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Esse capítulo foi elaborado no intuito de auxiliar os Técnicos 

em Prótese Dentária que atuam na área da Ortodontia e Or-

topedia a confeccionarem aparelhos com a respectiva função 

desejada em cada caso. 

A intenção não é demonstrar passo a passo a construção de apa-

relhos, e sim descrever os posicionamentos corretos dos aces-

sórios inseridos nos mesmos com suas respectivas funções e os 

princípios básicos embriológicos e anatômicos esclarecendo o fe-

nômeno da disjunção palatina para que o trabalho executado no 

laboratório possa trazer benefícios efetivos ao paciente no final do 

tratamento. Gostaríamos que, a cada dia, surgissem mais profis-

sionais que buscassem fazer o melhor na obtenção da excelência.

Podemos afirmar que os Técnicos em Prótese Dentária especialistas 

em Ortodontia e Ortopedia carregam a responsabilidade de execu-

tar um trabalho perfeito e de qualidade, onde seu olhar tem que ser 

diferenciado a cada aparelho confeccionado. O mesmo tem que ser 

considerado como uma joia, sendo que em cada passo da confec-

ção tem que haver um cuidado especial, pois o mesmo é único.

Para melhor compreendermos os resultados no processo da 

disjunção palatina, da expansão dentária e do estímulo de cres-

cimento em tratamentos ortodônticos e ortopédicos, iremos revi-

sar a embriologia e a anatomia da maxila.

DISJUNÇÃO PALATINA 
Ciência, tecnologia e qualidade  

na clínica ortodôntica

CAPÍTULO 10

Maria Candida Ramos    Eduardo Moiolli
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01. A-D  Formação da mandíbula, com a respectiva evaginação do mesênquima subjacente (A,B), formação da maxila pela fusão dos processos palatinos (C,D). 

EMBRIOLOGIA DO SISTEMA 
ESTOMATOGNÁTICO

Precisamos estudar a origem e a formação do 

sistema estomatognático a partir da ovulação e 

da fecundação para que possamos efetivamen-

te compreender os resultados em nossos trata-

mentos ortodônticos e ortopédicos; porém, neste 

capítulo, abordaremos apenas os pontos mais 

importantes deste processo.

FUSÃO DOS PROCESSOS

O primeiro, segundo e terceiro arcos branquiais 

exercem um importante papel no desenvolvimen-

to da face, da boca e da língua. Classicamente, 

a formação da face é descrita pela fusão de uma 

série de processos distintos, o que pode gerar 

confusões (Figuras 01A-D).

Na maioria dos casos estas “fusões” são, na rea-

lidade, evaginações do mesênquima que fazem 

aparecer sulcos entre os processos aparentes, de 

modo que a real fusão dos processos implica na eli-

minação total do sulco. Somente em alguns casos, 

como na união dos processos palatinos, existe uma 

fusão de verdade, o que explica a possibilidade de 

disjunção da sutura palatina mediana na maxila e a 

impossibilidade na mandíbula (Figura 02).

A

B D

C
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Aos 26 dias de vida intrauterina, o primeiro arco 

branquial dá origem aos processos maxilar e 

mandibular, de modo que a boca primitiva en-

contra-se agora limitada da seguinte forma: su-

03. Limites da boca em um embrião de 26 dias.

PROCESSO 
MAXILAR

PROCESSO 
MANDIBULAR

periormente pela proeminência frontal, lateral-

mente pelos processos maxilares e abaixo pelos 

processos mandibulares (Figura 03).

02. Ilustração da fusão dos processos palatinos, 
sem a formação de sulco. 
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Boca Primitiva

Processo  
Maxilar

Processo  
Nasal Medial

Fossa 
Nasal

Processo 
Nasal 

Lateral

Processo  
Mandíbular

Processo  
Mandíbular

Processo  
Maxilar

Segundo  
Arco

Segundo  
Arco

Eminência 
FrontalEminência 

Frontal

04. A,B  Ilustração comparativa de embrião humano aos 27 e 34 dias de vida intrauterina. Observar o rápido desenvolvimento do futuro 
sistema estomatognático, principalmente o da futura mandíbula, comparado com o da futura maxila (A,B). Embrião humano de 27 dias (A). 
Embrião humano de 34 dias (B).

A

B
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Processo  
Nasal  

Medial

Processo  
Maxilar

Sulco que separa o 
Processo Maxilar do 
Processo Nasal Medial

Processo  
Mandibular

Processo  
Nasal Lateral

Sulco que separa o  
Processo Maxilar do  
Processo Nasal Lateral

FORMAÇÃO DA FACE

Aos 28 dias desenvolvem-se espessamentos localizados no ectoderma da proemi-

nência frontal; são as placas nasais. A rápida proliferação do mesênquima subjacente 

ao redor da placa produz um bordo em forma de ferradura, chamado processo nasal 

lateral, que origina as asas do nariz.

O braço medial da ferradura, chamado de processo nasal médio, origina:

 � A porção mediana do nariz, a porção média do lábio superior, a pré-maxila e o 

palato primário (Figura 05).

05. Ilustração de embrião humano de 7 
semanas demonstrando claramente a 
formação da mandíbula, da maxila e da 
pré-maxila.
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A face se desenvolve entre o 24º e o 38º dia; nes-

te momento, pode-se identificar parte do epitélio 

que cobre os processos faciais como “ontogêni-

co” ou formador dos dentes, que no arco superior 

tem três origens distintas (processos maxilares 

direito e esquerdo e processo frontonasal) e no 

inferior apenas duas (processos mandibulares 

direito e esquerdo).

06. A,B  Aos 38 dias temos a “fusão” dos processos completa. 

A

A

B

B

FETO 10 SEMANAS FETO 13 SEMANAS

07. A,B  Comparação ilustrativa de fetos de 10 e 13 semanas, onde podemos verificar claramente que até a 10ª semana a mandíbula tem uma 
posição mais avançada em relação à maxila, porém, a partir da deiscência do processo frontonasal que forma a porção média do nariz, o filtro 
do lábio e a pré-maxila, a maxila como um todo assume uma posição mais a frente, permitindo assim a passagem do feto pelo canal vaginal no 
momento do parto, evitando assim que o bebê “entale” pela mandíbula.
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FORMAÇÃO DO PALATO

A formação do palato secundário ou palato propriamente dito ocorre entre a sétima 

e oitava semanas do desenvolvimento embrionário, e se dá devido à fusão das lâmi-

nas verticais formadas por cada processo maxilar (direito e esquerdo).

08. Ilustração demonstrando que, ao final da 8ª semana, 
os processos palatinos se fundem, após a verticalização 
das lâminas palatinas dos processos maxilares (direito e 
esquerdo) e a deiscência da língua, recebendo e servin-
do de apoio ao septo ósseo-cartilaginoso.

S
E
P
T
O

LÂMINAS PALATINAS

LÍNGUA
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09. A,B  Ilustração da formação do palato demonstrando a rápida evolução em sua formação, logo após a 
deiscência da língua e a verticalização das lâminas palatinas dos processos maxilares. Comparativo de embriões 
da 7ª e 8ª semanas.

Lábio

Lábio

Pré-maxila

Pré-maxila

Processo 
Palatino

Processo 
Palatino

A

B
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Ramo incisivo

Ramo  
Mentoniano

Nervo  
Alveolar

Cartilagem  
de Meckel

Loja Inicial da  
Osteogenese

10. Desenho indicando a relação pró-
xima entre os processos mandibula-
res e a cartilagem de Meckel, porém 
sem sucessão entre ambos.

11. Micrografias demonstrando não haver substituição da cartilagem de Meckel pelo novo osso mandibular formado a partir dos processos 
mandibulares.

Cartilagem 
de Meckel

Mandíbula em 
Desenvolvimeno

Germe  
Dental

Língua

DESENVOLVIMENTO DA MAXILA E DA 
MANDÍBULA

Tanto a maxila quanto a mandíbula se formam 

a partir dos tecidos do primeiro arco branquial, 

dentro de seus respectivos processos maxilar e 

mandibular.

DESENVOLVIMENTO DA MANDÍBULA

Nos vertebrados inferiores, a mandíbula é forma-

da a partir da cartilagem de Meckel, mas nos se-

res humanos existe apenas uma estreita relação 

entre essa cartilagem e o seu desenvolvimento 

(Figura 10).
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DESENVOLVIMENTO DA MAXILA

A maxila também se desenvolve a partir do pri-

meiro arco branquial, porém em contraste com a 

mandíbula, pois o centro de ossificação está den-

tro do processo maxilar, portanto sem participa-

ção mesmo que indireta de cartilagem primária.

O corpo da maxila só começa a se desenvolver 

propriamente a partir da 16ª semana, pois é nes-

ta época que se inicia o desenvolvimento do seio 

maxilar (Figura 12).

Ainda discute-se a possibilidade da existência 

ou não de uma origem embrionária isolada para 

a região anterior da maxila conhecida como 

“pré-maxila”, porém este assunto requer mais 

de nossa atenção para não incorrermos em um 

erro de diagnóstico, inviabilizando assim os tra-

tamentos ortopédicos funcionais das classes III 

estruturais de Angle (retrognatismo maxilar ou 

mésio-relações) (Figuras 13A,B).

Germe  
Dentário

Osso em  
Desenvolvimento

Nervo
Cartilagem

Direção de Crescimento das 
Tábuas Vestibular e Palatina do 
Osso Alveolar na Maxila,  
Região de Incisivos

12. Ilustração demonstrando a ausência de relação entre a cartilagem primária e a formação da maxila.
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Segmento 
Intermaxilar

Processo 
Maxilar

Filtro de Lábio

Pré-maxila com os   
4 Incisivos Superiores

Palato  
Primário

Lâminas  
Palatinas  
Fundidas

13. A,B  Processo de formação da maxila, esque-
matizando a formação da pré-maxila.

A

B

Processo 
Maxilar
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ANATOMIA 

A maxila é um osso par, irregular e pneumático, com forma piramidal, que compõe 

parte do viscerocrânio e é o mais volumoso de todos os ossos do complexo cra-

niofacial e também o mais importante. Articula-se com os seguintes ossos:

 � Cranianos: frontal e etmoide.

 � Faciais: ossos próprios do nariz, lacrimal, zigomático, palatino e mandíbula.

A morfologia da maxila é complexa, sendo classicamente descrita como um corpo 

do qual partem três processos:

 � O processo ou ramo superior na posição vertical.

 � O processo palatino. 

 � O processo piramidal ou processo malar.

Participa na constituição de todas as regiões ou 

cavidades da face, fossas nasais, órbitas, palato, 

fossa pterigomaxilar e fossa zigomática.

Para melhor entendimento das citações acima, 

seguem detalhados os acidentes anatômi-

cos e suas respectivas relações.

14. A-C  Vista frontal da maxila, denotan-
do sua forma piramidal e a sutura palatina 
mediana (A). Vista inferior da maxila, for-
mada por várias suturas, mas em especial 
evidenciando a sutura palatina mediana, 
demarcando o ponto de ruptura durante o 
processo de disjunção (B). Vista medial da 
hemi-maxila direita, exatamente no ponto 
de disjunção (C).
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Foramo 
Incisivo

Satura  
Palatina  

Transversa

Espinha  
Nasal  

Anterior

Crista Conchal

Sulco Lacrimal

Maxila, Processo Frontal

Hiato 
Maxilar

Crista Etmoidal

Palatino,  
Lâmina 
Perpendicular

Espinha  
Nasal  
Posterior

Crista 
Conchal

Incisura Esfenopalatina

Margem Lacrimal

Seio  
Maxilar

Maxila, Processo Palatino

Maxila, Face Nasal

Forame Palatino Menor

Forame Palatino Maior

Espinhas Palatinas

Maxila, Processo Palatino

Osso incisivo

Sutura  
Palatina  
Mediana

Osso incisivo

Sutura Incisiva

Sulcos Palatinos

Forame Palatino Maior

Palatino, Processo Piramidal

Sutura  
Palatina  

Transversa

Palatino, 
Lâmina  

Horizontal

Espinha  
Nasal  

Posterior
Processo  

Pterigóide

Lâmina Lateral

Lâmina Medial

Maxila, Processo 
Zigomático

B

C
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Seio  
Esfenoidal

Hâmulo Pterigóideo

Forame Infra-Orbital

Eminências  
Alveolares

Face Anterior

Espinha Nasal Anterior

Incisura Nasal
Fossa Canina

Tuberosidade da Maxila

Forames  
Alveolares

Face 
Infratemporal

Margem Lacrimal

Incisura Lacrimal

Face Orbital
Sulco Infra-Orbital

Processo Alveolar

(Crista Zigomático-Alveolar)

Processo Frontal,  
Crista Lacrimal Anterior

Canal Incisivo

Espinha Nasal 
Anterior

Seio Frontal

Abertura do 
Seio Frontal

Osso Nasal

Concha Nasal 
Média

Lacrimal

Processo Uncinado

Espinha Nasal Posterior

Palatino,  
Crista Etmoidal

Lâmina  
Cribiforme 
e Forames

Hiato 
Maxilar

Concha  
Nasal  

Inferior,  
Processo 
Etmoidal

Abertura do 
Seio Esfenoidal

Labirinto 
Etmoidal

Forame 
Esfenopalatino

Processo 
Zigomático

A

B



016

 UM UNIVERSO EM HARMONIA 

Ângulo da  
Mandíbula

Ramo da 
Mandíbula

Chanfradura do 
Masseter

Processo  
CondilarProcesso  

Coronóide

Forame 
Mentoniano

Protuberância 
Mentoniana

Osso Alveolar

Fóvea  
Pterigóidea

Incisura  
da Mandíbula

Cabeça da  
Mandíbula

Corpo de Mandíbula

15. A-C  Maxila e sua relação com os demais 
ossos da face (A). Vista lateral da maxila: res-
saltando seus acidentes anatômicos (B). 
Mandíbula vista lateral: demonstrando seus 
acidentes anatômicos (C). 

C



www.napoleaoeditora.com.br

ISBN 978-85-480-0018-8




