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Apresentação

O livro Coleção Aprovado em Odontologia - Ciclo de Atenção Odontológica Especializada é 
o mais organizado e completo livro para dentistas que desejam ser aprovados nos concursos do 
Brasil. Fruto de um rigoroso trabalho de seleção de questões de concursos e elaboração de novos 
conteúdos, atende às mais diversas áreas de conhecimento na Odontologia.
A presente obra foi redigida a partir do uso de 5 premissas didáticas que julgamos ser de funda-
mental importância para todo estudante que deseja ser aprovado nos mais diversos exames na 
Odontologia:

1. Questões comentadas, alternativa por alternativa (incluindo as incorretas), por autores espe-
cializados. 
2. 100% das questões são de concursos passados. 
3. Questões selecionadas com base nas disciplinas e assuntos mais recorrentes nos concursos. 
4. Resumos práticos ao final de cada disciplina. 
5. Questões categorizadas por assunto e grau de dificuldade sinalizadas de acordo com o seguin-
te modelo:

O livro Coleção Aprovado em Odontologia - Ciclo de Atenção Odontológica Especializada 
será um grande facilitador para seus estudos, sendo uma ferramenta diferencial para o aprendi-
zado e, principalmente, ajudando você a conseguir os seus objetivos.

Bons Estudos!

Fernanda Fernandes
Editora

DIFICULDADE

DIFICULDADE

DIFICULDADE
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Ortodontia 1
1. CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO  

DA FACE

01  (TRT 5 – PR/UFRJ/2018)  O aumen-
to em tamanho dos componen-
tes da face leva ao deslocamento 

dos ossos maxilares para a frente e para 
baixo. Com a progressão desse processo 
de deslocamento, tecidos osteogênicos 
da superfície dos ossos maxilares e sutu-
ras recebem sinais em níveis molecula-
res, ativando o processo de remodelação, 
o qual permite várias funções básicas do 
desenvolvimento, com EXCEÇÃO do(a): 

 Ⓐ alteração progressiva da forma dos 
ossos com a idade. 

 Ⓑ crescimento ósseo em tamanho. 
 Ⓒ manutenção da relação entre as dife-

rentes partes da face.
 Ⓓ remodelação adaptativa que ocorre 

no ramo, crescendo este mais no sentido 
anteroposterior do que no sentido verti-
cal.

 Ⓔ movimentação dos ossos ou partes 
da face a custa do processo de remode-
lação.

DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: Atentar-se para o enuncia-
do, que solicita a exceção (resposta IN-
CORRETA) entre as funções básicas do de-
senvolvimento permitidas pelo processo 

de remodelação. Marcar, portanto, o que 
não se aplica à função mencionada.
Alternativa A: CORRETA. A remodelação per-
mite que haja adaptação da forma do os-
so que está em crescimento, respeitando 
sua interação com estruturas anatômicas 
vizinhas.
Alternativa B: CORRETA. A remodelação está 
diretamente relacionada ao aumento vo-
lumétrico dos ossos, mantendo ou modi-
ficando sua arquitetura original, de modo 
a preservar sua harmonia com as estrutu-
ras vizinhas e as proporções faciais.
Alternativa C: CORRETA. A remodelação está 
diretamente relacionada ao aumento vo-
lumétrico dos ossos, mantendo ou modi-
ficando sua arquitetura original, de modo 
a preservar sua harmonia com as estrutu-
ras vizinhas e as proporções faciais.
Alternativa D: INCORRETA. O ramo mandibu-
lar passa por processo de remodelação, 
em que existe equilíbrio no crescimento 
tanto no aspecto anteroposterior quanto 
no sentido vertical.
Alternativa E: CORRETA. O aumento volumé-
trico dos ossos em crescimento, resul-
tante da remodelação, provoca desloca-
mentos dos ossos como um todo. Assim, 
o próprio osso que está crescendo, em 
contato com estruturas vizinhas, pode 
tanto deslocar-se (deslocamento primá-
rio) quanto provocar o deslocamento de 
outros ossos e estruturas vizinhas (deslo-
camento secundário) 

Alexandre Protásio Vianna
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12 ▕ Ortodontia

02 (PR-4/UFRJ/2018) Completo co-
nhecimento do crescimen-
to e desenvolvimento cranio-

facial é necessário para todos os dentis-
tas, principalmente os ortodontistas. Em 
relação ao padrão de crescimento e de-
senvolvimento pós-natal da maxila e da 
mandíbula, é correto afirmar que:

 Ⓐ a maxila desenvolve-se inteiramente 
por ossificação intramembranosa.

 Ⓑ a mandíbula desenvolve-se inteira-
mente por atividade endocondral.

 Ⓒ a maxila desenvolve-se por ossifica-
ção intramembranosa e endocondral.

 Ⓓ a cartilagem da cabeça da mandíbula 
(côndilo mandibular) apresenta as mes-
mas características dos discos epifisários 
ou das sincondroses. 

 Ⓔ o processo de remodelação óssea da 
cartilagem da cabeça da mandíbula (côn-
dilo mandibular) é similar ao da superfí-
cie da sínfise mandibular.

DIFICULDADE

Alternativa A: CORRETA. O crescimento ma-
xilar é aposicional, nas áreas das suturas 
faciais, pelo método de ossificação intra-
membranosa.
Alternativa B: INCORRETA. A maior parte da 
mandíbula tem ossificação intramembra-
nosa. Apenas os côndilos e parte da sínfi-
se mandibular têm ossificação endocon-
dral.
Alternativa C: INCORRETA. O crescimento ma-
xilar é aposicional, nas áreas das suturas 
faciais, pelo método de ossificação intra-
membranosa.
Alternativa D: INCORRETA. A cartilagem dos 
côndilos mandibulares difere dos discos 
epifisários, pois, apesar de ambos cres-
cerem por ossificação endocondral, a re-
gião dos côndilos mandibulares cons-
titui uma articulação sinovial que está 
em constante processo de remodelação, 
mesmo ao final do crescimento. Já os dis-

cos epifisários e as sincondroses estabe-
lecem uniões rígidas entre duas partes de 
um mesmo osso ou unem ossos vizinhos 
que estão em crescimento e serão conso-
lidadas ao final do desenvolvimento es-
quelético.
Alternativa E: INCORRETA. A consolidação da 
mandíbula em um osso único se dá me-
diante fusão na região da sínfise por ossi-
ficação endocondral. Depois de fundida 
a superfície da sínfise mandibular, passa-
rá a ter crescimento aposicional por ossi-
ficação intramembranosa.

03 (PR-4/UFRJ/2018) Para o trata-
mento de pacientes que apre-
sentam sobremordida exage-

rada na fase do pico de crescimento, é 
correto afirmar que: 

 Ⓐ o uso de mentoneira vertical com for-
ças ortopédicas restringe o crescimento 
condilar a fim de beneficiar a sobremor-
dida exagerada.

 Ⓑ o uso de placa acrílica superior com 
batente posterior apresenta indicação no 
tratamento geral dessa má oclusão, pois 
permite a intrusão dos dentes posterio-
res e extrusão dos incisivos inferiores, be-
neficiando a sobremordida exagerada. 

 Ⓒ o uso de placa acrílica superior com 
batente anterior apresenta indicação no 
tratamento geral dessa má oclusão, pois 
permite a extrusão dos dentes posterio-
res e intrusão dos incisivos inferiores, be-
neficiando a sobremordida exagerada.

 Ⓓ o uso da ancoragem esquelética é 
bem indicado nessa fase de tratamento, 
pois permite forças que ocasionam a ex-
trusão de dentes posteriores e anteriores, 
corrigindo a sobremordida exagerada.

 Ⓔ o uso de placa acrílica superior com 
batente anterior apresenta indicação no 
tratamento geral desse tipo de má oclu-
são, pois permite a extrusão dos dentes 
posteriores e extrusão dos incisivos infe-
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13▏Alexandre Protásio Vianna

riores, beneficiando a sobremordida exa-
gerada.

DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. Os côndilos man-
dibulares crescem por ossificação endo-
condral, por isso, não sofrem restrição de 
crescimento associado ao uso de forças 
ortopédicas. Além disso, caso aconteces-
se essa restrição de crescimento, haveria 
aumento da sobremordida exagerada, o 
que seria desfavorável para o caso.
Alternativa B: INCORRETA. A intrusão dos 
dentes posteriores e a extrusão dos ante-
riores aumentariam a sobremordida exa-
gerada.
Alternativa C: CORRETA. O aumento da di-
mensão vertical posterior obtido pela 
extrusão dos posteriores colocados em 
desoclusão, devido ao contato dos den-
tes anteriores no batente de acrílico, po-
de favorecer a correção da sobremordida 
exagerada.
Alternativa D: INCORRETA. A utilização dos 
mini-implantes para controle do cresci-
mento vertical na região dos dentes pos-
teriores ocasionará aprofundamento da 
sobremordida.
Alternativa E: INCORRETA. O aumento da di-
mensão vertical posterior obtido pe-
la extrusão dos posteriores em desoclu-
são devido ao contato dos dentes ante-
riores no batente de acrílico pode favo-
recer a correção da sobremordida exage-
rada. Já o contato dos incisivos inferiores 
com o batente anterior gera intrusão des-
ses dentes, não extrusão.

04 (PR-4/UFRJ/2018) A Ortodontia 
utiliza o crescimento e o de-
senvolvimento craniofacial co-

mo ferramentas para a correção das de-
sarmonias faciais. Sobre crescimento e 
desenvolvimento normal da face, assina-
le a alternativa correta.

 Ⓐ O corpo da mandíbula apresenta pe-
queno crescimento produzido pela apo-
sição periosteal de osso, ocorrendo ape-
nas na sua superfície posterior.

 Ⓑ O ramo apresenta maior crescimento 
intramembranoso no côndilo (cabeça da 
mandíbula), acompanhado pela remode-
lação da superfície óssea.

 Ⓒ O deslocamento primário da man-
díbula, para baixo e para a frente, ocor-
re principalmente pelo crescimento e re-
modelação da cavidade glenoide (fossa 
articular).

 Ⓓ Como local de crescimento, o men-
to é quase inativo. Ele é deslocado para 
baixo e para a frente, considerando que 
o crescimento ocorre no côndilo mandi-
bular e ao longo da superfície posterior 
do ramo.

 Ⓔ Examinando os dados de experimen-
tos que envolvem coloração vital, torna-
-se evidente que os principais sítios de 
crescimento da mandíbula são a superfí-
cie posterior do ramo e os processos co-
ronoide e condilar; além disso, há expres-
siva alteração ao longo da parte anterior 
da mandíbula.

DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. O corpo mandibu-
lar passa por intenso processo de remo-
delação, com grande atividade tanto na 
região endosteal quanto na periosteal. 
Esse processo permite que a forma origi-
nal da mandíbula seja mantida durante o 
crescimento anteroposterior divergente.
Alternativa B: INCORRETA. O côndilo apresen-
ta ossificação endocondral.
Alternativa C: INCORRETA. O deslocamen-
to primário da mandíbula para a frente 
e para baixo é resultante do crescimen-
to de todo o osso, que acontece para ci-
ma e para trás.
Alternativa D: CORRETA. Uma vez que a re-
gião anterior da mandíbula se consolida 
por volta do primeiro ano de vida, após 
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14 ▕ Ortodontia

o nascimento, o mento apresenta bai-
xo potencial de crescimento. Seu deslo-
camento é resultante do intenso cresci-
mento que acontece em regiões como 
ramo ascendente e côndilo. 
Alternativa E: INCORRETA. As áreas responsá-
veis pelos maiores aumentos no tama-
nho da mandíbula estão na região pos-
terior. A região anterior apresenta menor 
quantidade de crescimento.

2. DESENVOLVIMENTO  
DAS DENTIÇÕES 

05 (PR-4/UFRJ/2018) Utilizando-se o 
método convencional com ra-
diografias periapicais para aná-

lise da dentição mista, Huckaba (apud 
GRABER, 2012) descreveu um método pa-
ra reduzir a ampliação da imagem causa-
da na imagem radiográfica. Calcule o ta-
manho estimado do segundo pré-mo-
lar inferior com as medidas fornecidas no 
enunciado e, em seguida, marque a alter-
nativa correta. O tamanho radiográfico do 
segundo pré-molar é de 9,5 mm; o tama-
nho do segundo molar decíduo no mode-
lo é de 10 mm; e o tamanho radiográfico 
do segundo molar decíduo é de 11 mm.

 Ⓐ 7,6 mm
 Ⓑ 8,8 mm
 Ⓒ 7,8 mm
 Ⓓ 8,6 mm
 Ⓔ 9,0 mm

DIFICULDADE

Cálculo: 
10-------------11
X -------------- 9,5 
 95 = 11X -> X = 95/11 -> X = 8,636363... 
(Coef. de correção 0,91)
Alternativa A: INCORRETA. Valor incorreto.
Alternativa B: INCORRETA. Valor incorreto.
Alternativa C: INCORRETA. Valor incorreto.

Alternativa D: CORRETA. Valor correto.
Alternativa E: INCORRETA. Valor incorreto.

06 (TRT – 7ª REGIÃO – CE/CESPE/ 2017) 
Caso clínico 5A4BBB Uma mãe 
procurou serviço odontológi-

co para o filho de 9 anos de idade, que es-
tava com o elemento 84 muito destruído 
por cárie, com indicação de extração. Ra-
diograficamente, observou-se ter havido 
perda óssea na região periapical e que o 
elemento dentário 44 estava com um ter-
ço da raiz formada, compatível com está-
gio 7 de Nolla. 
Com relação ao caso clínico 5A4BBB, jul-
gue os itens seguintes: 

I. Pode ser indicada a colocação de um 
mantenedor de espaço tipo banda-
-alça, visando-se à preservação da 
integridade da evolução normal da 
oclusão, mesmo considerando-se o 
estágio 7 de Nolla. 

II. A banda-alça constitui um aparelho 
fixo indicado para a manutenção de 
espaço de um ou mais dentes decí-
duos até a erupção do dente perma-
nente, podendo ser usado uni ou bi-
lateralmente. 

III. Uma alternativa para a confecção da 
banda-alça, que deve ser fabricada 
em modelo e soldada, seria a colo-
cação de uma alça feita de fio de aço 
inoxidável 0,3 mm fixado ao 46 com 
resina composta. 

Assinale a opção correta. 

 Ⓐ Apenas o item I está certo.
 Ⓑ Apenas o item II está certo.
 Ⓒ Apenas o item III está certo.
 Ⓓ Apenas os itens I e II estão certos.

DIFICULDADE
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Assertiva I: CORRETA. Apesar de o dente 44 
já estar em erupção, pois apresenta 1/3 
de raiz formada (estágio 7 de Nolla), ain-
da deve estar a certa distância da crista 
alveolar, podendo demorar algum tem-
po para irromper em boca. A colocação 
do mantenedor de espaço (banda-alça) 
será importante para preservar o espa-
ço, pois evitará a distalização do 83, que 
já deve estar com rizólise adiantada. Ca-
so isso aconteça, poderá ocasionar des-
vio da linha média inferior para o lado da 
perda precoce.
Assertiva II: INCORRETA. O mantenedor de es-
paço banda-alça está indicado para ma-
nutenção de espaços relacionados às 
perdas precoces unitárias.
Assertiva III: INCORRETA. Apesar de ser de aço 
inoxidável, o fio com 0,3 mm de diâmetro 
é muito fino para a finalidade de manter 
espaços e poderá ser deformado pela for-
ça utilizada na trituração dos alimentos 
e/ou permitirá a movimentação de den-
tes vizinhos ao espaço da perda precoce.
RESPOSTA: Ⓐ

07 (PR-4/UFRJ/2018) Quando se fala 
em irrupção dentária, é INCOR-
RETO afirmar que: 

 Ⓐ a sequência de irrupção 6-1-2-4-3-5-7 
e 6-1-2-4-5-3-7 ocorre em quase 50% do 
tempo na maxila. 

 Ⓑ fatores como condição socioeconô-
mica, nutrição e distúrbios mecânicos 
podem influenciar na irrupção dentária.
o fenômeno da erupção dentária inicia-
-se apenas após completa formação da 
coroa. 

 Ⓒ a irrupção dos segundos molares per-
manentes antes da irrupção dos caninos 
permanentes ou pré-molares resultará 
em diminuição do perímetro do arco.

 Ⓓ a sequência de calcificação é indica-
tiva de sequência de irrupção na cavida-
de bucal.

DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: Atentar-se para o enuncia-
do, que solicita a resposta incorreta sobre 
irrupção dentária. 
Alternativa A: CORRETA. Está correto afirmar 
que as sequências de irrupção citadas 
acontecem na maioria dos casos, sen-
do também as mais favoráveis para ade-
quação do espaço disponível para ali-
nhamento dos dentes permanentes em 
irrupção. 
Alternativa B: CORRETA. Está correto afirmar 
que os fatores citados podem interferir 
no estabelecimento das sequências de ir-
rupção mais favoráveis. 
Alternativa C: CORRETA. Está correto afirmar 
que os dentes apresentam potencial 
eruptivo ao final da formação da coroa 
dentária e início da formação radicular.
Alternativa D: CORRETA. Está correto afirmar 
que a irrupção dos segundos molares 
permanentes antes da irrupção dos ca-
ninos e pré-molares promove redução 
do perímetro do arco, pois quando isso 
acontece na arcada superior ocasiona fal-
ta de espaço para irrupção dos caninos; 
já na arcada inferior, provoca falta de es-
paço dos segundos pré-molares.
Alternativa E: INCORRETA. Está incorreto afir-
mar que a sequência de calcificação dos 
dentes permanentes está relacionada à 
sequência de irrupção em boca, pois a 
maioria dos dentes permanentes inicia 
seu processo de calcificação quase simul-
taneamente, apesar de haver grande va-
riação quanto à sua irrupção em boca. 
Aspectos como trajeto eruptivo e com-
primento radicular podem interferir no 
momento em que irrompem em boca.

08 (PR-4/UFRJ/2018) O acompanha-
mento da evolução da oclusão 
é importantíssimo para que se 

possa prevenir ou interceptar vários dos 
problemas ortodônticos. Muitas vezes, a 
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1. CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA FACE

1.1 INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO 

Vida intrauterina (VIU) – Organismo materno supre as necessidades nutricionais do 
indivíduo em desenvolvimento. Face com papel funcional reduzido. Proporção crâ-
nio/face ao nascimento, 8:1(4). Após o nascimento, passa a realizar funções vitais co-
mo respiração, sucção, deglutição e, posteriormente, mastigação. Estruturas faciais 
cada vez mais solicitadas a desempenhar diversas funções, inclusive as relacionadas 
à interação social com seus pares (fonação, olfação, visão e audição). Face tem pro-
cesso de crescimento e desenvolvimento mais intenso na vida pós-natal do que o ob-
servado no crânio. Na fase adulta, a proporção crânio/face é de 2:1(4). 

1.1.1 CONCEITOS

Crescimento – Aspecto quantitativo. Aumento em volume da matéria viva(5), medido 
em cm/mês ou cm/ano.
Desenvolvimento – Conjunto de mudanças unidirecionais na vida de um indivíduo, 
desde a sua existência como uma célula isolada, até a sua estruturação como uma ma-
triz multifuncional, terminando com a morte(5).

1.1.2 FATORES QUE INFLUENCIAM NO CRESCIMENTO PÓS-NATAL

• Hereditariedade: Tamanho das partes, velocidade de crescimento e início dos 
eventos (menarca, erupção, calcificação e surto de crescimento).

• Nutrição: Tamanho das partes, qualidade e textura de tecidos (dentes e ossos); 
pode retardar o surto de crescimento puberal.

• Enfermidades: Enfermidades sérias e prolongadas podem levar a criança a óbi-
to, deixá-la mutilada ou interferir no processo de crescimento corporal geral ou de 
estruturas específicas. 

• Clima e efeitos sazonais: Pessoas de paises ou regiões mais frias tendem a acu-
mular mais tecido adiposo. Clima tem pouco efeito direto sobre a velocidade de 
crescimento.

• Tipos raciais: Antropólogos que estudam crescimento relatam dificuldade em di-
ferenciar as raças e atribuem essa possível influência à interação de fatores climá-
ticos, nutricionais e socioeconômicos.

1.1.3 HIPÓTESES ACERCA DO INÍCIO E CONTROLE DO CRESCIMENTO CRANIOFACIAL 

Sicher (1947) – Crescimento sutural. A ge-
nética determina o crescimento nas estru-
turas faciais. As suturas são os locais onde 
se desencadeia o processo por crescimen-
to subperiosteal aposicional.

RESUMO PRÁTICO
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Scott (1954) – O septo nasal tem papel determinante no crescimento anteroposte-
rior da face. À medida que o septo nasal se alonga, estimula o crescimento da face em 
profundidade, mediante distensão e proliferação dos tecidos moles adjacentes. Os te-
cidos moles aumentados geram tensão nas suturas e estimulam o crescimento ós-
seo. Para Scott, a genética e os tecidos moles predominam, sendo o crescimento su-
tural secundário.
Moss (1962) – Teoria da matriz funcional. Função gera crescimento. Os órgãos e seus 
elementos associados expandem-se e, com isso, os ossos que os envolvem crescem 
para preservar os espaços fisiológicos em suas cavidades.
Van Limborgh (1970) – Integração entre genética, função e meio ambiente, que são 
fatores moderadores da morfogênese craniofacial e interferem no processo de cresci-
mento, sem que haja predominância de estruturas anatômicas específicas(6).

1.2 TIPOS DE OSSIFICAÇÃO 

Osso – Tecido de origem conjuntiva, altamente metabolizado e de formação comple-
xa. A formação do osso envolve a criação inicial da matriz orgânica que depois se cal-
cifica. Acontece por meio de dois processos: a osteogênese intramembranosa e a os-
teogênese endocondral, de acordo com o tecido original (tecido conjuntivo membra-
noso ou cartilagem, respectivamente).
Osteogênese intramembranosa – Células mesenquimáticas indiferenciadas do teci-
do conjuntivo se transformam em osteoblastos que produzem a matriz osteoide (or-
gânica). A matriz osteoide se calcifica gradualmente até a formação do tecido ósseo. 
Processo característico das áreas de tensão. Acontece nas suturas (sutural) abaixo do 
periósteo (subperiosteal), no endósteo (endosteal). Envolve a aposição de novas ca-
madas de osso, sendo chamado aposicional. É o tipo de crescimento observado em 
ossos como: frontal, parietal, partes do occipital, temporal, maxila, mandíbula e na es-
pessura dos ossos longos. 
Osteogênese endocondral – Células mesenquimáticas indiferenciadas do tecido 
conjuntivo, transformam-se em condroblastos que formam a cartilagem. À medida 
que crescem, as porções mais internas da cartilagem sofrem redução de seu aporte 
nutricional. Com isso, os condrócitos degeneram e morrem, deixando espaços. Grada-
tivamente, células mesenquimáticas indiferenciadas do tecido conjuntivo chegam à 
região, invadem essas cavidades e diferenciam-se em osteoblastos. Esses osteoblastos 
formam inicialmente a matriz osteoide (orgânica), que se calcifica, gerando o tecido 
ósseo. Enquanto a cartilagem degenera, é substituída pelo tecido ósseo. Esse proces-
so é característico das áreas de compressão (pressão), sendo comum nas articulações 
móveis (côndilos), nas extremidades dos ossos longos (crescimento epifisário) e nas 
sincondroses da base do crânio. Envolve o crescimento linear em direção à pressão.

1.3 MECANISMOS DE CRESCIMENTO ÓSSEO 

• Aposição: Adição de novo tecido ósseo na face voltada para a direção do cresci-
mento (+).

• Reabsorção: Remoção de osso no lado oposto (-).
• Remodelação: (+) e (-) óssea seletiva com o objetivo de manter a forma do osso en-

quanto aumenta de tamanho.
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• Flutuação ou drift cortical: Efeito decorrente da alternância dos processos (+) e (-) 
nas corticais ósseas endosteais e periosteais.
• Deslizamento: Processo em que a superfície óssea muda de posição por meio 

dos processos de aposição (+) e reabsorção (-). O deslizamento cortical e o cres-
cimento do osso ocorrem no sentido da superfície de aposição (+)(5).

• Deslocamento: Movimento do osso como unidade, resultante do processo de 
crescimento.

• Deslocamento primário: Decorrente do crescimento do próprio osso(5).
• Deslocamento secundário: Decorrente do crescimento de estruturas vizinhas(6). 
• Sítios de crescimento: São áreas ou locais em que as atividades de aposição e 

reabsorção óssea ocorrem de modo mais intenso.

1.4 CRESCIMENTO DA MAXILA

Osteogênese intramembranosa – Vetor de crescimento para cima e para trás que 
vai de encontro à base do crânio e provoca deslocamento para a frente e para baixo. O 
crescimento acontece no sentido anteroposterior, transversal e vertical(5).

• Sítios de crescimento ou áreas de crescimento mais expressivo da maxila(5):

• Suturas faciais – Ligam a maxila à base do crânio e à porção superior da face. 
Crescimento aposicional sutural em direção aos ossos da face e do crânio, ge-
rando deslocamento primário da maxila para baixo e para a frente.

• Tuberosidade maxilar – Local de maior crescimento da maxila. Crescimento 
aposicional subperiosteal. Contribui para o aumento anteroposterior da maxi-
la por aposição óssea posterior, aumentando o comprimento do arco dentário, 
garantindo espaço para a irrupção dos molares. Além disso, como o crescimen-
to acontece de maneira divergente (“forma de V”), contribui para o aumento 
transversal do osso. Faz fronteira com a apófise pterigoide do esfenoide e pro-
move o deslocamento maxilar para a frente.

• Processo zigomático – Crescimento aposicional subperiosteal na região late-
ral do arco zigomático e reabsorção na região anterior gerando aumento na 
largura facial.

• Arco maxilar – Crescimento aposicional, endosteal; na cortical vestibular inter-
na e reabsorção na cortical externa.

• Sutura palatina mediana – Aposicional sutural. Aumento no sentido trans-
versal da maxila.

• Sutura palatina transversa – Crescimento aposicional, sutural entre osso ma-
xilar e palatino. Aumento no sentido anteroposterior.

• Processo alveolar – Aposicional, subperiosteal com incrementos no sentido 
vertical; contribui para o crescimento em altura da maxila, sendo mais intenso 
durante irrupção dos dentes.

• Palato – Aposicional, subperiosteal, havendo aposição (+) no palato e reabsor-
ção (-) no soalho das fossas nasais para manutenção da forma do osso maxi-
lar enquanto o soalho nasal é abaixado para aumento vertical da câmara nasal. 

• Região nasal – Reabsorção (-) em todas as paredes internas das fossas nasais 
e aposição (+) nas paredes externas, para manter a forma do osso maxilar, au-
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mentar tridimensionalmente a câmara nasal e permitir abaixamento do soa-
lho nasal. 

• Órbita – Maior crescimento nas regiões: anterior, lateral e superior, gerando 
aumento da distância bipupilar. A região do assoalho da órbita sofre reabsor-
ção para o compensar abaixamento da maxila. 

1.5 CRESCIMENTO DA MANDÍBULA

Mandíbula – Único osso móvel da face, mais compacto que a maxila; tem formato de 
“U” e é constituído por 1 corpo e 2 ramos, cujas extremidades têm côndilos e apófises 
coronoides. Vetor de crescimento para cima e para trás, de maneira divergente, o que 
gera forte aumento transversal da mandíbula (princípio do “V”). Vetor de deslocamen-
to para baixo e para a frente. Apresenta ossificação intramembranosa (corpo e ramo) 
e endocondral (côndilo e sínfise). Crescimento tridimensional: anteroposterior, verti-
cal e horizontal(5).

• Sítios de crescimento ou áreas de crescimento mais expressivo da mandíbu-
la(5)

• Côndilo – Ossificação endocondral com crescimento em todos os sentidos. 
Cresce em direção à cavidade glenoide e gera deslocamento para a frente e 
para baixo. Centro de crescimento mais importante da mandíbula, pois inter-
fere na direção de crescimento. Crescimento condilar equilibrado, gera equilí-
brio no plano mandibular. Crescimento predominante na região anterior e su-
perior do côndilo, gera rotação anti-horária do plano mandibular (redução da 
altura facial anterior inferior – AFAI). Crescimento predominante na região pos-
terior e superior do côndilo, gera rotação horária do plano mandibular (aumen-
to da AFAI). 

• Ramo ascendente – Região de maior aumento volumétrico da mandíbula. 
Aposição subperiosteal no bordo posterior, com crescimento anteroposterior e 
lateral. Bordo anterior passa por reabsorção óssea gradual para alongar o corpo 
mandibular e abrir espaço para acomodação dos molares permanentes (deslo-
camento da mandíbula para a frente). Bordo inferior aposição subperiosteal, 
crescimento vertical (deslocamento da mandíbula para baixo).

• Processo coronoide e chanfradura sigmoide – Crescimento em altura e lar-
gura, acompanhando o ramo ascendente. Aposição nas bordas superior e pos-
terior; reabsorção na borda anterior.

• Processo alveolar – Crescimento aposicional subperiosteal, intenso e com 
predomínio no sentido vertical, necessário para acomodação dos dentes per-
manentes.

• Mento – Crescimento aposicional subperiosteal, anteroposterior, com aposi-
ção na superfície mentoniana e reabsorção na região alveolar.

• Superfícies do corpo mandibular – Aposição óssea no bordo inferior, geran-
do crescimento vertical.
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