna do ouvido, que se dirige para dentro do tímpano, 
onde cresce lentamente ao longo do tempo. Possui influência destrutiva é detectada 
através de seu crescimento, da produção de substâncias orgânicas de natureza 
proteica que causam trauma ao tecido e provocam a proliferação de bactérias 
responsáveis pelo acometimento de infecções e inflamações de natureza. Existem 
duas espécies de colesteatomas, classificados como adquiridos e congênitos. O 
presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica que procura explicar um 
problema utilizando fundamentações teóricas contidas em artigos, livros, 
dissertações e teses. A Tomografia Computadorizada do ouvido é um exame 
utilizado para avaliar a extensão da doença. 
 
Palavras–Chave: Colesteatoma. Erosão Óssea. Tomografia Computadorizada.   
 
1 INTRODUÇÃO 
 
 O colesteatoma é uma patologia caracterizada pelo aumento exagerado de 
epitélio estratificado escamoso queratinizado em localização anômala, situado 
geralmente na orelha média. Tem potencial osteolítico, que se explica pela presença 
de colagenase na periferia da lesão, já que o colágeno é a principal proteína do 
tecido ósseo (FATTERPEKAR et al., 2006 apud ÁVILA et al., 2013). 
 O anatomista alemão Johannes Mueller, em 1838 foi o primeiro a fazer uso 
do termo Colesteatoma, onde cole corresponde a colesterol; esteado - gordura; 
e oma - tumor, isto é, um tumor formado de tecido gorduroso e cristais de colesterol. 
(GEBRIM, 2010). Porém, a utilização deste termo é inadequada, pois o 
colesteatoma é, na realidade, formado de epitélio escamoso queratinizado da 
membrana que reveste o tímpano, sem a presença de cristais de colesterol ou 
gordura na sua estrutura, além da natureza tumoral ser questionada. 
 Outras denominações foram sugeridas, como tumor peroláceo, por 
Cruveilhier, em 1829; margaritoma, por Craigie, em 1891, colesteatoma 
epidérmico por Cushing, em 1922, epidermóide por Critchley e Ferguson, em 1928 
e queratoma, por Shuknecht, em 1974; todos estes termos, apesar de mais 
adequados e descritivos, não são empregados e o vocábulo colesteatoma é 
consagrado entre os otorrinolaringologistas (GEBRIM, 2010 apud ÁVILA et al., 
2013). 
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 Os colesteatomas foram definidos por Friedmann em 1959, como estruturas 
císticas revestidas por epitélio escamoso estratificado, repousando sobre um 
estroma fibroso de espessura variável, o qual pode conter alguns elementos do forro 
mucoso original (AQUINO; CRUZ FILHO, AQUINO, 2011). 
 Em 1974, Schuknecht contextualizou os colesteatomas como acúmulo de 
queratina esfoliada dentro do ouvido médio ou de qualquer parte pneumatizada do 
osso temporal, originando-se a partir de um epitélio escamoso queratinizado, que se 
classifica como "pele no lugar errado" (FATTERPEKAR et al., 2006 apud ÁVILA et 
al., 2013). 
 
2 METODOLOGIA 
 
 Para que a pesquisa seja realizada de maneira efetiva é importante que haja 
a consideração plena da direção a ser percorrida dentro de cada etapa. É 
imprescindível que exista um planejamento, selecionando a metodologia, as 
ferramentas e as técnicas a serem aplicadas. 
 O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica que procura 
explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em artigos, livros, 
dissertações e teses, busca-se ainda conhecer e analisar as contribuições culturais 
ou científicas do passado sobre determinado assunto, tema ou problema (CERVO et 
al, 2007). 
 Esta técnica de pesquisa consente a reunião de múltiplos estudos 
publicados e proporciona considerações específicas a uma determinada área de 
estudo. 
 
3 CARACTERIZAÇÃO DO COLESTEATOMA 
 
3.1 Patenogênese 
 
 Existem quatro principais teorias que enfatizam à origem do colesteatoma 
adquirido, que são: retração, invasão epitelial, metaplasia do epitélio do ouvido 
médio e hiperplasia de células basais (CARVALHO; MONTEIRO, 2011). 
 A teoria mais amplamente aceita sugere que o colesteatoma se origina 
através de bolsas de retração. Se uma pressão negativa se desenvolve no ouvido 
médio (por disfunção tubária ou infecção), a membrana timpânica se retrai 
geralmente em sua parte mais fraca, a parsflácida. Assim, a queratina (que 
normalmente fica localizada na parte externa da membrana timpânica) sofre 
invaginação, ficando em posição anômala. 
 
3.2 Classificação 
 
 Pode ser classificado como de origem congênita ou adquirida (CARVALHO; 
MONTEIRO, 2011). Os colesteatomas congênitos (2%) são decorrentes de restos 
epiteliais de origem embrionária. Os pacientes nascem com o tecido em posição 
anômala. Não existe histórico de infecção e a membrana timpânica está intacta e 
ocorrem, em maiores proporções, na cavidade timpânica anterior perto do 
epitímpano ou estribo (FATTERPEKAR et al., 2006 apud ÁVILA et al., 2013). 
 Os colesteatomas adquiridos são mais comuns (98%) e estão atrelados à 
inflamações crônicas do ouvido médio. Suas causas estão relacionadas com a 
anatomia da membrana timpânica, que possuem três camadas celulares, sendo uma 
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camada externa contígua com a mucosa do conduto auditivo externo, uma camada 
interna contínua com a mucosa do ouvido médio, e uma camada média de tecido 
fibroso, que está presente apenas na pars tensa (HYPPOLITO, 2005). 
 

 
Figura 1: Lesão colesteatomatosa em orelha média associada à osteólise da cadeia ossicular à 
esquerda. (círculo). 
(https://www.google.com.br/search?q=colesteatoma&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm
=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjQzYKsu9POAhWB9x4KHZt8BJAQ_AUIBigB#tbm=isch&q=colesteatoma
+-+tomografia+computadorizada&imgrc=L_RhrhXuRa4fGM%3A) 
 
 De acordo com o Centro de Otorrinolaringologia de Campinas (2014), o 
colesteatoma acomete, na maioria das vezes, a região da mastoide. A mastoide é 
uma região pneumatizada do osso temporal que se comunica com a orelha média e 
que possui várias cavidades (fica atrás da orelha). É por isso que não se pode 
remover este tumor apenas pelo conduto auditivo externo. Na maioria das vezes, é 
necessária uma cirurgia mais ampla, com abertura das células da mastoide para 
remover o tumor. As recidivas podem ocorrer e, mesmo depois da cirurgia, o ouvido 
requer acompanhamento periódico. 

 
3.3 Diagnóstico 
 
 O diagnóstico do colesteatoma é fundamentado no exame clínico 
(otoscopia), onde é analisado a retração da membrana timpânica com perfuração 
da pars flácida e uma massa brancacenta no ouvido médio (CARVALHO; 
MONTEIRO, 2011). 
 Os autores afirmam que a tomografia computadorizada multislice (TCMS) é 
considerada um método de imagem escolhido para avaliar o colesteatoma do ouvido 
médio. A Tomografia Computadorizada vem ganhando importância na avaliação do 
colesteatoma complicado, pois a função da imagem pré-operatória é descobrir o 
tamanho da lesão (ático, antro e mastoide), revelando as complicações (lise óssea e 
complicações cerebromeníngeas) para melhor avaliar as variações anatômicas. 
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3.3.1 Formação da Imagem Tomográfica 
 
 De acordo com o Blog De Radiologia ([s. d.]), o aparelho de tomografia ou 
tomógrafo é formado por um tubo de raios-x conectado a um sistema de detectores. 
Este conjunto gira 360º em torno do paciente. De acordo com a densidade dos 
tecidos, o feixe de raios-x será atenuado. Após esta interação, o feixe atinge os 
detectores. A mesa também se movimenta, criando posicionamentos perfeitos para 
o corte tomográfico desejado para o exame determinado.  

 

 
Figura 2: Tomógrafo. (http://radiologia.blog.br/diagnostico-por-imagem/como-funciona-a-tomografia-
computadorizada-entenda-mais-sobre-o-exame). 

 
 De acordo com Ávila et al. (2013), no decurso do envolvimento dos raios-x 
com a matéria, cada elemento de volume do material (chamado de voxel) colabora 
com uma parte na diminuição da intensidade I. A imagem representa, então, um 
mapeamento das atenuações sofridas pelos raios-x em cada voxel e, cada pixel na 
imagem formada corresponderá a um voxel do objeto (RODRIGUES et al., 2010 
apud ÁVILA et al., 2013). 
 Os autores continuam quando dizem que a atenuação é função da 
densidade e do número atômico do material. Quanto maior a densidade e o número 
atômico, maior a atenuação. Na verdade, densidade e número atômico estão 
interligados profundamente, pois a densidade de um objeto ou material é delimitada 
pela sua estrutura molecular ou estrutura eletrônica. Componentes com número 
atômico elevado têm mais elétrons em movimentação e núcleo mais denso. Assim, 
quanto mais partículas atômicas, mais pesado é o material. Por esse motivo, os 
metais demonstram capacidade de atenuação mais elevada. 
 
4 CONCLUSÃO 
 
 O desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia tem trazido muitas 
ferramentas que auxiliam na melhoria da qualidade de vida das nações. Na área 
tecnológica, busca-se aperfeiçoar as fases que participam da elaboração de 
produtos e recursos, que correspondem aos atos de projetar, inspecionar e aprovar.  
 Todas as fases estão relacionadas entre si e são interdependentes. Deste 
modo, um projeto de qualidade deve ser realizado de forma eficaz na fabricação, 
usando ferramentas apropriadas e instrumentos de avaliação de qualidade que 
farejem possíveis problemas técnicos. 
 Com esta finalidade, as técnicas de Tomografia Computadorizada acabam 
por ocupar lugares maiores diante da diversidade de campos de atuação da 
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tecnologia. O sucesso de sua aplicação está na possiblidade de adquirir imagens do 
interior de objetos de maneira rápida e não destrutiva, revelando com clareza o 
conteúdo da parte do objeto em estudo e fornecendo informações quantitativas das 
dimensões, contextualizando o material, ou seja, a densidade e número atômico 
correspondentes ao monitoramento da relação entre energia e matéria.  
 Conclui-se então que a primeira iniciativa a ser tomada quanto a 
compreender e tratar os colesteatomas, é relacionar as pesquisas realizadas através 
de experimentos, com as pesquisas clínicas e histológicas, que é imprescindível à 
implementação do entendimento sobre a Otite Média Crônica Colesteatomatosa. 
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