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Histologia

• APARELHO AUDITIVO

Dentre as diversas funções do sistema audiorreceptor, podemos dizer que se relacionam com o equilíbrio e a audição, sendo seus diversos componentes compartimentalizados e especializados. O ouvido externo recebe as ondas sonoras; já o ouvido
médio, é o local onde as ondas são transformadas em vibrações mecânicas e transmitidas para o ouvido interno em que os estímulos vibratórios estimulam os receptores e sofrem transdução para impulsos nervosos que vão alcançar o sistema nervoso
central, via nervo acústico. O ouvido interno também possui as estruturas vestibulares, que são especializadas em garantir o equilíbrio.
Os componentes do aparelho auditivo serão melhores discutidos abaixo.

• OUVIDO EXTERNO
É composto por pavilhão da orelha, meato acústico externo e membrana do tímpano.
O pavilhão auricular ajuda a captação do som, tem forma irregular e é constituído por
uma placa de cartilagem elástica coberta por uma fina camada de pele, com glândulas
sebáceas e sudoríparas.

Já o meato acústico externo é um canal achatado, de paredes rígidas, o que o mantém constantemente aberto. O terço mais externo desse canal apresenta cartilagem
elástica, continuação do pavilhão auricular. Os dois terços internos são constituídos
por osso temporal. É revestido internamente por pele rica em pelos e glândulas sebáceas e ceruminosas (glândulas sudoríparas modificadas -tubulosas enoveladas,
produtoras de cerume, uma substância pastosa marrom; tanto o cerume quanto os
pelos do meato tem função protetora, dificultando a penetração de objetos estranhos. No fundo do meato encontra-se a membrana do tímpano, de forma oval. Essa
membrana é recoberta externamente por uma delgada camada de pele e internamente por epitélio cúbico simples.

A membrana timpânica é a estrutura que transmite as ondas sonoras para os ossículos do ouvido médio. Formada por duas camadas epiteliais separadas por camadas
de fibras colágenas, fibroblastos e uma delgada rede de fibras elásticas. Contudo, no
quadrante superior da membrana timpânica não tais existem fibras elásticas formando uma região flácida, que recebe o nome de membrana de Shrapnell.

• OUVIDO MÉDIO
É a cavidade que separa a membrana timpânica da superfície óssea do ouvido
interno. Como limites, devemos ressaltar que em sua porção anterior se comunica com a faringe pela tuba auditiva (Eustáquio) e por sua porção posterior se
comunica com as cavidades cheias de ar do processo mastoide do osso temporal.
O ouvido médio é revestido por epitélio simples pavimentoso cuja lâmina própria
se apresenta aderida ao periósteo. Perto do orifício da tuba auditiva, o epitélio
torna-se prismático ciliado e, à medida que se aproxima da faringe, observa-se
a sua transição gradual para epitélio pseudoestratificado ciliado. A tuba auditiva
encontra-se geralmente fechada, mas se abre durante o ato de deglutição, permitindo, assim, equilibrar a pressão externa com a do ouvido médio.
Na parede medial notam-se duas regiões sem osso, recobertas apenas por uma
membrana conjuntivo epitelial, as janelas oval e redonda. Unindo a janela oval à
membrana do tímpano existe uma cadeia de três ossículos articulados: martelo,
bigorna e estribo, que transmitem as vibrações mecânicas geradas na membrana
timpânica até o ouvido interno. O martelo insere-se na membrana timpânica e o
estribo na janela oval, ficando a bigorna entre ambos. Tais ossos são também
revestidos por um epitélio pavimentoso simples.

No ouvido médio há dois pequenos músculos estriados esqueléticos, que participam da regulação da condução do estimulo sonoro, o tensor do tímpano e o
tensor do estribo, que se inserem no martelo e no estribo, respectivamente.

• OUVIDO INTERNO
É uma estrutura complexa formada por sacos membranosos cheios de líquido,
que se encontram alojados dentro de cavidades na porção pétrea do osso temporal. O conjunto de cavidades e canais limitados por tecido ósseo chama-se
labirinto ósseo, onde encontram-se estruturas membranosas que ocupam parcialmente as cavidades ósseas, seguindo a sua formam no chamado labirinto
membranoso. Existe uma continuação do espaço subaracnóideo das meninges
(entre o labirinto membranoso e ósseo) que apresenta cheio de perilinfa, de composição semelhante à do líquido cefalorraquidiano. Existem, também, delgadas
traves de tecido conjuntivo contendo vasos.O interior das estruturas membranosas é cheio de um líquido a endolinfa.
O labirinto membranoso é formado principalmente por epitélio de revestimento
pavimentoso, circundado por uma delgada camada de tecido conjuntivo. O epitélio do labirinto membranoso tem origem ectodérmica, assim como os vários
compartimentos do labirinto membranoso no adulto. O epitélio das suas paredes,
em certas regiões, estabelece contato com os nervos vestibular e coclear, espessando-se e diferenciando-se em órgãos especiais, os receptores, que são as máculas, cristas e o órgão espiral de Corti.
O labirinto ósseo é constituído por uma cavidade central de forma irregular: o
vestíbulo, onde desembocam, de um lado, os canais semicirculares e, de outro, a
cóclea. São componentes do ouvido interno ainda o utrículo e o sáculo, este
unido ao utrículo, pelo ducto endolinfático e à cóclea por estreitos canais.

• SÁCULO E UTRÍCULO
Formados por epitélio simples pavimentoso, recoberto por delgada camada de
tecido conjuntivo, do qual partem finas trabéculas para o periósteo que reveste
o vestíbulo. Os interiores são preenchidos por endolinfa e apresentam regiões de
epitélio espessado e diferenciado em neuroepitélio, chamados de máculas, onde
terminam ramos do nervo vestibular.
As máculas são formadas basicamente por células de sustentação e células receptoras ou sensoriais. As segundas apresentam dois tipos celulares, ambos
contendo na superfície longos prolongamentos do tipo dos estereocílios, além de
um cílio típico com seu corpúsculo basal, sendo conhecidas como "células com
pelos". A célula sensorial tem forma de cálice e apresenta-se envolta por uma
rede de terminações nervosas aferentes e eferentes. Entre as células receptoras
encontram-se as células de sustentação, cilíndricas, com seus núcleos na região
basal e microvilos na superficie apical.
Na cobertura do neuroepitélio encontra-se uma camada gelatinosa, glicoproteica, provavelmente secretada pelas células de sustentação e na qual estão embebidos os prolongamentos celulares. Na superfície dessa gelatina observam-se
concreções de carbonato de cálcio, os otólitos ou estatocônios.

• DUCTOS SEMICIRCULARES
Formados por epitélio pavimentoso simples e tecido conjuntivo. As áreas receptoras, encontram-se nas ampolas e são constituídas por formações alongadas
de neuroepitélio, chamadas cristas ampulares. Essas cristas apresentam estrutura parecida com a das máculas, porém se apresentam mais espessas, formando mesmo uma espécie de capuz cônico, a cúpula. A cúpula alcança a parede
oposta da crista, obliterando a dilatação dos ductos semicirculares.

• SACOS E DUCTOS ENDOLINFÁTICOS
Formados por epitélio pavimentoso simples, que se transforma gradualmente, à
medida que se aproxima do saco endolinfático, em um epitélio cilíndrico, alto,
com microvilos na superfície e grande quantidade de vesículas. Acredita-se que
essas células sejam responsáveis pela reabsorção da endolinfa, digestão de material estranho e de restos celulares.

• CÓCLEA
Altamente especializada como órgão receptor de sons. É um canal de paredes
ósseas enrolado em forma de caracol, em torno de um cone de tecido ósseo esponjoso chamado modíolo, o qual contém no seu interior um gânglio nervoso, o
gânglio espiral. Dentro e ocupando apenas parte do canal ósseo, observa-se a
porção membranosa, que adquire forma triangular quando vista em corte transversal.
Do modíolo parte lateralmente uma saliência óssea em espiral: é a lâmina espiral
óssea. Sua porção membranosa tem um dos lados apoiados sobre a lâmina espiral óssea e o vértice apontado para o modíolo. A base desse triângulo liga-se à
parede óssea da cóclea, formando uma região com células diferenciadas, denominada estria vascular. O lado superior do triângulo é formado pela membrana
vestibular (ou Reissner) e o lado inferior, pela lâmina espiral membranosa. Esta
lâmina espiral apresenta uma complexa estrutura histológica e é nela que se encontra o órgão de Corti, que tem as células receptoras da audição.
A membrana vestibular é formada por epitélio pavimentoso simples e delgada
camada de tecido conjuntivo. Já a estria vascular é composta por epitélio estratificado, formado por células ricas em mitocôndrias, com a membrana da região
basal muito pregueada (transporte de água e íons), contém vasos sanguíneos. A

endolinfa e a perilinfa têm composição iônica incomum, pois são ricas em potássio e pobres em sódio, composição que é normalmente característica do meio
intracelular.

• ÓRGÃO DE CORTI

Estrutura complexa sensível às vibrações induzidas pelas ondas sonoras, apoiada sobre
a lâmina espiral óssea e a espiral membranosa e que repousa sobre uma camada de
material extracelular, a membrana basilar.
A lâmina espiral membranosa funde-se com o tecido conjuntivo do periósteo que fica
abaixo da estria vascular, formando uma região denominada crista espiral. Ao centro,
no limbo espiral, há tecido conjuntivo frouxo revestido por epitélio de onde parte a
membrana tectória, rica em glicoproteínas e que se assemelha às camadas gelatinosas
que recobrem as máculas e as cristas. Orienta-se em direção horizontal, tomando contato com as células sensoriais do órgão de Corti e limitando um espaço, o túnel espiral
interno.
Formando a parede lateral desse túnel nota-se uma camada de células sensoriais internas (ou de "pelos"). Após o túnel observa-se uma série de células de sustentação, formando as células pilares, e, finalmente, três fileiras de células sensoriais externas, semelhantes às das máculas. Essas células sensoriais internas têm forma de cálice, com
estereocílios modificados na sua superfície livre e mitocôndrias na região basal, além de
terminações nervosas aferentes e eferentes. Já as células sensoriais externas são mais
alongadas, contendo estereocílios modificados, acúmulos de mitocôndrias, e estão em
contato com o nervo coclear.
A informação recebida pelos receptores é selecionada e agrupada, durante o seu trajeto,
pelas células da própria retina. Essas células codificam e integram a informação fornecida pelos fotorreceptores, enviando-as ao córtex cerebral. A retina é, portanto, uma
estrutura receptora e integradora.

• FUNÇÃO VESTIBULAR E COCLEAR
VESTIBULAR: A variação da velocidade do movimento circular promove, devido
a inercia da endolinfa, um fluxo deste líquido dentro dos ductos semicirculares.
Esse fluxo produz um movimento lateral nas cristas ampulares, provocando curvatura e tensão das células sensoriais das cristas. O registro elétrico das fibras
nervosas vestibulares indica que o movimento da cúpula na direção dos cílios
provoca excitação dos receptores, com produção de potenciais de ação no nervo
vestibular, enquanto o movimento na direção oposta inibe a atividade nervosa.
Assim, entende-se que os ductos semicirculares dão informações sobre deslocamentos com aceleração circular. As máculas do sáculo e do utrículo respondem
à aceleração linear. As máculas são sensíveis à ação da gravidade sobre os otólitos, seu estímulo é muito importante para a percepção consciente do movimento e da orientação no espaço.
COCLEAR: Na cóclea, os estímulos mecânicos sofrem transdução em potenciais
de ação, que são levados ao SNC via nervo coclear. O som é transformado em
vibrações pela membrana timpânica e transmitido através da cadeia de ossículos
à janela oval. O tímpano vibra com as ondas sonoras. Os ossículos do ouvido
funcionam como alavancas, as quais convertem as vibrações da membrana timpânica em deslocamentos mecânicos, que são exercidos pelo estribo e pela janela oval na perilinfa da escala vestibular.
Quando os músculos tensores do tímpano e do estribo se contraem, há tração
desses ossículos, com diminuição na transmissão do som. As vibrações que alcançam a perilinfa da escala vestibular transmitem-se à escala média, passam à
escala timpânica e dissipam-se na janela redonda. A lâmina espiral membranosa
permite com que toda a cóclea membranosa vibre quando há passagem do som
da escala vestibular para a escala timpânica.

Na cóclea, a sensibilidade aos sons varia de acordo com a região. Os sons agudos
são captados pela base da cóclea, enquanto os sons graves são captados pelo
seu ápice. O som excessivamente forte promove a contração dos músculos tensores do tímpano e do estribo, atenuando a transmissão sonora e protegendo os
neurônios do gânglio espiral, que são muito sensíveis e poderiam ser lesionados
por sons muito fortes.

