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RESUMO 

 

De Souza MA. Criação e validação de modelo de osso temporal em 3D para 
simulação pré-cirúrgica de otite média crônica colesteatomatosa [tese]. São 
Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2022. 

INTRODUÇÃO: Na literatura há um número limitado de simuladores de osso 
temporal impressos tridimensionalmente reproduzindo doenças do ouvido. 
Este estudo descreve o desenvolvimento e a validação por especialistas 
(validade de face e conteúdo) de um modelo impresso em 3D, baixo custo, 
de osso temporal com otite media crônica colesteatomatosa, com objetivo de 
ser um simulador para treinamento de mastoidectomia de alta fidelidade. 
MÉTODO: Imagens do exame de tomografia computadorizada de ossos 
temporais de uma paciente acometida por otite media crônica 
colesteatomosa em seguimento no Hospital das Clínicas da USP foram 
processadas com 3D Slicer para gerar um modelo de computador do osso 
acometido, e impressos em 3D, por meio de resina fotopolimerizável para 
simular a consistência óssea, e silicone para simular o colesteatoma. Os 
modelos finais foram avaliados por 10 otologistas que responderam a um 
questionário adaptado do Michigan Standard Simulation Scale Experience - 
MiSSes. A consistência interna e a confiabilidade entre avaliadores da 
pesquisa foram av               α                                       
RESULTADOS: Otologistas avaliaram o modelo de forma consistentemente 
positiva para medidas de fidelidade, valor educacional, reações e qualidade 
geral do modelo, e 9/10 concordaram totalmente que o modelo é um bom 
dispositivo educacional para treinamento cirúrgico de otite média crônica 
colesteatomatosa. Todos os revisores classificaram o modelo como pronto 
para usar como está ou com pequenas modificações. O custo final do 
modelo incluindo da matéria prima a fabricação totalizou R$ 750,00. 
CONCLUSÃO: Usando a tecnologia de impressão 3D, criamos com sucesso 
o primeiro modelo descrito em 3D de ossos temporais reproduzindo doença, 
de baixo custo e anatomicamente preciso para treinamento de 
mastoidectomia. 

Descritores: Treinamento por simulação; Treinamento com simulação de 
alta fidelidade; Treinamento cirúrgico; Impressão tridimensional; 
Mastoidetomia; Colesteatoma; Anatomia; Impressão. 
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ABSTRACT 

 

De Souza MA. Creation and validation of a 3D temporal bone model for pre-
surgical simulation of chronic cholesteatomatous otitis media [thesis]. São 
Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2022. 

INTRODUCTION: Few three-dimensionally printed (3D printed) temporal 
bone simulators for ear diseases are available in the literature. This study 
describes the development and expert validation (face and content validity) of 
a high-fidelity, low-cost 3D printed model of temporal bones with chronic otitis 
media with cholesteatoma as a simulator for mastoidectomy training. 
METHODS: Computed tomography (CT) of the temporal bones of a patient 
with chronic otitis media with cholesteatoma followed at the University of São 
Paulo (Universidade de São Paulo – USP) Hospital were processed with 3D 
Slicer to generate a computer model of the affected bone and 3D printed 
using light-curing resin and silicone to simulate the texture of bone and 
cholesteatoma. The final models were evaluated by 10 otologists using a 
customized version of the Michigan Standard Simulation Scale Experience 
(MiSSes). Internal consistency and inter-rater reliability were assessed using 
        ’  α and intraclass correlation. RESULTS: Otologists consistently 
rated the model positively for measures of fidelity, educational value, 
reactions, and overall model quality, and 9/10 fully agreed with the statement 
that the model is a good educational device for surgical training of chronic 
otitis media with cholesteatoma. All reviewers deemed the model ready to 
use as is or with minor modifications. The final cost of the model, including 
raw materials and manufacturing, totaled Brazilian reais (R$) 750.00. 
Conclusion: Using 3D printing technology, we successfully created the first 
anatomically accurate, low-cost, disease-reproducing 3D model of temporal 
bones for mastoidectomy training.  

Descriptors:  Simulation training; High fidelity simulation training; Surgical 
training; Printing three-dimensional; Mastoidectomy; Cholesteatoma; 
Anatomy; Printing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O colesteatoma conceitualmente é uma massa formada por epitélio 

escamoso queratinizado, na cavidade timpânica e / ou mastoide, e tecido 

conjuntivo subepitelial com ou sem uma reação inflamatória adjacente, cujo 

tratamento é eminentemente cirúrgico, e consiste em três objetivos 

principais: ressecção completa do colesteatoma, única forma de evitar o 

colesteatoma residual, prevenção da recorrência por uma técnica adaptada, 

de preferência em uma única etapa cirúrgica, e restauração da audição de 

boa qualidade [1, 2]. 

A mastoidectomia, incluindo suas variações técnicas, é o 

procedimento cirúrgico, considerado complexo, de eleição para tratamento 

de otite média crônica colesteatomatosa (OMCC), cujo manejo continua 

sendo um desafio para cirurgiões otorrinolaringologistas em todo o mundo, 

inclusive para os mais experientes [3]. 

No contexto atual, dado a formação médica dos especialistas em 

otorrinolaringologia, e a necessidade da capacitação constante do cirurgião 

em treinamento visando sua aprendizagem e formação, muitos são os 

desafios impostos: restrições de horas de trabalho dos residentes, volume 

baixo de casos e pressão para aumentar a eficiência da sala de cirurgia 

limitam as oportunidades para os trainees de cirurgia aprenderem esses 

procedimentos na sala de cirurgia [4, 5].  

De acordo com o conselho de credenciamento para graduação 

médica os requisitos centrais de competência da educação em cirurgia 

estipulam que os residentes de otorrinolaringologia devem demonstrar 

conhecimento de anatomia e mostrar competência nas habilidades práticas 

englobando a dissecção do osso temporal [6]. 

Diante desse fato, e dada a necessidade de seguir formando com 

qualidade os especialistas, a simulação cirúrgica se apresenta como 
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alternativa, se tornando uma área crescente de pesquisa à medida que pode 

fornecer oportunidades valiosas para que residentes aprendam e refinem 

habilidades técnicas sem risco de segurança do paciente. Simuladores 

cirúrgicos tem uma série de vantagens inerentes que podem atender a 

necessidade de treinamento com avaliação da eficiência de tempo cirúrgico, 

incluindo a capacidade de simular procedimentos pouco comuns e permitir a 

prática de procedimentos por médicos em formação em ambientes de baixo 

risco, especialmente para os pacientes [4, 7, 8].  

Os avanços na tecnologia da computação e a comercialização da 

impressão tridimensional (3D) permitiram a simulação para muitos 

procedimentos cirúrgicos. Relatórios publicados de simulação cirúrgica 

incluem aplicações em cirurgia geral, otorrinolaringologia, neurocirurgia, 

gastroenterologia, urologia e cirurgia cardiovascular [9]. Em 

otorrinolaringologia, a simulação tem sido usada com sucesso para treinar 

uma série de procedimentos, incluindo cirurgia nasossinusal, drenagem de 

abscesso peritonsilar, colocação de tubo de ventilação/ miringotomia, e 

mastoidectomias [5, 7]. 

O progresso bem-sucedido da curva de aprendizado cirúrgica no 

cenário de preocupações com a segurança do paciente apresenta um 

desafio na educação cirúrgica de alto risco. Tradicionalmente, a técnica 

cirúrgica tem sido ensinada por treinamento em cadáveres e / ou instrução 

intra-operatória. No entanto, com o avanço da computação, dos materiais e 

da tecnologia de fabricação, vários simuladores de alta fidelidade foram 

desenvolvidos, validados e implantados no treinamento cirúrgico. No 

decorrer do tempo, o treinamento com simulação cirúrgica teve um aumento 

exponencial em popularidade. Isso ocorre principalmente porque o 

treinamento de simulação fornece uma arena de prática de baixo risco e 

baixo estresse, onde os trainees têm liberdade para desenvolver suas 

habilidades psicomotoras e de tomada de decisão sem o risco de resultados 

ruins para o paciente [10]. 
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No treinamento de habilidade cirúrgicas em otologia o padrão ouro 

para treinamento cirúrgico do osso temporal é o uso de osso cadavérico. 

Infelizmente, osso temporal cadavérico é caro (US$ 300 a 500 por par) e 

geralmente escasso [11, 12]. Além disso, o uso de ossos temporais de 

cadáveres para treinamento não permite a padronização para avaliação de 

habilidades cirúrgicas nem, principalmente, a capacidade de recriar a 

patologia específica do paciente, como o colesteatoma. Tem havido um 

esforço contínuo na formação do otorrinolaringologista, e demais 

especialistas, para criar um ambiente de treinamento preciso que não 

dependa de espécimes cadavéricos [11, 12, 13, 14]. 

E apesar de sua utilidade padrão como ferramenta de treinamento, 

ossos temporais de cadáveres humanos têm várias desvantagens. Quando 

os doadores são inadequadamente rastreados, o trabalho com ossos 

temporais cadavéricos humanos traz o risco de contrair doenças como a 

hepatite B e doença de Creutzfeldt-Jakob; somado a isso ossos temporais 

                          “     ú   ”                           

cuidadosamente embalados e armazenados em refrigeração, a fim de 

retardar a decomposição dos tecidos cadavéricos; além disso são difíceis e 

caros de se obter. O custo de manutenção de um laboratório para coleta de 

ossos temporais cadavéricos é alto [15]. 

Diante desse cenário, é válido afirmar que o uso de osso temporal 

impresso por meio da tecnologia 3D também representa um meio de 

exposição ao residente em formação das características anatômicas do osso 

temporal a fim de se obter sólidos conhecimentos, e construções de 

habilidades consistentes, nível adequado e aquisição de habilidades 

graduadas. Essa preocupação é ampliada no contexto de educação médica 

orientada por competência [11].  

Com as propriedades físicas e anatômicas adequadas para replicar o 

procedimento na sala de operações, os modelos impressos representam um 

meio renovável, seguro e conveniente de ensinar a técnica apesar da 

escassez dos ossos biológicos cadavéricos [11]. 
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Relatórios demonstraram que a microdissecção por protótipos 

impressos em 3D pode melhorar o desempenho de performance na 

população jovem residente [13]. Estudos de validação de simulação médica 

mostraram que as habilidades aprendidas por trainees usando um simulador 

melhoraram significativamente o desempenho dos alunos, diminuindo os 

tempos de operação, diminuindo os erros e melhorando a eficiência, em 

última análise, reduzindo o tempo para a proficiência e melhorando a 

segurança geral do paciente [8]. O valor de usar a impressão 3D para 

planejar a cirurgia é reduzir tempo operatório e aumentar a confiança do 

paciente e do cirurgião sobre o procedimento [16]. 

O uso de simuladores cirúrgicos demonstrou fornecer valor real e 

permitir a aquisição de conjuntos de habilidades que são transferíveis para a 

sala de cirurgia. Muitos acreditam que essas simulações estarão em breve 

avançadas o suficiente para uso em testes padronizados e certificação, 

particularmente para otorrinolaringologia [11]. 

Diante do cenário desafiador caracterizado pela necessidade de 

continuar a formar especialistas técnicos e habilidosos, num contexto 

complexo e desfavorável, especialmente na otologia, em que a OMCC e sua 

intervenção terapêutica, a mastoidectomia, representa um desafio até para 

cirurgiões experientes, somado às restrições e indisponibilidades de ossos 

cadavéricos, a simulação cirúrgica mediante impressão em 3D de ossos 

temporal com OMCC se apresenta como uma alternativa que deve ser 

estudada para capacitação e treinamento do especialista em formação.  

O estudo se justifica na medida que busca criar uma alternativa para 

treinamento cirúrgico, e de habilidades, e visa criar um modelo inovador de 

osso temporal acometido por uma patologia cujo tratamento representa um 

desafio. E embora já existam até o presente momento alguns modelos de 

osso temporal reproduzidos em 3D, não há relato descrito de modelo de 

osso temporal simulando OMCC. 
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2 OBJETIVO 

 

 

2.1 PRIMÁRIO 

 

Consiste na criação inédita e validação personalizada, de face e 

conteúdo, de um modelo de osso temporal com presença de colesteatoma 

em região epitimpânica posterior reproduzido em impressora 3D. 

 

2.2 SECUNDÁRIO 

 

● Reconhecer os principais reparos anatômicos do osso temporal 

do modelo com colesteatoma e comparar com os marcos 

anatômicos do osso temporal real, com a finalidade de associar 

os achados intra-operatórios com a dissecção do modelo 

executada em laboratório. 

● Validar mediante análise de especialistas em cirurgia otológica o 

referido modelo como extrato anatômico para treinamento de 

habilidades cirúrgicas em ouvido pelos residentes/trainees, com 

intuito de contribuir e inovar para educação médica como uma 

ferramenta de ensino, e a prática em otorrinolaringologia.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 HISTÓRIA DA SIMULAÇÃO CIRÚRGICA E MÉTODOS DE 

TREINAMENTO 

 

Os simuladores cirúrgicos foram descritos há mais de 2500 anos, 

inicialmente criados para planejar procedimentos inovadores, e garantir 

maior segurança aos pacientes. Um dos primeiros registros na literatura 

ocorreu na Índia, por volta de 600 a.C, quando se utilizou modelos de folhas 

e barro para reproduzir a reconstrução nasal [17, 18]. 

A ginecologia e obstetrícia exerceram influência impar na história para 

o desenvolvimento dos modelos anatômicos. Em meados do século XVIII 

foram criados modelos obstétricos para treinar cirurgiões e parteiras com a 

finalidade de reduzir os acidentes no parto. Na Itália, Giovanni Galli projetou 

um parto a partir de um útero de vidro, com uma pelve e um feto flexível [17, 

19].  

O próximo grande avanço na simulação médica só ocorreu na década 

de 1980, quando simuladores de paciente (manequins) se tornaram parte 

integrante de treinamento em anestesia. O primeiro sucesso comercial dos 

manequins, chamados Comprehensive Anesthesia Simulation Ambiente 

(CASE), foi desenvolvido para treinamento e avaliar as habilidades dos 

médicos em anestesia e cuidados intensivos [20]. 

Esses manequins originais usavam chips de microprocessador e 

software de computador para criar sinais vitais artificiais que respondiam a 

intervenções, emergências e outros fatores. O sucesso da série CASE no 

treinamento de anestesia levou ao estabelecimento do primeiro centro 

educacional dedicado à simulação médica nestes manequins, o Centro de 

Simulação de Anestesia de Boston [20, 21]. 
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Desde então, manequins utilizando tecnologias sem fio, com 

semelhança humana de alta fidelidade e imagens de computador foram 

desenvolvidas para permitir treinamento de uma grande variedade de 

procedimentos cirúrgicos com realismo notável [20, 22]. 

A inovação com maior potencial para ampliar o campo de simulação 

cirúrgica deveu-se a introdução da realidade virtual e dos modelos sintéticos 

que puderam reproduzir cenários mais próximos da realidade, impulsionado 

em grande parte pelas demandas do público por uma melhor segurança do 

paciente e qualidade do atendimento [17, 23]. 

A otorrinolaringologia é uma ciência médica que tem acompanhado 

essa evolução de simulação, especialmente no contexto de reprodução de 

procedimentos, um exemplo de uma tarefa parcial consiste em manequins 

com balão cheio de água situado na orofaringe replicando um abscesso 

periamigdaliano. O aprendiz, depois da instrução, em seguida, drena o balão 

de seu fluido com uma agulha montado em uma seringa, assim como em um 

paciente real e, portanto, fornece feedback visual. Outros instrutores de 

tarefas parciais desenvolvidos para a aprendizagem de habilidades 

procedimentais incluem manequins para endoscopia do trato aerodigestivo 

superior, modelos de tamponamento nasal para tratamento de epistaxe, 

simuladores de traqueostomia e ossos temporais sintéticos entre outros [23]. 

No desenvolvimento da rinologia, e o uso de técnicas em 3D, de 1995 

a 1998, a colaboração entre várias instituições e a The Lockheed Martin 

Corporation produziu o primeiro simulador de realidade virtual em cirurgia 

endoscópica do seio nasal, o simulador de cirurgia endoscópica do seio 

nasal (ES3). O ES3 estabeleceu o treinamento de simulação em cirurgia 

endoscópica do seio nasal e definiu a tendência para o desenvolvimento de 

futuros simuladores rinológicos [24]. 

Já na evolução da otologia, a maioria dos otologistas foi treinada por 

meio de um aprendizado na sala de cirurgia com o ditado tradicional "veja 

um, faça um, ensine um", conhecido como o Método Halstediano. Este 

treinamento clínico pode ser completado com um curso de dissecção de 
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osso temporal ou prática livre em um laboratório de osso temporal. No 

entanto, o acesso a espécimes de cadáveres varia de um corpo docente 

para outro e é ainda mais discrepante de um país para outro [25]. 

Dado as constantes e inovadoras mudanças feitas no currículo da 

escola médica brasileira, tornou-se mandatório a busca por alternativas à 

educação médica convencional. Nesse contexto, o uso de simuladores se 

apresenta como uma ferramenta viável e eficiente para as escolas médicas. 

Simuladores permitem o aprimoramento da capacidade cognitiva, modulam 

o ensino por etapas e por tarefas, e pode otimizar o processo de 

aprendizagem. A otologia tem se destacado dentro da otorrinolaringologia 

como o principal usuário de simuladores virtuais e físicos [26]. 

A educação baseada em simulação tornou-se um componente 

suplementar cada vez mais importante do treinamento cirúrgico. O modelo 

de aprendizagem tradicional para cirurgia envolve residentes observando 

cirurgiões assistentes na sala de cirurgia, seguida de prática supervisionada 

com obtenção gradual de independência. No entanto, este modelo 

tradicional é limitado por preocupações com a segurança do paciente, horas 

de trabalho limitadas e avaliação subjetiva das habilidades cirúrgicas. 

Simulações permitem que os trainees adquiram habilidades em um ambiente 

seguro que conduza à prática deliberada repetida e feedback objetivo 

graduado sem a preocupação com os resultados ou complicações do 

paciente [27]. 

Os modelos físicos podem aprimorar o aprendizado em 3D, 

especialmente em condições anatômicas desafiadoras. Além disso, a 

possibilidade de treinamento para procedimentos cirúrgicos em geral 

também como procedimentos específicos do paciente em casos complexos 

pode melhorar as habilidades e resultados do cirurgião. Ainda, a simulação 

pré-operatória de uma cirurgia específica e complexa oferece uma 

oportunidade única de praticar etapas cirúrgicas a fim de determinar a 

melhor estratégia operacional [28]. 
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3.2 VALIDAÇÃO DOS MÉTODOS DE TREINAMENTO 

 

Historicamente, a dissecação de animais e cadáveres tem contribuído 

para o campo médico desde a Antiguidade, com alguns relatos datando da 

era do filósofo grego Alcmaeon de Crotona, durante o século 6 aC. Embora 

essa abordagem continue a ser a mais prevalente fora das salas de cirurgia, 

ela apresenta limitações significativas, como a disponibilidade de cadáveres 

frescos e o estigma social - e religioso. A presença de variações anatômicas 

e comorbidades são outras deficiências que muitas vezes impedem os 

alunos de vivenciar os mesmos cenários. Modelos físicos sintéticos são 

outra faceta bem estabelecida do treinamento médico [29]. 

Os métodos de treinamento em cirurgia podem ser agrupados em 

quatro categorias: treinamento com espécimes cadavéricos, treinamento 

com modelos animais, simuladores com realidade virtual e treinamento com 

modelos físicos (sintéticos). A busca por novos métodos de ensino levou a 

muitos avanços, que devem passar por extensos processos de validação 

que avaliam eficácia, custo-efetividade, validade, versatilidade, entre outros, 

para se tornarem parte dos programas de residência [29]. 

Independentemente do design e da complexidade, qualquer simulador 

educacional deve demonstrar validade como uma ferramenta de treinamento 

antes da implantação formal [30]. 

A validação de simuladores cirúrgicos desempenha um papel vital em 

sua aceitação como ferramentas eficazes de treinamento. Embora o 

processo de validação tenha sido amplamente discutido em outros lugares, 

vários benchmarks de validação são usados atualmente, com os 

benchmarks de validação mais subjetivos sendo usados nas fases iniciais da 

construção do teste. Os vários benchmarks de validação incluem validade de 

face e validade de conteúdo, validade concorrente, validade discriminante, 

validade preditiva [31]. 

Embora existam padrões objetivos aceitáveis para avaliar 

conhecimento e habilidades cirúrgicas em educação cirúrgica, as medidas 
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subjetivas para avaliação de simulação cirúrgica na educação cirúrgica 

carecem de padrão estabelecido. Atualmente, um dos modelos mais aceitos 

para validação de treinamento em habilidades cirúrgicas é o questionário 

Michigan Standard Simulation Experience Scale - MiSSES - Escala de 

experiência de simulação padrão da Universidade de Michigan, que 

representa um conjunto flexível de avaliações que, semelhante a outros 

questionários Sistema de Avaliação das Qualidades de Ensino (SETQ) [4], 

podem ser usadas para avaliar quaisquer aspectos de uma simulação ou 

simulador que sejam relevantes para as necessidades específicas de 

avaliação. O uso do kit de perguntas pode garantir uma linguagem 

consistente em toda a variedade de configurações que empregam a 

educação baseada em simulação. Embora não seja esperado que cada 

avaliação incluiria todos dimensões ou questões disponíveis, o MiSSES 

oferece a opção de avaliar toda a gama de domínios identificados na  

literatura (Autoeficácia / confiança / conforto; Qualidade / características do 

modelo; Valor educacional / do programa; Experiência anterior com 

procedimento / simulação; Relevância para a prática; Qualidade do feedback 

do treinador; Qualidade da experiência; Atitude em relação a aspectos 

específicos; Satisfação / prazer; Capacidade de desempenho relevante 

tarefas). Os componentes propostos do MiSSES representam uma 

consolidação das dez dimensões identificadas na literatura em 6 domínios 

primários (Demografia; Auto-eficácia; Valor educacional; Simulação 

específica - avaliação do físico/fidelidade; Qualidade de ensino; Avaliação 

global (Anexo A) [32, 33]. 

Os princípios de validação dos simuladores cirúrgicos são baseados 

em dois aspectos: validade subjetiva e objetiva. A validade subjetiva é 

avaliada pela validade de face e conteúdo, que geralmente são avaliadas 

por pesquisas de satisfação realizadas por cirurgiões experientes. A validade 

de face mede o realismo de vários componentes e aspectos do simulador, 

enquanto a validade de conteúdo avalia o valor pedagógico e a eficácia do 

treinamento da plataforma de simulação. A validade objetiva está 

amplamente preocupada com a validade de construto, que se refere à 
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capacidade do simulador de distinguir entre diferentes níveis de 

especialização [34, 35]. 
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4 MÉTODOS 

 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Tratou-se de um estudo qualitativo descritivo, em que foram utilizados 

métodos quantitativos, para análise dos dados. 

 

4.2 LOCAL DE PESQUISA 

 

A pesquisa foi desenvolvida na disciplina de Otorrinolaringologia no 

Departamento de Otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo - HC-FMUSP, em parceria com a 

Fundação Otorrinolaringologia - FORL, por meio da Replicare, empresa 

responsável pela impressão dos ossos 3D reproduzidos com expertise do 

radiologista Lucas Formighieri. 

 

4.3 MATERIAL 

 

O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa do HC-

FMUSP, de acordo com os pareceres consubstanciados de número 

4.734.389. Os otorrinolaringologistas envolvidos na pesquisa assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). (Anexos B e C) 

O projeto consistiu em 2 fases. Na fase 1, fora criado um modelo 

impresso em 3D de uma mastoide direita de uma paciente acometida por 

OMCC, em seguimento no HC-FMUSP. O modelo foi avaliado 

macroscopicamente por 2 otologistas experientes, com análises subjetivas 

iniciais (consistência do modelo e do colesteatoma, apresentação visual, 
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capacidade de simulação cirúrgica, entre outros) visando a melhora na 

manufatura da peça criada, corrigindo excessos e possíveis deformidades. 

Uma vez passado pelo crivo da avaliação inicial, na fase 2, o modelo foi 

validado por cirurgiões selecionados. 

Os cirurgiões foram convidados a realizarem a etapa de avaliação 

do modelo em ambiente monitorado, no laboratório de Habilidades em 

Cirurgia Otorrinolaringológica, do HC-FMUSP. O ambiente de trabalho foi 

cuidadosamente planejado, de modo a assemelhar-se uma sala cirúrgica 

real para tornar a experiência mais próxima da vivenciada na prática diária. 

Durante a prática, os otologistas mantiveram-se paramentados, utilizaram 

avental cirúrgico, máscara cirúrgica, de modo a entender que o simulador 

criado representava peça fundamental, mas não a única no processo de 

simulação (Figura 1). 
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Figura 1 -  Simulação in loco no laboratório de habilidades cirúrgicas em 
Otorrinolaringologia do HCFMUSP 
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4.4  DESENVOLVIMENTO EM 3D DO MODELO DE OSSO TEMPORAL 

COM COLESTEATOMA  

 

4.4.1 Seleção do paciente modelo 

Fora selecionado uma paciente, M.F.V.S.S., 57 anos, natural e 

procedente de São Paulo/SP, em seguimento no ambulatório de Otologia do 

HC-FMUSP com diagnóstico presumido de OMCC bilateral com indicação 

cirúrgica, mediante avaliação clínica (otoscopia) e de exames 

complementares (audiometria e tomografia de ossos temporais de alta 

resolução). 

A referida paciente fora selecionada dado a alta suspeita clínica de 

OMCC, baseado nos exames, e ainda pelo comprometimento de região 

epitimpânica posterior, especialmente a direita, diante da maior proporção de 

acometimento da referida localização na literatura, cuja etiologia de acordo 

com os modelos de Jackler, está relacionada ao acometimento da pars 

flácida [36, 37, 38], o que de modo geral representa um caso padrão da doença. 

A indicação cirúrgica de mastoidectomia fora dada por especialistas em 

cirurgia de ouvido da instituição. A paciente concordou com procedimento 

cirúrgico, submetida a intervenção no dia 18/08/2021 pela equipe de 

Otorrinolaringologistas do hospital. O TCLE referente a cirurgia foi assinado 

pela paciente. (Anexo D) 

 

4.4.2 Aquisição de imagens e fabricação do simulador 

O protótipo de Osso temporal em 3D com colesteatoma foi feito a 

partir de uma tomografia computadorizada de alta resolução da paciente 

supracitada, com diagnósticos clínico e radiológico de colesteatoma de pars 

flácida.  

A paciente selecionada foi submetida a exame de imagem no serviço 

de Tomografia Computadorizada do Instituto de Radiologia InRAD-

HCFMUSP, no aparelho Toshiba Aquillion CXL 128, sendo utilizado 
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protocolo de aquisição volumétrica multislice com colimação de 0,5 mm, 

tempo de rotação 0,5 seg, 120 KV e 250 mA, com algoritmo de reconstrução 

de alta resolução específico para a mastoide. As imagens tomográficas 

foram exportadas em formato DICOM (Digital Imaging and Communications 

in Medicine). 

As imagens em formato DICOM foram importadas para o programa 

Slicer 4.11 (https:www.slicer.org). Nele foram segmentados a porção óssea 

da mastoide, a artéria carótida interna, os seios venosos sigmoide e bulbo 

jugular, e a dura-mater. Foram também segmentados o trajeto do nervo 

facial e as estruturas do ouvido interno, que permaneceram ocos. A partir 

                õ                      q       T  (“         T        

Language" ou "Standard T                    ” - linguagem gráfica 

passível de impressão 3D) que representa a mastoide e todos os seus 

detalhes internos. 

 

4.4.3 Impressão tridimensional e custo 

A impressão foi realizada em resina fotopolimerizável (Formlabs White 

Resin) através da impressora Form Labs 3L printer. Os nervos facial, coclear 

e vestibulares são representados com filamentos de nylon com cores 

distintas encaixados em seus trajetos habituais. O colesteatoma foi 

representado por cola de silicone depositado sobre a topografia ocupada 

pela lesão, como identificado no estudo de tomografia computadorizada da 

paciente. 

A inserção da cola ocorreu durante a moldagem do modelo, e o 

objetivo foi simular o colesteatoma quanto à aparência visual, consistência e 

remoção em relação ao procedimento in vivo. O modelo final tem dimensões 

de 75 x 70 x 45 mm e peso de 75 gramas. 

O custo para a confecção de um único modelo é de R$ 750,00. Este 

valor inclui toda a matéria prima, custos com equipamentos (impressora e 

câmara de cura), espaço físico, energia elétrica, mão-de-obra e produtos 

químicos para o tratamento pós-impressão. 
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4.5 PROJETO DE SIMULADOR PROPOSTO 

 

O simulador foi projetado com vários princípios em mente: custo 

acessível; replicabilidade; portabilidade; intuitividade e facilidade de 

montagem; e fidelidade às estruturas reais. Levando em consideração os 

fatores acima mencionados, o osso temporal em 3D com colesteatoma foi 

projetado para tornar possível a simulação de uma mastoidectomia por 

colesteatoma. 

O simulador criado buscou reproduzir fielmente as mesmas 

dimensões da mastoide da paciente modelo. Considerando a posição de 

cirurgia para mastoidectomia, utilizamos o suporte de osso temporal Bento, 

criado pela FMUSP, cuja mobilidade é capaz de simular os mesmos 

movimentos realizados na cirurgia in vivo (Figura 2). O referido modelo foi 

tomografado nas mesmas condições do paciente, e equiparadas à 

tomografia da paciente modelo. 
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Figura 2 -  Suporte de osso temporal criado por professor Dr. Ricardo 
Ferreira Bento/ HCFMUSP 

 

Para aumentar o realismo do modelo, tentou-se preservar algumas 

estruturas no tocante a cor/aparência, como a dura-mater da fossa média, 

seio sigmoide, saco endolinfático, nervo facial, artéria carótida, jugular e 

conduto auditivo interno com nervos cranianos VII e VIII. 
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4.6 SIMULAÇÃO DE CIRURGIA 

 

Os avaliadores receberam um guia de instrução para o procedimento 

cirúrgico proposto, com descrição do caso clínico, e exames 

complementares disponíveis (tomografia de ossos temporais e audiometria 

tonal/vocal com impedanciometria). (Anexo E) 

O procedimento simulado consistiu em uma mastoidectomia realizada 

em um osso temporal direito criado em 3D, com orientação de exposição 

dos limites/referências anatômicas do osso temporal (dura-mater da fossa 

média, ranhura do digástrio, seio sigmoide, canal lateral), identificação do 

colesteatoma adjacente à cadeia ossicular, e sua posterior remoção. Foi 

solicitado ainda que o especialista avaliasse outras possibilidades de 

procedimentos otológicos na peça como epitimpanectomia, reconstrução de 

cadeia ossicular, timpanotomia posterior, cocleostomia, canaloplastia, 

labirintectomia e ressecção do osso temporal [39,40]. 

A dissecção foi realizada com os mesmos instrumentos cirúrgicos 

usados na cirurgia do ouvido, suporte de osso temporal (desenvolvido no 

laboratório de habilidades de ENT de FMUSP), motor de alta velocidade 

Volvere VMAX (NSK Ltd, Shinagawa, Tóquio, Japão), caneta angular 1: 1 

Kavo (Biberach, Baden-Württemberg, Alemanha) caneta reta e angular, 

brocas de carbono com pontas de 5, 4, 3, 2 e 1 mm (Acumed, Hillsboro, OR, 

EUA) e microscópio cirúrgico Zeiss modelo de bancada OPMI (ZEISS, Jena, 

Thüringen, Alemanha). No decorrer da dissecação, um aspirador de ar 

Schulz, modelo Jet Air (Schulz, São Paulo, Brasil), foi usado para aspirar as 

partículas do material perfurado no modelo. 
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4.7 VALIDAÇÃO DO MODELO EM 3D 

 

4.7.1 Avaliação do modelo em 3D 

Nosso simulador foi avaliado por cirurgiões experientes em duas 

ocasiões: uma vez durante o processo de design para o primeiro feedback 

qualitativo, para sugerir áreas de melhoria na avaliação inicial, e novamente 

na conclusão do projeto para avaliação formal, por otologistas experientes. 

Na primeira avaliação, dois otologistas de nossa instituição, 

escolhidos de forma aleatória por meio de sorteio entre 12 otologistas do 

serviço foram convidados a descrever os pontos fortes e fracos do modelo, 

para orientar sobre design e fabricação subsequentes.  

  

4.7.2 Seleção dos avaliadores externos 

Na segunda etapa de validação, os critérios de seleção adotados para 

escolha dos avaliadores externos alicercaram-se nos satisfatórios resultados 

cirúrgicos, reconhecidos pela comunidade brasileira e internacional de 

otorrinolaringologia e no histórico de ensino na otorrinolaringologia, com 

participação efetiva em programas de residência médica em 

otorrinolaringologia no país. Entre os critérios de inclusão compreendiam 

otologistas em atividade pelo Brasil, de acordo com os dados da Sociedade 

Brasileira de Otologia e a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e 

cirurgia cérvico-facial, vinculados à alguma Universidade pública ou privada, 

com Hospital universitário próprio, e residência médica em 

Otorrinolaringologia vigente, no qual o referido otologista atuasse como 

membro/preceptor ou professor, com experiência no ensino de cirurgias 

otológicas. Os referidos profissionais precisariam de no mínimo o título de 

Doutorado na área de ciências médicas, e um número cirúrgico de 

mastoidectomias por OMCC superior a 50 na vida profissional, com um perfil 

acadêmico caracterizado por publicações científicas regulares na área de 

otorrinolaringologia. 
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Os 10 profissionais foram convidados através de carta institucional a 

participarem do projeto, com disponibilidade de espaço para simulação 

cirúrgica no laboratório de habilidades em otorrinolaringologia, do HC-

FMUSP.  

  

4.7.3 Métodos de avaliação 

Na segunda avaliação, os otologistas, uma vez finalizada a simulação, 

foram orientados e treinados a preencher uma versão de questionário 

adaptada aos moldes do Michigan Standard Simulation Experience Escala 

(MiSSES) . 

O MiSSES é a primeira ferramenta padronizada para avaliar a 

experiência subjetiva com simulação cirúrgica e fornece informações sobre a 

validade de face (ou seja, se o modelo testa ou ensina a que se destina) e 

validade de conteúdo (ou seja, a adequação de componentes individuais do 

modelo). Ele foi projetado como um molde a ser individualizado para 

simulação de procedimentos cirúrgicos. Inclui questões em escala de Likert 

sobre fidelidade cirúrgica, valor educacional e qualidade geral, junto com 

perguntas abertas para feedback qualitativo.  A consistência interna e a 

                                       q                            α    

Cronbach e correlação intraclasse, respectivamente [7, 33]. 

Os participantes, após dissecção do modelo, foram convidados a 

avaliar o modelo em 3D com colesteatoma de acordo com cada afirmação 

em uma escala Likert de cinco pontos (1, discordo totalmente; 2, discordo; 3, 

neutro; 4, concordo; 5, concordo totalmente). O questionário também incluiu 

questões demográficas e de experiência cirúrgica, bem como uma seção de 

comentários para feedback aberto. 

Antes de iniciar o estudo, os sujeitos completaram um detalhado 

questionário de coleta de dados do participante. Esta pesquisa capturou 

informações demográficas e experiência anterior com dissecção de osso 

temporal. 
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O questionário consistiu de 36 perguntas agrupadas em quatro 

domínios fidelidade / realismo anatômico (validade de face), valor 

educacional incluindo utilidade baseado em tarefas e utilidades como 

ferramenta de treinamento (validade de conteúdo), reações gerais (validade 

global), e avaliação geral. O questionário foi predominantemente baseado no 

protocolo MiSSES, com questões adaptadas de outros estudos de validação 

de osso temporal 3D e criações 3D com foco em otorrinolaringologia [6, 7, 15, 

30, 39, 41, 42], com participação e anuência na sua construção de Deborah M. 

Rooney, PhD, Diretora de Educação e Pesquisa, Centro de Simulação 

Clínica da Universidade de Michigan, e mentora do protocolo MiSSES. 

Seguimos o critério de avaliação apresentado no estudo de Chien et 

al. No qual classifica a qualidade do osso temporal com uma pontuação 

dividida da seguinte forma: Uma pontuação de 3 indicou que o osso sintético 

impresso em 3D era uma alternativa aceitável comparado ao osso 

cadavérico humano/ osso temporal humano de um paciente portador de 

OMCC; pontuações inferiores a 3 indicaram que a impressão em 3D osso 

sintético era um substituto pobre para ossos temporais cadavéricos. 

Pontuações de 4 e superiores indicaram que o osso sintético impresso em 

3D foi um excelente substituto para ossos temporais de cadáveres  

humanos [15]. 

  

4.8 ANÁLISES 

  

As respostas qualitativas foram analisadas usando estatísticas 

descritivas básicas. As variáveis categóricas foram apresentadas por meio 

de frequências relativas e absolutas. Os itens do questionário foram 

apresentados como mediana e quartis. Não houve perda de dados. 

O α                                                                  

   q      O             α          0   1         valor maior que 0,7 

indicando confiabilidade aceitável. O alpha de Cronbach foi apresentado por 

Lee J. Cronbach, em 1951, como uma forma de estimar a confiabilidade de 
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um questionário aplicado em uma pesquisa, o alfa mede a correlação entre 

respostas em um questionário através da análise do perfil das respostas 

dadas pelos respondentes. Os dados foram armazenados e organizados em 

planilha eletrônica do formato Microsoft Excel. 

A confiabilidade entre avaliadores (IRR) foi avaliada através da 

medida média de                        (I  )                       κ   j  

frequentemente usada para testar a IRR, é projetado para corrigir por acaso, 

contabilizando a possibilidade da adivinhação. Dados os avaliadores de nível 

de especialista incluídos nesta avaliação, a             κ                     

medida inadequada de IRR. Um coeficiente ICC de 1 representa 

confiabilidade perfeita, e um valor> 0,8 indica concordância excelente. 

Todos os testes foram bicaudados e os valores finais de p abaixo de 

0,05 foram considerados estatisticamente significativos. Todas as análises 

                                (       T     2021)                ‘   ’ 

(G      2019)   ‘   ’ (            2018) [43, 44]. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 CONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MODELO EM 3D 

 

O modelo criado buscou reproduzir de forma fiel as principais estruturas 

anatômicas do osso temporal comumente usadas nas dissecções cirúrgicas 

como pontos de reparo anatômicos, conforme ilustrado nas Figuras 3-7, 

respeitando ao máximo as cores in vivo das estruturas, visando maior 

proximidade com aparência real. 
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Legenda.  Visão lateral do modelo (1 - Arco zigomático, 2 - Cavidade glenóide, 3 - Ponta da 
mastóide, 4 - Espinha suprameatal, 5 - Conduto auditivo externo, 6 - Escama do osso 
temporal). 
 

Figura 3 -  Aspecto visual do modelo em 3D – Visão lateral 
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Legenda. Visão anteromedial do modelo (1 - Seio sigmoide, 2 - Carótida interna, 3 - Veia 
jugular, 4 - Conduto auditivo interno com VII e VIII pares cranianos);  

Figura 4  -  Aspecto visual do modelo em 3D – Visão anteromedial 
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Legenda. Visão inferior (1 - Cavidade glenóide, 2 - Artéria carótida, 3 - Veia jugular, 4 - Nervo 
facial, 5 - Ponta da mastoide) 

Figura 5  -  Aspecto visual do modelo em 3D – Visão inferior 
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Legenda. Visão posterior do modelo de osso temporal (1 – Escama do osso temporal,  2 – Seio 
sigmoide, 3 - Dura-mater) 

Figura 6  -  Aspecto visual do modelo em 3D – visão posterior 
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O material sugestivo de colesteatoma fora simulado através de cola de 

silicone, Figura 7. 

 

 

Legenda. A (otoendoscopia do paciente). B (otoendoscopia do modelo). 1 - Colesteatoma, 2 - 
Membrana timpânica, 3 - Martelo, 4 - Bigorna, 5 - Estribo, 6 - Janela oval, 7 - Janela redonda 

Figura 7 -  Visão endoscópica do ouvido direito da paciente selecionada e do 
modelo de osso temporal 
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O modelo em 3D foi ainda tomografado, e comparado à TC da paciente 

selecionada, Figura 8. 

 

 

                I          j                             “            ”  W    w W     
(“            j     ”)     40  H 

Figura 8 -  Imagens tomográficas em corte coronal de paciente selecionado (A 
e B) e de modelo de osso temporal criado (C, D, E e F) 

 

A dissecção por broqueamento do modelo também permitiu a 

identificação das estruturas anatômicas internas do osso temporal, comumente 

utilizadas em cirurgias otológicas, que foram reproduzidas fielmente no modelo 

criado (Figuras 9). 
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Legenda. A: CAE (conduto auditivo externo); PPCAE (parede posterior do conduto auditivo 
externo); CM (celularidade mastoidea); PM (ponta da mastóide). 

Figura 9.1 -  Dissecção do osso temporal em 3D com colesteatoma, 
evidenciando pontos internos de reparo anatômico - A 
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Legenda. B: AM (antro mastoideo); SS (seio sigmoide) 

Figura 9.2 -  Dissecção do osso temporal em 3D com colesteatoma, 
evidenciando pontos internos de reparo anatômico - B 
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Legenda. C: CT (colesteatoma); DM (dura-mater); CO (cadeia ossicular); CSCL (canal semi-
circular lateral); SS (seio sigmoide) 

Figura 9.3 -  Dissecção do osso temporal em 3D com colesteatoma, 
evidenciando pontos internos de reparo anatômico - C 
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Legenda. D: CT (colesteatoma); BG (bigorna); CSCL (canal semi-circular lateral)  

Figura 9.4 -  Dissecção do osso temporal em 3D com colesteatoma, 
evidenciando pontos internos de reparo anatômico - D 



Resultados | 40 

 

 

 

 Legenda. D: CO (cadeia ossicular); DM (dura-mater); CSCL (canal semi-circular lateral); NF 
(nervo facial); SS (seio sigmoide) 

Figura 9.5 -  Dissecção do osso temporal em 3D com colesteatoma, 
evidenciando pontos internos de reparo anatômico - E 
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Legenda. F: CO (cadeia ossicular); CSCL (canal semi-circular lateral); NF (nervo facial); ES 
(estribo); TT (tendão do estribo); JR (janela redonda); COC (cóclea – visualizada através de 
timpanotomia posterior) 

Figura 9.6 -  Dissecção do osso temporal em 3D com colesteatoma, 
evidenciando pontos internos de reparo anatômico - F 

 

O modelo reproduziu visualmente, por meio de cola de silicone, as 

camadas de pele que constituem o colesteatoma, bem como a aparência visual 

de sua remoção, com o plano de clivagem entre o tumor e o osso temporal, 

conforme visualizado na cirurgia in vivo. Além disso, a localização do tumor na 

peça reproduziu os achados da tomografia computadorizada do paciente 

(Figura 10). 
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 Legenda. A: CT (colesteatoma) 

Figura 10.1 -  Dissecção do osso temporal em 3D com colesteatoma, durante 
remoção do tumor, evidenciando aspecto de pele/queratina – A  
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 Legenda. B: RA (região atical, anterior) 

Figura 10.2 -  Dissecção do osso temporal em 3D com colesteatoma, após 
remoção do tumor - B 
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5.2 VALIDAÇÃO DO MODELO EM 3D  

 

5.2.1 Demografia e Experiência Cirúrgica dos avaliadores 

Dez otorrinolaringologistas experientes, com formação em cirurgia 

otológica, dos principais centros médicos do Brasil, e das mais distintas regiões 

do país concluíram o estudo. As informações com a caracterização dos 

avaliadores encontram-se resumidas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Caracterização e perfil dos avaliadores 

Variável N = 10 

Sexo  

Masculino 10 (100%) 

Idade (anos)  

20 - 40  1 (10%) 

41 - 60  8 (80%) 

>60  1 (10%) 

Tempo de formação  

>10 anos 10 (100%) 

Maior grau acadêmico  

Doutorado 7 (70%) 

Livre docente 3 (30%) 

Estado de origem  

São Paulo 3 (30%) 

Rio Grande do Sul 1 (10%) 

Paraná 1 (10%) 

Pernambuco 1 (10%) 

Bahia 1 (10%) 

Rio de Janeiro 1 (10%) 

Distrito Federal 1 (10%) 

Minas Gerais 1 (10%) 

Número de mastoidectomias realizadas na carreira  

> 100 10 (100%) 

Dados apresentados como n (%). 
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5.2.2 Avaliação do modelo pelos experts 

Após ajustes mediante o primeiro feedback na avaliação inicial (N =2, 

tabela 2), o modelo final foi apresentado pessoalmente aos 10 otologistas 

supracitados entre maio e setembro de 2021, os quais responderam o 

questionário criado com base na estrutura de pesquisa da escala MiSSES (n 

=10, Tabelas 2 e 3). Todos profissionais envolvidos na avaliação concluíram as 

atividades exigidas. 

O modelo foi consistentemente bem avaliado com pontuações de 4 ou 

mais nas medidas de fidelidade, valor educacional (utilidade baseada em 

tarefas e como ferramenta de ensino) e qualidade/reação geral, com  exceção 

da consistência do colesteatoma (Tabela 3, mediana=3). 

Nas avaliações qualitativas, os otologistas descreveram o colesteatoma 

como denso em comparação com o tecido humano normal, uma cadeia 

ossicular mais rígida e a necessidade de um aspecto mais maleável da dura-

mater, carótida interna e seio sigmoide. Apesar destas limitações, 10 de 10 

(100%) avaliadores disseram que o modelo estava pronto para uso como está 

ou com necessidade de pequenas modificações (Tabela 2 e 3). 

No geral, o modelo de osso temporal com colesteatoma recebeu notas 

altas em relação ao seu uso no treinamento de mastoidectomia, tanto dentro do 

realismo anatômico como no valor educacional. Os avaliadores concordam que 

usar o modelo permite que as habilidades sejam transferidas para sala de 

cirurgia; se comunicar com o paciente sobre a patologia envolvida antes da 

cirurgia, e concordam fortemente que a inserção do modelo no currículo 

sistematiza o ensino da mastoidectomia por colesteaoma; 10 de 10 (100% 

avaliadores concordam que o simulador é um bom dispositivo educacional para 

treinamento cirúrgico de OMCC (Tabela 4). 
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Tabela 2 - Resumo do feedback qualitativo  

 

 

 

 
Protótipo Modelo final 

Pontos 
positivos do 
modelo 

Excelente fidelidade anatômica; 
coloração de estruturas próximas da 
realidade; 

Adicionalmente: excelente 
ferramenta educacional; inovação 
tecnológica promissora; 
resistência óssea próxima da 
normalidade. 

Áreas para 
melhoria e 
soluções 
apontadas 

Consistência do colesteatoma muito 
denso representada pelo silicone  
diluição do silicone; rigidez de 
cadeia ossicular  corrigir excessos 
ósseos na impressão 3D; tamanho 
pequeno do colesteatoma  
introdução de maior quantidade de 
silicone; Representação insuficientes 
dos pares cranianos  confecção 
com fios de nylon 

Evidência mais robusta de erosão 
de cadeia ossicular ajustes na 
impressão 3D; confecção de dura-
mater e vasos em material 
maleável Estudar outros 
materiais; Introdução de 
membrana timpânica e simulação 
de acidentes cirúrgicos como 
sangramento  estudos futuros 
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Tabela 3 - Caracterização das respostas ao questionário aplicado 

Item 
Escala Likert 

Mediana (Quartis) 
Mínimo-
Máximo 1 2 3 4 5 

Fidelidade / Realismo anatômico        

A percepção de profundidade é realista 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 10 (100%) 5,00 (5,00 - 5,00) (5 - 5) 

As estruturas anatômicas são realistas 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (70%) 3 (30%) 4,00 (4,00 - 4,75) (4 - 5) 

A sensação do tecido ósseo é realista 0 (0%) 0 (0%) 1 (10%) 5 (50%) 4 (40%) 4,00 (4,00 - 5,00) (3 - 5) 

O tom do modelo é realista 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (40%) 6 (60%) 5,00 (4,00 - 5,00) (4 - 5) 

A consistência do colesteatoma é 
realista 

1 (10%) 3 (30%) 2 (20%) 2 (20%) 2 (20%) 3,00 (2,00 - 4,00) (1 - 5) 

O posicionamento do modelo de osso 
temporal no "porta osso temporal" é 
capaz de simular o posicionamento do 
paciente no centro cirúrgico 

0 (0%) 0 (0%) 1 (10%) 1 (10%) 8 (80%) 5,00 (5,00 - 5,00) (3 - 5) 

O modelo impresso em 3D conseguiu 
reproduzir as expectativas anatômicas 
encontradas na tomografia de ossos 
temporais 

0 (0%) 0 (0%) 2 (20%) 4 (40%) 4 (40%) 4,00 (4,00 - 5,00) (3 - 5) 

continua 
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Tabela 3 - Caracterização das respostas ao questionário aplicado (continuação) 

continua 

Item 
Escala Likert 

Mediana (Quartis) 
Mínimo-
Máximo 

1 2 3 4 5 

Valor educacional        

Útil para ensinar anatomia 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (10%) 9 (90%) 5,00 (5,00 - 5,00) (4 - 5) 

Útil para ensinar planejamento cirúrgico 0 (0%) 0 (0%) 1 (10%) 2 (20%) 7 (70%) 5,00 (4,25 - 5,00) (3 - 5) 

Útil para melhorar a coordenação olho-mão 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (20%) 8 (80%) 5,00 (5,00 - 5,00) (4 - 5) 

Útil como ferramenta geral de treinamento 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (10%) 9 (90%) 5,00 (5,00 - 5,00) (4 - 5) 

Útil para melhorar a técnica operatória 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (20%) 8 (80%) 5,00 (5,00 - 5,00) (4 - 5) 

Útil para ensinar mastoidectomia cortical 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (10%) 9 (90%) 5,00 (5,00 - 5,00) (4 - 5) 

Útil para ensinar aticotomia 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (10%) 9 (90%) 5,00 (5,00 - 5,00) (4 - 5) 

Útil para ensinar dissecção de recesso facial 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (30%) 7 (70%) 5,00 (4,25 - 5,00) (4 - 5) 

Útil para ensinar timpanotomia posterior 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (40%) 6 (60%) 5,00 (4,00 - 5,00) (4 - 5) 

Útil para ensinar reconstrução de cadeia 
ossicular após remoção do colesteatoma 

1 (10%) 0 (0%) 2 (20%) 3 (30%) 4 (40%) 4,00 (3,25 - 5,00) (1 - 5) 

Útil para ensinar canaloplastia 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (30%) 7 (70%) 5,00 (4,25 - 5,00) (4 - 5) 

Útil para ensinar treinamento com próteses 
ósseo integradas 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (30%) 7 (70%) 5,00 (4,25 - 5,00) (4 - 5) 

Útil para ensinar cirurgia de mastoidectomia 
por OMCC 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (50%) 5 (50%) 4,50 (4,00 - 5,00) (4 - 5) 

Útil para ensinar dissecção do osso temporal 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (20%) 8 (80%) 5,00 (5,00 - 5,00) (4 - 5) 
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Tabela 3 - Caracterização das respostas ao questionário aplicado (continuação) 

continua 

 

Item 
Escala Likert 

Mediana (Quartis) 
Mínimo-
Máximo 1 2 3 4 5 

Reações gerais        

Eu recomendaria este modelo para 
residentes/cirurgiões otológicos 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 10 (100%) 5,00 (5,00 - 5,00) (5 - 5) 

Trabalhar com ossos 3D sintéticos com 
colesteatoma ajudará o cirurgiao a se sentir 
mais confiante ao realizar procedimentos na 
sala de cirurgia 

0 (0%) 0 (0%) 1 (10%) 3 (30%) 6 (60%) 5,00 (4,00 - 5,00) (3 - 5) 

Este modelo de osso temporal sintético 
impresso em 3D com colesteatoma deve ser 
incorporado ao currículo de treinamento 

0 (0%) 0 (0%) 3 (30%) 1 (10%) 6 (60%) 5,00 (3,25 - 5,00) (3 - 5) 

A inserção do modelo em 3D com 
colesteatoma aumenta a capacidade para 
desenvolvimento de habilidades cirúrgicas 
de cirurgiões experientes, inexperientes e 
em formação 

0 (0%) 0 (0%) 2 (20%) 3 (30%) 5 (50%) 4,50 (4,00 - 5,00) (3 - 5) 

A inserção do modelo de simulação em 3D 
antes da execução na vida real prepara 
melhor o cirurgião em formação 

0 (0%) 0 (0%) 1 (10%) 3 (30%) 6 (60%) 5,00 (4,00 - 5,00) (3 - 5) 

A inserção do modelo de simulação em 3D 
no currículo encurta a curva de aprendizado 
da mastoidectomia por colesteatoma 

0 (0%) 0 (0%) 2 (20%) 2 (20%) 6 (60%) 5,00 (4,00 - 5,00) (3 - 5) 
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Tabela 3 - Caracterização das respostas ao questionário aplicado (continuação) 

continua 

Item 
Escala Likert 

Mediana (Quartis) 
Mínimo-
Máximo 1 2 3 4 5 

Reações gerais (continuação)        

A inserção do modelo em 3D com colesteatoma 
reduz as taxas de complicações relacionadas ao 
procedimento na vida real 

0 (0%) 0 (0%) 4 (40%) 0 (0%) 6 (60%) 5,00 (3,00 - 5,00) (3 - 5) 

A inserção do modelo de simulação associado ao 
currículo e ao modelo 3D sistematiza o ensino da 
mastoidectomia por colesteatoma 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (30%) 7 (70%) 5,00 (4,25 - 5,00) (4 - 5) 

O modelo é útil para se comunicar com os 
pacientes sobre a condição da doença antes da 
cirurgia 

0 (0%) 0 (0%) 1 (10%) 5 (50%) 4 (40%) 4,00 (4,00 - 5,00) (3 - 5) 

Esta simulação facilita a prática de habilidades, 
através de uma gama de variações anatômicas e 
patológicas (baixa dura-máter, doença 
colesteatomatosa) 

0 (0%) 1 (10%) 1 (10%) 3 (30%) 5 (50%) 4,50 (4,00 - 5,00) (2 - 5) 

As habilidades aprendidas na dissecção do 
modelo são transferíveis para a sala de cirurgia 

0 (0%) 0 (0%) 1 (10%) 4 (40%) 5 (50%) 4,50 (4,00 - 5,00) (3 - 5) 

Comparado com a tomografia computadorizada, 
o modelo de impressão 3D é melhor para 
fornecer informações relativas à estrutura 
espacial tridimensional da mastoide e orelha 
média 

0 (0%) 0 (0%) 2 (20%) 3 (30%) 5 (50%) 4,50 (4,00 - 5,00) (3 - 5) 

Trabalhar com osso 3D sintético é tão útil quanto 
trabalhar com ossos de cadáveres congelados ou 
formalizados tradicionais 

0 (0%) 3 (30%) 1 (10%) 3 (30%) 3 (30%) 4,00 (2,25 - 4,75) (2 - 5) 



Resultados | 51 

 

 

Tabela 3 - Caracterização das respostas ao questionário aplicado (conclusão) 

Dados apresentados como n (%), exceto se especificado 

1= discordo totalmente; 2= discordo; 3= neutro; 4= concordo; concordo totalmente 

 

 

 

Item 
Escala Likert Mediana 

(Quartis) 
Mínimo-
Máximo 

1 2 3 4 5 

Avaliação geral        

No geral, o simulador é um bom dispositivo 
educacional para treinamento cirurgico de 
OMCC 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (10%) 9 (90%) 5,00 (5,00 - 5,00) (4 - 5) 



Resultados | 52 

 

 

Além disso, os avaliadores concordam que a inserção do modelo de 

simulação em 3D antes da execução na vida real prepara melhor o cirurgião 

em formação, e todos recomendariam este modelo para 

residentes/cirurgiões otológicos (Tabela 3). A distribuição das respostas do 

questionário é apresentada através de um mapa de calor, com base nas 

alternativas disponíveis (Figura 11). 

 

Tabela 4 - Avaliação geral do modelo de simulação 

Avaliação N Percentual 

Este simulador pode ser usado em treinamento sem 
melhorias feitas 

5 50% 

Este simulador pode ser usado em treinamento, mas 
deve ser ligeiramente melhorado 

5 50% 

Este simulador requer pequenos ajustes antes de poder 
ser considerado para uso em treinamento 

0 0% 

Este simulador requer grandes melhorias antes de 
poder ser considerado para uso em treinamento. 

0 0% 

Total 10 100% 
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Figura 11 -  Mapa de calor dos resultados do questionário aplicado para 
avaliação da peça em 3D baseado na proporção de respostas 

 

O custo para a confecção de um único modelo é de R$ 750. Este 

valor inclui toda a matéria prima, custos com equipamentos (impressora e 

câmara de cura), espaço físico, energia elétrica, mão-de-obra e produtos 

químicos para o tratamento pós-impressão. 
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5.2.3 Análise estatística 

                                                                 α 

Cronbach's. Os resultados da análise mostraram que a escala usada teve 

                                   (α = 0 956)                            

de medir os resultados de forma consistente. A concordância entre 

avaliadores foi avaliada entre os 10 avaliadores especialistas usando o 

coeficiente de relação intraclasse (ICC). A média dos avaliadores para medir 

o ICC foi de 0,804 com um intervalo de confiança de 95% de 0,69 a 0,88 

indicando uma excelente correlação. (Tabela 5 e 6) 

 

Tabela 5 - Consistência interna do questionário completo e seus domínios 

 

Valor 

IC 95% 

Limite 
inferior 

IC 95% 

Limite 
superior 

Alfa de Cronbach    

Questionário completo 0,956 0,926 0,968 

Realismo anatômico 0,509 0,093 0,950 

Utilidade como ferramenta de 
treinamento + Utilidade baseada em 
tarefas 

0,872 0,701 0,955 

Utilidade como ferramenta de 
treinamento 

0,597 0,200 0,989 

Utilidade baseada em tarefas 0,818 0,463 0,921 

Impressão geral 0,956 0,937 0,967 
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Tabela 6 - Confiabilidade do questionário completo e seus domínios 

 

Valor 

IC 95% 

Limite 
inferior 

IC 95% 

Limite 
superior 

Coeficiente de correlação intraclasse 
(média dos avaliadores) 

  

Questionário completo 0,804 0,692 0,887 

Realismo anatômico 0,838 0,595 0,962 

Utilidade como ferramenta de 
treinamento + Utilidade baseada em 
tarefas 

0,696 0,451 0,865 

Utilidade como ferramenta de 
treinamento 

-0,074 -0,240 0,873 

Utilidade baseada em tarefas 0,737 0,377 0,930 

Impressão geral 0,781 0,558 0,918 

 

5.2.4 Validade de face e conteúdo 

O realismo do simulador de osso temporal foi comparado com o 

padrão ouro da dissecção do osso temporal cadavérico nos seguintes 

domínios: aparência da anatomia, o design, ergonomia, percepção de 

profundidade e interface gráfica. A validade de face foi avaliada por todos os 

participantes (n = 10). As respostas para o questionário de validade de face 

são resumidos na Tabela 3 (fidelidade/realismo anatômico). Um total de 

100% (n = 10) das participantes concordaram ou concordaram fortemente 

que a percepção de profundidade, o tom do modelo e suas estruturas 

anatômicas eram realistas. No entanto, apenas 40% (n = 4) dos avaliadores 

concordaram que a consistência do colesteatoma era realista. 

O nível para o qual o simulador ensina o assunto pretendido da 

mastoidectomia cortical por colesteatoma, validade de conteúdo, foi avaliado 

através os seguintes domínios: anatomia cirúrgica, planejamento cirúrgico, 

técnica, coordenação, bem como em geral utilidade como ferramenta de 

treinamento. Estes domínios foram testados para o simulador como um todo 

e para as inserções individuais do osso temporal. A validade de conteúdo 

também foi avaliada por todos os participantes (n = 10). As respostas para o 
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questionário de validade de conteúdo global estão resumidas na Tabela 3 

(valor educacional). Todos os participantes concordaram ou concordaram 

fortemente que o simulador é útil para melhorar a coordenação olho-mão, útil 

para o ensino de anatomia cirúrgica e é útil como ferramenta de treinamento 

geral, e útil para melhorar a técnica operatória. 

As respostas para o questionário de validade de conteúdo, tarefa- 

específico, também estão resumidas na Tabela 3. Todos os participantes 

concordaram ou concordaram fortemente que o modelo é util para: ensinar 

dissecção do osso temporal, ensinar mastoidectomia cortical, ensinar 

aticotomia e dissecção do recesso do nervo facial, útil para ensinar 

timpanotomia posterior e canaloplastia, e ainda útil para ensinar 

mastoidectomia por otite média crônica colesteatomatosa. No entanto, 

somente 40% (4/10) concordaram totalmente que a reconstrução de cadeia 

ossicular após remoção do colesteatoma seria útil para ensino no modelo. 
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A medicina moderna e a impressão de tecnologia em 3D estão 

interligadas, sendo tema de congressos atuais na medicina, e objeto de 

interesse crescente especialmente da pesquisa biomédica. Os sistemas de 

impressão 3D são um subconjunto de prototipagem rápida, adequado para a 

produção de baixo custo de objetos 3D personalizados a partir de dados 

digitais facilmente gerenciáveis. Aplicado em muitos campos da 

otorrinolaringologia, as impressoras 3D são mais comumente direcionadas 

ao treinamento cirúrgico ou planejamento cirúrgico personalizado devido à 

sua capacidade de criar objetos de complexidade geométrica empregando 

uma ampla variedade de materiais [45]. 

Diante da necessidade de treinamento, e otimização de formação, 

novas modalidades de ensino para otimizar o treinamento cirúrgico se 

tornam imperativas. Uma modalidade que os educadores recorrem é a 

simulação que apesar de suas próprias limitações (por exemplo, 

simplificações para anatomia humana e escassez de estudos de validação), 

tem várias vantagens inerentes sobre a cirurgia tradicional: prática em 

ambientes de baixo risco, repetição de procedimentos até o sucesso, 

imediato feedback e avaliação de desempenho objetivo, e simulação de  

procedimentos de baixo volume.  Houve um aumento substancial no número 

de programas de simulação recentemente, em parte devido ao advento de 

sistemas mais sofisticados tecnologia de modelagem, como CAD, impressão 

3D e realidade virtual [7]. 

O mapa mundial de distribuição das publicações de protótipos revela 

uma notável escassez de tecnologia de impressão 3D no continente africano 

e na América do Sul, o que reflete uma desigualdade de acesso à tecnologia 

e inovação [5, 46]. O desenvolvimento de soluções tecnológicas 3D para o 

ensino cirúrgico, bem como a aplicação da abordagem na prática médica por 
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residentes/bolsistas, é mais prevalente na América do Norte e Europa em 

comparação com outras regiões [5, 46]. 

Os cirurgiões devem ser encorajados a adquirir educação cirúrgica 

em uma plataforma global; esta é a única estratégia pela qual todos podem 

acessar amplo conhecimento, oportunidades, instalações de saúde e os 

benefícios do desenvolvimento econômico [47]. 

Na otologia, os simuladores desenvolvidos para treinamento incluem 

modelos físicos e de realidade virtual para otoscopia, miringotomia com a 

inserção de um tubo de ventilação, estapedectomia, mastoidectomia e 

cirurgia endoscópica, permitindo uma melhor compreensão do movimento 

necessário no período intraoperatório. Um aumento em precisão e 

estabilidade da mão, redução do tempo cirúrgico, e um aumento na 

confiança do cirurgião são alguns dos benefícios dos protótipos de  

otologia [5, 25]. 

Nosso modelo representa o primeiro simulador descrito na literatura 

de OMCC com alta fidelidade, usando design auxiliado por computador 

(CAD) e tecnologias de impressão 3D para sua construção. A evidência 

deste estudo sugere além do baixo custo, o simulador como uma ferramenta 

educacional ímpar para otorrinolaringologistas. Este modelo facilita o 

aumento da exposição prática para este procedimento cirúrgico avançado, 

desafiador inclusive para cirurgiões experientes. 

O uso de materiais prontamente disponíveis, de custo acessível, e a 

disponibilidade de laboratórios de habilidades cirúrgicas torna o modelo 

acessível e praticável. De grande importância, o baixo custo e a 

portabilidade do simulador facilita o uso em alcance global e educação 

cirúrgica internacional. Este modelo adiciona versatilidade, facilitando a 

capacidade de ensaiar certos procedimentos associados a mastoidectomia, 

como canaloplastia, timpanotomia posterior, reconstrução de cadeia 

ossicular, e ainda treinamento com próteses osteoancoradas. 

Somado ainda às limitações envolvidas aos recursos mais valiosos 

que limitam o treinamento em otorrinolaringologia, o modelo de treinamento 
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ideal não seria apenas barato e prontamente disponível, mas que também 

possuam validade de face, conteúdo e estrutura [41]. 

O simulador proposto obteve uma boa avaliação geral para validade 

de face e conteúdo; o realismo do simulador de osso temporal ao avaliar 

domínios como aparência da anatomia, o design, ergonomia, percepção de 

profundidade e interface gráfica foram favoravelmente pontuados em todas 

as categorias que avaliam a validade de face. O nível para o qual o 

simulador ensina o assunto pretendido da mastoidectomia cortical foi 

avaliado através dos seguintes domínios: anatomia cirúrgica, planejamento 

cirúrgico, coordenação, bem como em geral utilidade como ferramenta de 

treinamento. Estes domínios foram testados para o simulador como um todo 

e para as inserções individuais do osso temporal, recebendo avaliações 

positivas consistentes. Mesmo as limitações ainda impostas e relatadas, 

como a consistência do colesteatoma, ausência de membrana timpânica, 

incapacidade de reprodução de sangramento/outros acidentes não 

comprometeram a opinião dos modelos no contexto geral, haja visto o fato 

de 10/10 sugerirem que o modelo poderia ser usado para treinamento. 

A maioria dos participantes afirmou que os ossos temporais 

impressos em 3D devem ser incorporados ao currículo de treinamento de 

dissecção óssea temporal e que eles recomendariam o modelo de osso 

temporal impresso em 3D para outros estagiários. Nossos resultados 

sugerem o já discriminado em outros estudos, em que se evidencia que o 

modelo do osso temporal impresso em 3D é um treinamento valioso 

ferramenta de aprendizagem de procedimentos otológicos [6, 15]. 

O uso de simuladores cirúrgicos demonstrou fornecer valor real e 

permitir a aquisição de conjuntos de habilidades que são transferíveis para a 

sala de cirurgia. Somado a isso a simulação protege os pacientes ao 

diminuir erros médicos; muitos acreditam que essas simulações estarão em 

breve avançadas o suficiente para uso em testes padronizados e 

certificação, particularmente para otorrinolaringologia [11]. 
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Na otologia inúmeros modelos em 3D reproduzem as características 

anatômicas, e representam de forma global a maioria dos trabalhos 

publicados na especialidade [5], tornando-se muitas vezes substrato pra que 

aplicações mais robustas do uso da tecnologia em 3D possam ser 

desenvolvidas, tal qual em nosso serviço iniciamos com a criação do 

Otobone® [48]. No entanto, estudos que reproduzem patologias de osso 

temporal são carentes, e representam uma área de desenvolvimento médico 

promissora, especialmente pela possibilidade de reproduzir a doença do 

paciente, e permitir a simulação do ato cirúrgico previamente. 

Com as propriedades físicas e anatômicas adequadas para replicar o 

procedimento na sala de operações, os modelos impressos representam um 

meio renovável, seguro e conveniente de introduzir a técnica mestre na 

ausência de materiais biológicos [11]. 

Relatórios demonstraram que a microdissecção por protótipos 

impressos em 3D pode melhorar o desempenho de performance na 

população jovem residente [13]. Estudos de validação de simulação médica 

mostraram que as habilidades aprendidas por trainees usando um simulador 

melhoraram significativamente o desempenho dos alunos, diminuindo os 

tempos de operação, diminuindo os erros e melhorando a eficiência, em 

última análise, reduzindo o tempo para a proficiência e melhorando a 

segurança geral do paciente [8]. O valor de usar a impressão tridimensional 

(3D) para planejar a cirurgia é reduzir tempo operatório e aumentar a 

confiança do paciente e do cirurgião sobre o procedimento [48]. 

O presente estudo apresenta uma alternativa viável a formação e 

capacitação dos otorrinolaringologistas, na medida que dinamiza as 

possibilidades de treinamento em cirurgia otológica, e abre leques de 

possibilidade tecnológicas para agregar produtos ao serviço criado, como 

plataformas on-line de treinamento de anatomia do osso temporal por meio 

de softwares direcionados para cirurgias e o ensino, customizando 

referências anatômicas aos achados intraoperatórios, e ainda aos achados 

tomográficos. Bem como permite que as universidades possam fornecer aos 



Discussão | 62 

 

 

residentes/trainees recursos para prática de cirurgia em ouvido, contornando 

as dificuldades impostas aos acessos de dissecção cadavérica. Do ponto de 

vista prático, e futurista, a tecnologia em 3D permitiria ainda a possibilidade, 

com base nos exames de imagem do paciente, a reprodução da patologia 

específica com a criação do locus cirúrgico em 3D, e a possibilidade do 

treinamento cirúrgico anteriormente a cirurgia propriamente dita.  

Este artigo propõe o uso de simuladores cirúrgicos impressos em 3D 

para preencher a lacuna no ensino global de cirurgia, particularmente em 

otorrinolaringologia. 

Nosso estudo apresenta algumas limitações. No tocante às limitações 

do modelo, é sabido que na impressão em 3D algumas simplificações são 

necessárias, especialmente no osso temporal. Nosso modelo não dispõe de 

membrana timpânica; não apresenta as partes moles representada pela 

orelha, pele e tecido celular subcutâneo que se sobrepõe ao osso temporal, 

não apresenta a possibilidade de simular complicações inerentes à cirurgia 

otológica como sangramento e fístula liquórica secundário a lesão de 

meninge. Essas simplificações foram cuidadosamente planejada para não 

interferir nos critérios educacionais, e não foram relevantes pelos revisores 

externos quanto ao uso do modelo. 

Nosso estudo também mostrou que há espaço para melhorias em 

termos de: a fidelidade de algumas das estruturas, como como a membrana 

timpânica; a mobilidade da cadeia ossicular; nervo facial e interface óssea 

do canal de Falópio; e a dura-máter e contrastes de cores das estruturas 

anatômicas 

As limitações à validação incluem a seleção não anônima de 

especialista, o que pode transmitir viés de avaliação, bem como o n envolvia 

um grupo relativamente pequeno de cirurgiões, embora altamente 

experientes. Além disso, a evidência de validade foi limitada ao conteúdo de 

teste como uma ferramenta de treinamento. Não incluiu a amplitude da 

evidência de validade necessária para inferir o valor do modelo como uma 

ferramenta de teste com a capacidade de discriminar entre desempenhos de 
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médicos novatos e experientes. Por fim, nosso estudo ainda não foi validado 

no ambiente educacional. Nosso próximo passo é conduzir um estudo 

prospectivo, randomizado e controlado com residentes de 

otorrinolaringologia para avaliar o simulador criado em comparação ao 

treinamento convencional. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

O modelo tridimensional do osso temporal impresso é uma alternativa 

atraente para ossos temporais cadavéricos como uma ferramenta de 

treinamento cirúrgico de otologia especialmente pela possibilidade de 

reproduzir patologias, como o colesteatoma. Nosso estudo desenvolveu um 

modelo inédito em 3D reproduzindo a OMCC, e evidenciou validade de face 

e conteúdo do modelo, ao fornecer uma experiência de dissecção 

anatomicamente realista com valor educacional.  

Através do referido modelo é possível reconhecer os principais 

reparos anatômicos usados em dissecção de osso temporal convencional de 

forma fiel.Somado a isso, a versatilidade da modelagem 3D também permite 

futuras aplicações de treinamento, ampliando os horizontes para o 

treinamento de habilidades cirúrgicas. 
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8 ANEXOS 

Anexo A. Modelo da Michigan Standard Simulation Experience Scale 

(MiSSES) 
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Anexo B. CAPPesq 
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Anexo C. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Especialistas) 
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Anexo D. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Paciente) 
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Anexo E. Manual de Dissecção do osso temporal com colesteatoma 

(Experts) 
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