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Osteologia Da Face

OSTEOLOGIA DA FACE

           
O crânio é formado por um total de 22 ossos e é divido em: neurocrânio e 
viscerocrânio

NEUROCRÂNIO

O Neurocrânio fornece o invólucro para o cérebro e as meninges 
encefálicas, partes proximais dos nervos cranianos e vasos sanguíneos.
É composto por 08 ossos:

OCCIPITAL Apresenta uma perfuração grande e oval responsável por permitir a 
comunicação do cérebro com o canal vertebral.

ESFENOIDE Osso irregular ímpar que fica localizado na base do crânio antes dos 
temporais e da porção basilar do osso occipital.

PARIETAL 
(02)

Osso par, sendo responsável por formar o teto do crânio. Seu formato é 
chato e apresenta duas faces, quatro bordas e quatro ângulos.

TEMPORAL 
(02)

Osso par extremamente importante para nosso corpo, pois no seu interior 
está localizado o aparelho auditivo.

FRONTAL
Osso largo e chato que fica localizado para frente e para cima. Ele 
apresenta duas porções, sendo uma vertical e outra horizontal, onde 
ficam localizadas as cavidades orbitais e nasais.

ETMOIDE Osso leve e esponjoso, que apresenta um formato irregular e está 
localizado na parte anterior do crânio.
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VISCEROCRÂNIO
Já o viscerocrânio corresponde à face do indivíduo e aloja todas as vísceras faciais. 
Ele é composto por ossos irregulares, sendo um total de seis ossos pares e dois 
ossos ímpares, são eles:

LACRIMAL 
(02) Abriga o saco lacrimal e responsável por sustentar o conteúdo da órbita.

VÔMER Constitui o septo nasal com lâmina perpendicular do etmoide e a 
cartilagem do septo nasal.

MAXILA (02) Forma a maior porção da face e que possui a maior parte do tecido 
muscular. É o responsável pelas expressões faciais.

NASAL (02) Par de ossos localizado na face e que faz o contorno inicial do nariz.

PALATINO 
(02)

Fica localizado entre a maxila e o osso esfenoide. Ele tem formato de L e 
é responsável por formar a porção posterior do palato duro e o assoalho 
da cavidade nasal..

ZIGOMÁTICO 
(02)

Responsável por fazer a ponte entre o neurocrânio e o viscerocrânio. É 
ele que forma as maçãs do rosto.

MANDÍBULA Forma o queixo e o contorno inferior da face. É ele que permite que a 
pessoa abra a boca para comer, mastigar e falar.

CONCHA 
NASAL 

INFERIOR 
(02)

Localizada ao longo da parede lateral da cavidade nasal.

Além disso, a face é divida em terços: superior, médio e inferior.
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Superior: limitado pela inserção do couro cabeludo até a linha das sobrancelhas
Médio: da linha das sobrancelhas à região subnasal
Inferior: da região subnasal até a região mentual

No terço médio da face encontramos as órbitas, que são dois espaços responsáveis 
para acomodação do globo ocular, glândulas lacrimais, nervos e músculos. 

Cada órbita é formada pela junção de 07 ossos, são eles: 

1. Face orbital do Frontal; 
2. Face orbital do Zigomático; 
3. Face orbital da Maxila; 
4. Osso lacrimal; 
5. Lâmina orbital do etmoide; 
6. Lâmina orbital do esfenoide; 
7. Processo orbital do palatino. 

Os números da imagem ao lado correspondem aos 
números da sequência.
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PILARES MAXILOFACIAIS
São chamadas assim as regiões responsáveis pela dissipação de forças e pela 
resistência. Tudo isso permitindo a manutenção da estrutura facial.

Divididos em um total de 06 pilares

Pilares maxilofaciais verticais:

• Nasomaxilar

• Zigomático

• Pterigomaxilar

Pilares maxilofaciais horizontais:

• Superior

• Médio

• Inferior

Na imagem os pilares verticais em vermelho, os pilares horizontais em azul e a 
dissipação de forças em verde.
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FORAMES E FISSURAS

Além dos ossos que compõe o crânio, outros acidentes anatômicos também 
são de suma importância para o nosso estudo. Entre eles, temos os forames e 
fissuras nos quais os vasos e nervos adentram a estrutura óssea para inervação 
e vascularização.
De forma simplificada, trouxemos um quadro com as principais estruturas e seus 
respectivos caminhos de entrada ou saída.

FORAME/FISSURA Estrutura

FORAME MAGNO Tronco encefálico, ramos espinhais, nervo acessório e 
artéria vertebral

CANAL HIPOGLOSSO Nervo hipoglosso

FORAME JUGULAR Nervo glossofaríngeo, nervo vago, nervo acessório e veia 
jugular interna

CANAL CAROTÍDEO Artéria carótida interna
FORAME ESTILOMASTÓIDEO Nervo facial

FORAME LACERADO Artéria carótida interna
FORAME REDONDO Nervo maxilar (ramo do nervo trigêmeo)

FORAME OVAL Nervo mandibular (ramo do nervo trigêmeo)
FORAME ESPINHOSO Artéria meníngea média

FISSURA ORBITAL 
SUPERIOR

Nervo oculomotor, nervo troclear, nervo abducente e nervo 
oftálmico (ramo do nervo trigêmeo)

FORAME ÓPTICO Artéria oftálmica e nervo óptico

FORAME INFRAORBITÁRIO Nervo infraorbitário, artéria e veia infraorbitária
FORAMES ALVEOLARES 

SUPERIORES POSTERIORES
Nervos e artérias alveolares superiores posteriores

FORAME INCISIVO Nervo nasopalatino e artéria esfenopalatina
FORAME PALATINO MAIOR Nervo, artéria e veia palatina maior
FORAME PALATINO MENOR Nervo, artéria e veia palatina menor

FORAME 
ZIGOMATICOFACIAL Nervo zigomaticofacial

FORAME MANDIBULAR Nervo alveolar inferior e lingual
FORAME MENTUAL Nervos incisivo e mentual


