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O que você irá ver nesse capítulo:

1 - NEUROCRÂNIO

Para melhor compreender e atuar em qualquer área da Saúde o primei-
ro passo é compreender como o corpo humano é constituído. O arcabou-
ço do corpo humano é formado pelo esqueleto, pois este confere forma, 
sustentação e proteção para as partes moles – tecidos e órgãos.  Assim, o 
primeiro capítulo desta coleção de manuais trata de modo geral da forma-
ção óssea do esqueleto da cabeça, que é chamado de crânio. Podemos 
dividir o crânio em:
• Neurocrânio: parte que abriga o encéfalo, chamado também de cal-

vária.
• Viscerocrânio: parte que abriga as vísceras faciais (órgãos dos senti-

dos), sendo denominada de face no vivente.

Noções sobre a estrutura anatômica da cabeça e do pescoço
Neurocrânio
Viscerocrânio
Maxila 
Mandíbula
Zigomáticos
Cavidade orbital
Cavidade nasal
Seios paranasais

✓
✓
✓

1Osteologia

✓
✓
✓
✓
✓
✓
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No crânio, esses ossos se articulam, tendo a função de proteger o en-
céfalo (cérebro, cerebelo e tronco encefálico; ver Cap. Neuroanatomia) e 
as demais estruturas que estão abrigadas na face (dentes, língua, olhos, 
cavidade nasal, glândulas, dentre outras). O neurocrânio é constituído por 
oito ossos: parietais, temporais, frontal occipital, esfenóide e etmóide. A 
principal característica anatômica desses ossos é a proteção mecânica, 
portanto possuem forma laminar ou plana, sendo unidos por suturas (ar-
ticulações fibrosas). Apesar da grande relevância do conhecimento anatô-
mico a respeito do neurocrânio e suas estruturas, o objetivo deste capítulo 
é aprofundar o conhecimento sobre o viscerocrânio e suas estruturas, ao 
que passaremos a seguir.

2  - VISCEROCRÂNIO

O viscerocrânio é constituído por 13 ossos em média: na mandíbula, a 
maxila, os ossos zigomáticos, os ossos da cavidade orbital (ex.: lacrimais), 
ossos nasais, as conchas nasais inferiores, ossos palatinos, o vômer e a 
mandíbula.

Já o esqueleto do pescoço, é constituído por sete vértebras cervicais 
(de C1 a C7) que se articulam com o crânio (por meio da articulação 
atlantoaxial, entre o atlas, C1, e o osso occipital), e com as clavículas e 
com o restante da coluna vertebral. É também constituído por músculos 
que permitem a movimentação da cabeça – a musculatura cervical. O 
conteúdo do pescoço é composto por vísceras como: a laringe, a traqueia, 
o esôfago, a glândula tireóide, o osso hióide, dentre outras estruturas.
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No quadro abaixo, observe os ossos que formam o crânio:

Quadro 1: Ossos que formam o crânio

NEUROCRÂNIO ESQUELETO DA FACE

Frontal (01) Mandíbula (01)

Occipital (01) Vômer (01)

Esfenóide (01) Zigomático (02)

Temporal (02) Maxila (01)

Parietal (02) Palatino (02)

Etmóide (01) Lacrimal (02)

Concha Nasal Inferior (02)

Dica: Na vida intrauterina e logo após o nascimento, há dois ossos frontais, 
unidos pela sutura frontal. Há também duas maxilas, unidas pela sutura pa-
latina mediana, porém, no adulto, estes e outros ossos sofrem sinostose (os-
sificação completa), passando a ser considerados ímpares. Outra observação 
importante é que alguns autores consideram o Etmóide um osso do neuro-
crânio, mas, para alguns, é um osso do viscerocrânio por formar o esqueleto 
da cavidade nasal.

2.1 - A maxila

A maxila é um osso esponjoso, irregular e pneumático (contém o seio 
maxilar). Os maxilares estão unidos no plano mediano pela sutura palati-
na mediana e na vista frontal pela sutura intermaxilar. É formada por 
quatro processos: frontal, zigomático, palatino, alveolar. Devido a sua es-
trutura óssea, há aspectos de relevância clínica e/ou cirúrgica: a maxila 
está mais suscetível a reabsorções ósseas que a mandíbula, devendo ser 
rapidamente reabilitada após perdas dentais. É também um sítio de fácil 
anestesia, pois o anestésico, uma vez depositado em uma área, consegue 
obter boa disseminação através do tecido ósseo esponjoso sem a necessi-
dade de grandes volumes anestésicos.
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QUADRO RESUMO

PALAVRAS-CHAVES DESCRIÇÃO

Esqueleto Conjunto de ossos e cartilagens que formam o arca-
bouço do corpo humano

Neurocrânio Parte do crânio que abriga o encéfalo humano, a cal-
vária

Viscerocrânio Parte do crânio que representa a face, abrigando as 
vísceras faciais

Encéfalo Parte craniana do sistema nervoso central formada 
por: cérebro, cerebelo e tronco encefálico

Articulação atlanto-
-axial

É a articulação entre as duas primeiras vértebras cer-
vicais: o atlas, C1, e o áxis, C2. Permite a rotação da 
cabeça.

Suturas É um subtipo das articulações fibrosas. Estão presen-
tes apenas no crânio, articulando os ossos entre si.

Osso esponjoso

Tecido ósseo formado por milhares de pequenas tra-
béculas ou tabiques ósseos organizados tridimen-
sionalmente originando uma estrutura com muitas 
cavidades visíveis macroscopicamente. Esse tipo de 
organização tridimensional é denominado osso es-
ponjoso. A disposição das trabéculas ósseas ocorre 
segundo as linhas de força que atuam nessa região 
tornando o osso esponjoso bastante resistente, po-
rém leve. As cavidades do osso esponjoso costumam 
conter medula óssea.

Sutura palatina 
mediana

Articulação fibrosa que une os dois processos palati-
nos da maxila, no plano mediano.

Pneumatização do 
seio maxilar

Diz-se de quando o seio maxilar se expande em dire-
ção aos alvéolos dentais

Sinovial
Denominação das articulações mais abundantes do 
corpo, que possuem uma cápsula articular, unindo os 
ossos, e o líquido sinovial, que lubrifica, nutre e pro-
tege.

Elipsóidea
Novo subtipo da classificação funcional das  articula-
ções  sinoviais  que descrevem uma elipse ao se movi-
mentarem. Ex.: ATM.
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ser sempre respeitadas no intuito de se evitar intercorrências indesejadas. 
Uma anamnese completa, exames pré-operatórios de sangue e imagem, 
métodos de desinfecção dos instrumentais e do campo cirúrgico são pre-
missas do bom desempenho e resultado de qualquer ato cirúrgico.

Por fim, o posicionamento seguro do profissional diante de uma inter-
corrência é fundamental para um melhor entendimento e aceitação por 
parte do paciente. Esclarecer os fatos e se colocar à disposição para resol-
ver o problema é essencial nessa relação. Muitas vezes, apenas uma con-
versa é suficiente para tranquilizar o paciente e promover o tratamento 
adequado para um acidente ou complicação operatória, da mesma forma 
que estar acessível no pós-operatório também contribui muito para que 
esse mesmo paciente evolua bem e a cirurgia siga sua etapa de cicatriza-
ção naturalmente.

 
6 - HARMONIZAÇÃO OROFACIAL

 
A Harmonização Orofacial (HOF) é uma nova área de atuação da odon-

tologia que visa à melhoria estética da face por meio de diversos proce-
dimentos tais como aplicação de tóxina botulínica, bichectomia, preen-
chimento facial, entre outros. Em 2019, a HOF foi reconhecida pela CFO 
(Conselho Federal de Odontologia) como especialidade por meio da 
resolução 198/2019. No entanto, o CFM (Conselho Federal de Medicina) 
não concordou com essa resolução, afirmando se tratar de uma área de 
atuação exclusiva do médico e entrou com medidas jurídicas que até o 
momento não foram julgadas. A seguir, enumeramos alguns dos princi-
pais procedimentos realizados pela HOF e a descrição de cada um deles:
• Bichectomia – remoção da bola gordurosa de Bichat por meio de 

cirurgia, em que uma pequena incisão é realizada na mucosa jugal 
e a gordura presente na bochecha é removida por meio de uma dis-
secação cuidadosa do tecido adiposo local. O objetivo é promover o 
refinamento da face por meio da redução das bochechas. Tem indi-
cação funcional quando há a presença de marcas de mordedura da 
mucosa jugal por excesso de tecido.

• Preenchimento labial com ácido hialurônico – realizado com auxí-
lio de agulhas e cânulas para introdução de ácido hialurônico (hialu-
ronato de sódio) nos lábios, tem o objetivo de aumentar o volume 
labial; sua duração média é de 1-2 anos.
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• Preenchimento facial – também conhecido como MD Codes (Me-
dical Codes), é realizado por meio de aplicação de ácido hialurônico 
em pontos estratégicos da face. Busca sustentar os tecidos da face e 
rejuvenescer a aparência da pele.

• Fios de sutentação – oferecem um efeito lifting no rosto, com ele-
vação e sustentação da pele. Podem ser não absorvíveis, como fios 
de ouro e polipropileno (fio Russo), ou absorvíveis como os fios de 
polidioxanona (PDO) e de ácido polilático (PLA), estes mais utilizados 
atualmente.

• Aplicação de toxina botulínica – conhecida popularmente pelo ter-
mo BOTOX, que na verdade é uma marca comercial, a aplicação des-
ta toxina na pele provoca uma paralisia temporária na musculatura, 
que impede a contração da pele e consequentemente a formação de 
rugas. Tem duração curta, de aproximadamente seis meses, necessi-
tando de reaplicações frequentes. Tem indicação funcional em caso 
de hipertrofia de musculos mastigatórios, em especial os masseteres, 
no intuito de reduzir o apertamento dentário (bruxismo).

• Redução enzimática de gordura submentual (lipo de papada) 
– aplicação de enzimas lipoenzimáticas, como o ácido deoxicólico, 
na região submentual e sublingual, conhecida como papada. Essas 
enzimas rompem a membrana das células adiposas, que se dissol-
vem. São necessárias algumas aplicações para se alcançar o objetivo 
desejado.

• Rinomodelação ou bioplastia nasal – feita por meio de aplicações 
subcutâneas de ácido hialurônico no nariz. Visa corrigir pequenos 
defeitos, assimetrias de contorno, empinar a ponta e suavizar o dorso 
nasal (giba). Tem duração de até 18 meses.

 
Os procedimentos da HOF estão associados a todos os riscos e complica-

ções descritas anteriormente, dentre as mais comuns estão as reações alér-
gicas, sejam sistêmicas (anafiláticas) ou locais (urticariformes), cicatrizes e 
deformidades e, em casos mais graves, necroses teciduais. Uma boa forma-
ção e preparo profissional é a melhor forma de evitar esse tipo de intercor-
rência que qualquer profissional está sujeito a ter. Saber lidar com cada si-
tuação é fundamental para a segurança do paciente e sucesso profissional.


