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INDICAÇÃO DE LEITURA 



FORMAÇÃO DO PALATO 

 Distúrbios no crescimento dos  processos teciduais ou nas 
duas fusões podem resultar na formação de fendas 
orofaciais. 

 O palato primário é formado pela união dos processos 
nasais medianos para compor o segmento intermaxilar 
dando origem à PRÉ-MAXILA. 

Estrutura óssea com formato 
triangular que irá abrigar os 4 
incisivos superiores. 



FORMAÇÃO DO PALATO 
 O palato secundário (90% - palato duro e mole) é formado 

pelos processos maxilares do primeiro arco branquial. 



FORMAÇÃO DO PALATO 



ANATOMIA DO PALATO 



Anatomia do Palato 
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INERVAÇÃO SENSITIVA DA CAVIDADE ORAL 



PAPILA INCISIVA (A), RUGOSIDADE 
PALATINA (B), RAFE PALATINA (C) 



RUGOSIDADE PALATINA, PAPILA 
INCISIVA, RAFE PALATINA 













ANOMALIAS DE 

DESENVOLVIMENTO 



FORMAÇÃO DO PALATO 
 O palato secundário (90% - palato duro e mole) é formado 

pelos processos maxilares do primeiro arco branquial. 

 A fusão defeituosa do processo nasal mediano com o 
processo maxilar resulta na fenda labial 

Lábio 
leporino 

1:1.000 
nascimentos 



 A falha na fusão das cristas palatinas resulta na fenda 
palatina. 

1:2.500 nascimentos 



 Frequentemente a fenda labial e a fenda palatina acontecem juntas 
e denomina-se Fissura Lap (lábio-alvéolo-palatina) 

 Causada geralmente por agente teratogênico que atua durante o 
lapso compreendido entre a 4ª e 11ª semana gestação. 



Foto Giuliene Passoni – 
Estágio saúde coletiva 2016 





NEVILLE, 2016 

 Mães etilistas – aumentam a chance do feto de 
desenvolvimento de fendas. 

 Mães tabagistas  - 2x mais chance do feto de 
desenvolvimento de fendas 

 Uso de anticolvulsivantes (fenitoína) – 10x mais chance do 
feto de desenvolvimento de fendas 

 A sumplementação com ácido fólico pode prevenir ao 
desenvolvimento de fendas orofaciais. 



SÍNDROMES DO PRIMEIRO ARCO 
BRAQUIAL 

 Síndrome de Pierre Robin 

Micrognatia, fissura palatina e retração da língua. Pode ter 
defeitos nos olhos e orelhas. A fissura palatina geralmente é 
bilateral em forma de “u”. 



SÍNDROMES DO PRIMEIRO ARCO 
BRAQUIAL 

 Síndrome de Treacher-collins ou disostose mandíbulo-facial 

Micrognatia, hipoplasia dos ossos malares e defeitos nas 
pálpebras inferiores e ouvidos externos, autossômico dominante. 



TÓRUS PALATINO  
(PORÇÃO MÉDIA DA  APÓFISE 
DA MAXILA) 

São crescimento ósseos 
(excrescências) benignos, 
situados na cortical. 



TÓRUS MANDIBULAR  
(TÁBUA ÓSSEA ALVEOLAR LINGUAL) 
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Os tórus tanto maxilar quanto mandibular podem 
ser chamados também de exostoses ósseas. 

 Assintomáticos 
 Indicação cirúrgica quando existe necessidade de 

reabilitação protética e interferem no planejamento das 
próteses ou quando em regiões de traumatismos. 

 Variação da normalidade 



CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA DOS 
TÓRUS SEGUNDO NEVILLE 

1. Torus plano –  base plana e superfície lisa, ligeiramente 
convexa 

2. Torus alongado – crista na linha média ao longo da rafe 
palatina 

3. Torus nodular – múltiplas protuberâncias, com base 
individual, podem formar sulcos 

4. Torus lobular – massa lobulada, se origina de base única, 
podendo ser séssil ou pediculado. 


