Roteiro de Estudo: Fossas Cranianas, Mandíbula, Temporal, Esfenóide e Etmóide
Fossa Anterior
• Crista galli
• Crista frontal
• Forame cego
• Lâmina crivosa
• Espinha etmoidal do esfenóide
Fossa Média
• Quiasma óptico
• Processo clínóide anterior
• Sela túrcica: dorso da sela
• Forame espinhal
• Fissura orbital superior
• Forame redondo
• Forame oval
• Forame lácero
Fossa Posterior
• Forame magno
• Canal do hipoglosso
• Forame jugular
• Meato acústico interno
• Crista occipital interna
• Sulcos do seio transverso
• Forame mastóideo
• Canal condilar
Mandíbula
Corpo
a. Face Externa
• Sínfise mentoniana
• Protuberância do mento
• Tubérculo mentoniano
• Fossa incisiva
• Forame mentoniano
• Linha oblíqua
b. Face Interna
• Espinhas mentonianas
• Linha milo-hióidea
• Fossa submandibular
c. Borda superior: alvéolos
d. Borda Inferior: sulco p/ artéria facial
Ramo
a.Face Lateral
• Cristas oblíquas para inserção do masséter
b. Face Medial

• Forame Mandibular
• Língula da Mandíbula
• Sulco Milo-hióideo
• Canal mandibular
c. Borda inferior
d. Borda posterior: recoberta pela parótida
e. Borda superior
• Processo coronóide
• Processo condilar: côndilo e colo

•

Incisura

mandibular

Temporal

Parte Escamosa
a. Face Externa
• Processo Zigomático
• Fossa mandibular
b. Face interna: depressões e sulcos
Porção Mastóidea
a. Face Externa
• Forame Mastóideo
• Incisura mastóidea
b. Face interna
• Sulco sigmóide
• Células mastóideas
Porção Petrosa
Dividida em uma base, um ápice, três faces e duas bordas
a.Base: unida com as faces internas da escama e porção mastóidea
b. Ápice: Orifício interno do canal carótico
c. Face anterior: sutura petroescamosa; eminência arqueada
d. Face posterior: meato acústico interno
e. Face inferior
• Abertura do canal carótico
• Fossa jugular
• Processo estilóide
• Forame estilomastóideo
f.Borda superior: sulco para o seio petroso superior
g.Borda posterior: incisura jugular
Porção Timpânica
a. Face póstero-superior: sulco timpânico
b. Face antero-inferior
c. Bordas lateral, superior e inferior
d. Meato acústico externo
e. Processo estilóide
Esfenóide
Corpo
a. Face superior:
• Espinha etmoidal
• Sulco do quiasma

• Canal óptico
• Sela túrcica: tubérculo da sela; processos clínóides médios e posteriores; dorso da sela
• Processo petroso
• Clivo
b. Faces Laterais
• Sulco carótico
c. Face Posterior
d. Face Anterior: crista, seio e conchas esfenoidais
e. Face inferior: rostro esfenoidal
Asas Maiores
a. Face superior:
• Forames: redondo, oval e espinhoso
b. Face temporal
• Crista infratemporal
c. Face orbital
d. Margem da asa maior: sulco da tuba auditiva, borda escamosa, ptério
Asas Menores
a. Faces superior e inferior
b. Borda anterior
c. Borda posterior; processo clinóide anterior e canal óptico
Processo pterigóide
• Lâminas medial e lateral
• Fossa pterigóidea
Conchas esfenoidais:
• Seio esfenoidal
Etmóide
Lâmina crivosa ou horizontal
• Crista Galli
• Forames crivosos(olfatórios)
Lâmina perpendicular
Labirinto ou massas laterais
• Células etmoidais
a. Face superior:
• Lâmina orbital
b. Face medial:
• Concha nasal média e superior
• Meato superior e médio

