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NOÇÕES DE MEDICINA E 
ODONTOLOGIA LEGAL

ANATOMIA CRÂNIO-FACIAL (OSSOS E 
MÚSCULOS DO CRÂNIO E DA FACE)

O crânio é a parte óssea da cabeça, sendo didatica-
mente dividido em:

 z Neurocrânio: aloja o encéfalo.

 z Esplancnocrânio: esqueleto facial (também cha-
mado de viscerocrânio).

O neurocrânio é composto por 8 ossos: frontal (1), 
occipital (1), esfenoide (1), etmoide (1), temporal (2) e 
parietal (2). Os ossos planos do neurocrânio apresen-
tam duas lâminas de osso compacto, uma externa e 
uma interna, e, entre elas, osso esponjoso.

A parte mais alta do neurocrânio é chamada de 
calvária (calota craniana). A remoção da calvária 
expõe a cavidade do crânio e deixa ver a base do crâ-
nio em seu interior (MADEIRA, 2012).

A base do crânio apresenta-se muito mais irregu-
lar do que o teto, e é constituída pelos ossos: frontal, 
etmoidal, esfenoidal, temporais, parietais e occipital. 
Pode ser dividida em três fossas: anterior, média e 
posterior, sendo a primeira de nível mais alto em rela-
ção às demais e onde se encontra o lobo frontal no 
vivo (DARUGE et al., 2017).

Calvária Base do crânio

O esplancnocrânio é composto por 14 ossos: man-
díbula (1), vômer (1), zigomático (2), maxila (2), pala-
tino (2), nasal (2), lacrimal (2) e concha nasal inferior 
(2). Os ossos do viscerocrânio delimitam uma série de 
cavidades importantes: a cavidade nasal, as órbitas e 
a cavidade bucal.

Portanto, são 22 ossos que formam o crânio, todos 
unidos por articulações imóveis (suturas) com exce-
ção da mandíbula. Algumas dessas suturas, forma-
das por tecido fibroso, que desempenham um papel 
importante no crescimento ósseo, são substituídas 
com o passar dos anos por tecido ósseo, soldando-se, 
condição denominada sinostose. 

Nos primeiros anos de vida, a membrana sutural 
permanece sem ossificação, constituindo as fontane-
las, vulgarmente conhecidas como moleiras (DARUGE 
et al., 2017). 

O crânio está apoiado na coluna vertebral com a 
primeira vértebra (altas), com a qual se articula por 
meio da articulação atlanto-occipital.

Alguns ossos do crânio possuem uma cavidade oca 
chamada de seios faciais ou seios paranasais, por 
estarem próximos à cavidade nasal. Assim, temos os 
seios maxilar, etimoidal, esfenoidal e frontal.

Seio frontal

O crânio geralmente é estudado no plano de 
Frankfurt, que, por convenção é um plano que pas-
sa pela parte mais alta do conduto auditivo externo, 
esquerdo e direito e pela parte mais inferior da órbita 
esquerda.

Plano de Frankfurt
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OSSOS DO CRÂNIO E DA FACE

 z Frontal: Osso que forma a testa (frente do neuro-
crânio) e o teto das cav idades orbitárias e nasal.

 z Parietais: Os ossos parietais formam os lados e o 
teto da abóbada craniana. Possuem espessura e 
interior regulares.

 z Temporais: Alojam os órgãos da audição. Super-
fície superior da ATM (articulação temporo-
-mandibular). Osso muito robusto de morfologia 
única. Divide-se em 3 partes: escamosa, timpânica 
e petrosa.

 z Occipital: Forma a parte de trás e inferior do crâ-
nio. Osso bastante resistente. O occipital é perfu-
rado por uma abertura grande e oval, o forame 
magno, por meio do qual a cavidade craniana 
comunica-se com o canal vertebral.

 z Maxilares: A maxila é um osso plano e irregular. 
Forma quatro cavidades: o teto da cavidade bucal, 
o assoalho e parede lateral do nariz, o assoalho da 
órbita e o seio maxilar, além da fixação dos dentes 
superiores. Possui o centro de seu corpo oco, onde 
se encontra o seio maxilar (maior seio paranasal).

 z Palatinos: Par de ossos pequenos, delicados e irre-
gulares em formato de “L”. Formam terço poste-
rior do palato duro e parte da parede, assoalho da 
cavidade nasal e o assoalho da órbita.

 z Vômer: Osso ímpar, pequeno, fino e frágil. Forma 
a porção póstero-inferior do septo nasal, dividindo 
a cavidade nasal no seu meio.

 z Conchas nasais inferiores: Ossos pares que se 
estendem horizontalmente da parede lateral da 
cavidade nasal. São finos, muito frágeis, raramen-
te encontrados isolados e possuem forma variável. 
São forrados por mucosas e tem função olfativa e 
de umidificar o ar inalado.

 z Etmoide: Osso leve e esponjoso que se situa na 
parte anterior do crânio. Localiza-se entre as órbi-
tas do frontal, à frente do esfenoide.
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 z Lacrimais: Ossos pequenos, finos e frágeis de forma 
retangular que compõem a parede medial das órbitas.

 z Nasais: Ossos pequenos, finos e retangulares loca-
lizados em cada lado da linha média abaixo da gla-
bela do osso frontal.

 z Zigomáticos: Ossos que formam os cantos proemi-
nentes da face, conhecidos como “maçã do rosto”. 
Também formam as margens laterais e inferiores 
das órbitas. Possuem superfícies anterior e lateral 
convexas.

 z Esf  enoide: Localizado entre os ossos da abóba-
da craniana e os ossos da face, na base do crânio 
O osso esfenoide é dividido em: corpo (1), asas 
menores (2), asas maiores (2) e processos pteri-
góideos (2). O esfenoide só não se articula com os 
ossos nasais, lacrimais, conchas nasais inferiores 
e mandíbula.

 z Mandíbula: Osso ímpar. Aloja os dentes inferiores 
e inserções de músculos da mastigação, sua função 
primordial. Articula seus côndilos com a cavidade 
glenoide do osso temporal através da ATM (articu-
lação temporomandibular). 

Dica
A anatomia é uma matéria muito prática. As 
questões geralmente cobram a localização ou 
a função das estruturas anatômicas; inclusive, 
é comum virem imagens para que o candidato 
identifique a estrutura, que pode ser um osso, 
músculo ou órgão.

MÚSCULOS DO CRÂNIO E DA FACE

As células musculares fazem a contração e rela-
xamento e se agrupam em feixes, formando massas 
macroscópicas denominadas músculos, os quais acham-
-se fixados pelas suas extremidades. A célula muscular 
está normalmente sob o controle do sistema nervoso.

Cada músculo possui seu nervo motor, que se divi-
de em muitos ramos para poder controlar todas as 
células do músculo. Quando o impulso nervoso pas-
sa pelo nervo, a placa motora transmite o impulso às 
células musculares, determinando a sua contração. 
Quando esse impulso resulta de um ato de vontade, 
diz-se que o músculo é voluntário; se não há contro-
le consciente, diz-se que o músculo é involuntário 
(DANGELO & FATTINI, 1995).

Os músculos do crânio e da face situam-se logo 
abaixo da pele e compõem o grupo de músculos mais 
delicados do corpo. Os feixes de fibras de um músculo 
estão muitas vezes unidos aos do outro e, nos locais de 
inserção, é comum estarem entrelaçados. Estão rela-
cionados com a expressão facial, alimentação, masti-
gação, fonação e o piscar dos olhos (MADEIRA, 2012).

São vários músculos, por isso, uma dica é associar 
os músculos com as posições anatômicas e com as fun-
ções que eles exercem, já que, geralmente, seus nomes 
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estão ligados com a origem/inserção do músculo ou 
com as funções que exercem.

1. M. orbicular da boca
2. M. levantador do lábio superior
3. M. levantador do lábio superior e da asa do nariz
4. M. zigomático menor
5. M. levantador do ângulo da boca
6. M. zigomático maior
7. M. risório
8. M. bucinador
9. M. abaixador do ângulo da boca
10. M. abaixador do lábio inferior
11. M. mentoniano
12. M. platisma
13. M. orbicular do olho
14. M. occipitofrontal
15. M. prócero
16. M. corrugador do supercílio
17. M. nasal

(MADEIRA, 2012)

Por razões didáticas, convencionou-se chamar de 
origem a extremidade do músculo presa à peça óssea 
que não se desloca. Por contraposição, denomina-se 
inserção a extremidade do músculo que se desloca. 
Origem e inserção são também denominadas respec-
tivamente de ponto fixo e ponto móvel (DANGELO & 
FATTINI, 1995). 

Para facilitar, iremos agrupá-los em tabelas con-
forme sua região de ação em músculos da mastigação, 
músculos das pálpebras, músculos do nariz, músculos 
da boca, músculos epicranianos, músculos extrínse-
cos da orelha e músculos supra-hióides. 

Músculos da mastigação

São considerados quatro músculos da mastigação: 
três elevadores (masseter, temporal e pterigoide 
medial) e um protrusor da mandíbula (pterigoide late-
ral). Dois são superficiais e de fácil palpação (masseter 
e temporal) e os outros dois são profundos (pterigoide 
medial e lateral). Todos eles ligam a mandíbula ao crâ-
nio, isto é, tomam origem no crânio (ponto fixo) e inse-
rem-se na mandíbula (ponto móvel) (MADEIRA, 2012).

A tabela a seguir resume as características dos 
músculos da mastigação.

NOME ORIGEM INSERÇÃO

1. M. masseter Arco 
zigomático

Face lateral 
do ramo da 
mandíbula

Inervação: nervo massetérico, do 3° ramo do trigêmeo

Ação: fecha a boca (movimento de dobradiça)

2. M. temporal
Plano tem-

poral e fossa 
temporal 

Processo co-
ronóide da 
mandíbula

Inervação: nervos temporais profundos, do 3° ramo do 
trigêmeo

Ação: fecha a boca (movimento de dobradiça)

3. M. pterigói-
de lateral 

Face lateral da 
lâmina lateral 
do processo 
pteridóideo

Processo condi-
lar da mandíbula, 
disco articular da 

ATM

4. M. pterigói-
de medial

Fossa pte-
rigóidea do 
esfenóide

Face medial do 
ângulo da man-

díbula, em frente 
ao masseter

Inervação: nervos pterigóideos lateral e medial, do 3° 
ramo do trigêmeo

Ação: fecham a boca e deslocam mandíbula para 
diante (protrusão); quando atua de um só lado, deslo-

ca a mandíbula lateralmente

Músculos das pálpebras

NOME ORIGEM INSERÇÃO

1. M. orbicular do olho

Parte orbital Processo frontal 
da maxila

Circunda em 
forma de es-

fíncter a órbita

Parte 
palpebral

Liga m. palpebral 
medial

Rafe palpebral 
lateral

Parte lacrimal Crista lacrimal 
posterior

Ao redor dos 
canalículos la-
crimais e saco 

lacrimal

2. M. de-
pressor do 
supercílio

Parte nasal do 
frontal 

Pele do 
supercílio

Inervação: nervo facial, ramos temporais e zigomáticos

Ação: fechamento das pálpebras, compressão do 
saco lacrimal, movimento dos supercílios

3. M. cor-
rugador do 
supercílio

Parte nasal do 
frontal

Pele do 
supercílio

4. M. prócero Osso nasal Pele da glabela

Inervação: nervo facial, ramos temporais

Ação: agem sobre a pele da fronte e dos supercílios
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Músculos do nariz

NOME ORIGEM INSERÇÃO

1. M. nasal

Parte 
transversa

Região cranial à emi-
nência alveolar do 

canino

Lâmina 
tendinosa 

no dorso do 
nariz

Parte alar Região cranial ao 
incisivo lat. superior

Septo nasal 
cartilaginoso

2. M. depres-
sor do septo

Região cranial ao 
incisivo central

Septo nasal 
cartilaginoso

Inervação: nervo facial

Ação:  movimentos moderados do nariz, principalmen-
te das asas do nariz

Músculos da boca

NOME ORIGEM INSERÇÃO

1. M. levanta-
dor do lábio 

superior e da 
asa do nariz

Sai da massa 
muscular do m. 

orbicular do olho

Asa do nariz e 
lábio superior

2. M. Levan-
tador do lábio 

superior

Sai da massa 
muscular do m. 

orbicular do olho

Asa do nariz e 
lábio superior

3. M. zigomáti-
co menor

Sai do m. 
orbicular

Ângulo da 
boca

4. M. zigomáti-
co maior

Face lateral do 
zigomático

Ângulo da 
boca

5. M. risório Fáscia 
massetérica

Ângulo da 
boca

6. M. depressor 
do ângulo da 

boca

Base da 
mandíbula

Ângulo da 
boca e lábio 

inferior

7. M. levanta-
dor do ângulo 

da boca

Fossa canina da 
maxila

Musculatura 
do lábio supe-
rior e ângulo 

da boca

8. M. depressor 
do lábio inferior

Base da 
mandíbula Lábio inferior

9. M. orbicular 
da boca

Vem indicado 
por sua deno-

minação: parte 
marginal e parte 

labial

Fenda oral

10. M. 
bucinador

Corpo da 
mandíbula

Ângulo da 
boca

11. M. mentual
Eminência alveo-

lar do incisivo 
lateral inferior

Pele do mento

Inervação: nervo facial

Ação: movimentos dos lábios, das asas do nariz, das 
bochechas e da pele do mento

Músculos epicranianos

NOME ORIGEM INSERÇÃO

M. occipitofrontal, 
ventre frontal

Margem 
supra-orbital

Aponeurose 
epicraniana

M. occipitofrontal, 
ventre occipital

Linha suprema 
da nuca

Aponeurose 
epicraniana

M. temporo-parietal
Fáscia tem-

poral, lâmina 
superficial

Pele e fáscia 
temporal

Inervação: nervo facial

Ação: movimento da pele da cabeça

Músculos extrínsecos da orelha

NOME ORIGEM INSERÇÃO

M. auricu-
lar anterior Fáscia temporal Raízes das 

cartilagens do 
pavilhão da 

orelha
M. au-
ricular 

posterior

Tendão de inserção 
do m. esternoclei-

domastóideo

Inervação: nervo facial

Ação: movimentos (muito limitados) do pavilhão 
auricular

Músculos supra-hióides

Compõem um grupo de músculos pares (digástri-
co, milo-hióideo, gênio-hióideo e estilo-hióideo) que 
unem o osso hióide ao crânio. Com exceção do estilo-
-hióideo, todos se ligam à mandíbula. São, no conjun-
to, considerados músculos abaixadores e retrusores 
da mandíbula e, portanto, antagonistas dos músculos 
da mastigação (MADEIRA, 2012).

Importante!
A origem e inserção dos músculos que estão nas tabe-
las são para situar a posição anatômica deles; entretan-
to, o mais importante é a função que eles exercem.

DENTES

Os dentes são estruturas rijas, esbranquiçadas e 
divididas em três partes: raiz (implantada no alvéolo), 
coroa livre, entre elas uma zona estreitada e o colo, 
circundado pela gengiva.

No interior do dente, existe a polpa dentária, que 
é vascularizada e inervada. Os dentes estão inseridos 
em cavidades denominadas alvéolos dentários, sen-
do os superiores localizados na maxila e os inferiores 
na mandíbula.

O homem é difiodonte, ou seja, possui duas den-
tições. A primeira dentição é a decídua, popularmen-
te conhecida como “dente de leite”, composta por 20 
dentes que recebem um número segundo a notação 
dentária da Federação Dentária Internacional (FDI), 
conforme o arco e o quadrante em que se encontram:
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DENTE
ARCO 

SUPERIOR 
DIREITO

DENTE
ARCO 

SUPERIOR 
ESQUERDO

51 Incisivo central 61 Incisivo central

52 Incisivo lateral 62 Incisivo lateral

53 Canino 63 Canino

54 1º molar 64 1º molar

55 2º molar 65 2º molar

DENTE
ARCO 

INFERIOR 
DIREITO

DENTE ARCO INFERIOR 
ESQUERDO

81 Incisivo 
central 71 Incisivo central

82 Incisivo 
lateral 72 Incisivo lateral

83 Canino 73 Canino

84 1º molar 74 1º molar

85 2º molar 75 2º molar

A segunda dentição é chamada permanente, com-
posta por 32 dentes que também recebem um número 
conforme o arco e o quadrante em que se encontram:

D E

DENTE
ARCO 

SUPERIOR 
DIREITO

DENTE
ARCO 

SUPERIOR 
ESQUERDO

18 3º molar 21 Incisivo central

17 2º molar 22 Incisivo lateral

16 1º molar 23 Canino

15 2º pré-molar 24 1º pré-molar

14 1º pré-molar 25 2º pré-molar

13 Canino 26 1º molar

12 Incisivo lateral 27 2º molar

11 Incisivo central 28 3º molar

DENTE
ARCO 

INFERIOR 
DIREITO

DENTE
ARCO 

INFERIOR 
ESQUERDO

48 3º molar 31 Incisivo central

47 2º molar 32 Incisivo lateral

46 1º molar 33 Canino

45 2º pré-molar 34 1º pré-molar

44 1º pré-molar 35 2º pré-molar

43 Canino 36 1º molar

42 Incisivo lateral 37 2º molar

41 Incisivo 
central 38 3º molar

Veja o exemplo na notificação do arco superior:

 EXERCÍCIOS COMENTADOS
1. (VUNESP – 2014) A mastigação envolve um comple-

xo sistema muscular que é dividido em músculos de 
abertura e de fechamento da mandíbula. São múscu-
los envolvidos no fechamento:

a) Temporal, masseter e pterigoide interno.
b) Pterigoide externo, digástrico e masseter.
c) Pterigoide interno, pterigoide externo e digástrico.
d) Temporal, masseter e estiloide.
e) Estiloide, masseter e digástrico.

Existem quatro músculos de mastigação: três eleva-
dores (masseter, temporal e pterigoide medial, este 
último também chamado de interno) e um protru-
sor da mandíbula (pterigoide lateral, também cha-
mado de externo). Resposta: Letra A.

2.  (VUNESP – 2011) São ossos constituintes do viscero-
crânio (esqueleto da face):

a) Vômer e esfenoide.
b) Lacrimal e nasal.
c) Temporal e occipital.
d) Zigomático e temporal.
e) Maxila e parietal.
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Para resolver essa questão, marcaremos com N os 
ossos do Neurocrânio e com V os ossos do Viscero-
crânio. a) vômer (V) e esfenoide (N); b) lacrimal (V) e 
nasal (V); c) temporal (N) e occipital (N); d) zigomá-
tico (V) e temporal (N); e) maxila (V) e parietal (N). 
Resposta: Letra B.

3.  (FUNIVERSA – 2015) Assinale a alternativa que apre-
senta os ossos que formam a base do crânio.

a) Esfenoide, zigomático, parietal, temporal e occipital.
b) Frontal, etmoide, zigomático e occipital.
c) Frontal, temporal, parietal e occipital.
d) Frontal, etmoide, esfenoide, temporal, parietal e 

occipital.
e) Esfenoide, etmoide, zigomático, perietal e occipital.

Com a retirada da calvária, acessamos a base do 
crânio, que é formada pelos ossos frontal, etmoi-
de, esfenoide, temporal, parietal e occipital. Res-
posta: Letra D.

4.  (QUADRIX – 2012) Os ossos da cabeça constituem 
o início do eixo do corpo conhecido como esqueleto 
axial. Os ossos da cabeça se dividem em ossos do 
crânio e ossos da face. Assinale a alternativa referente 
aos ossos do crânio.

a) Mandíbula, Vômer, Frontal e Parietais.
b) Lacrimais, Nasais, Zigomáticos, Temporais, Esfenoide, 

Etmoide e Occipital.
c) Frontal, Parietais, Palatinos, Maxilas e Osso Hioide.
d) Frontal, Parietais, Temporais, Esfenoide, Etmoide e 

Occipital.
e) Parietais, Temporais, Zigomáticos e Occipital.

Esta questão é muito parecida com a anterior e 
também bem direta. A única alternativa que traz 
somente os ossos do neurocrânio é a letra D. Res-
posta: Letra D.

5. (FGV – 2013) Leia o fragmento a seguir:

 O crânio é constituído por 22 ossos, que além de prote-
gerem o cérebro, dão forma à face. Desses 22 ossos, 
apenas a _____ é um osso móvel, sendo ligada à base 
do crânio por meio da _____ que ocorre entre os _____ e 
os ossos temporais.

 Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do fragmento acima.

a) Maxila – sutura intermaxilar – zigomáticos.
b) Maxila – articulação temporomandibular – côndilos.
c) Mandíbula – sutura intermaxilar – côndilos.
d) Mandíbula – articulação temporomandibular – zigomáticos.
e) Mandíbula – articulação temporomandibular – côndilos.

Esta questão é fácil porque a maioria sabe que o 
único osso móvel do crânio é a mandíbula. A parte 
da mandíbula que se articula com o osso temporal 
é o côndilo (direito e esquerdo) por meio de uma 
articulação chamada temporomandibular (ATM). 
Resposta: Letra E.

6. (IBADE – 2018) De acordo com o sistema de nomen-
clatura dentária ISO/FDI, marque a alternativa que cor-
responde ao segundo pré-molar inferior esquerdo.

a) 45.
b) 35.
c) 20.
d) 10.
e) 25.

Esta questão é bem direta, conforme consta na tabe-
la com a nomenclatura dentária. Resposta: Letra B.

7.  (IADES – 2017) Os músculos são elementos ativos do 
movimento e atuam sobre ossos e articulações. A res-
peito dos músculos da cabeça, assinale a alternativa 
correta.

a) Os músculos cutâneos se inserem na mandíbula, 
movendo-a.

b) O temporal é o músculo cutâneo responsável pelo sorriso.
c) O músculo bucinador forma o soalho da cavidade bucal.
d) O músculo masseter é um potente abaixador da 

mandíbula.
e) O músculo orbicular da boca fecha os lábios ao 

contrair-se.

Os músculos que se inserem na mandíbula, moven-
do-a, são os músculos da mastigação, que são 4: 
masseter, temporal, pterigoideo medial e pterigoi-
deo lateral; então, as letras A e B estão erradas. O 
bucinador contribui para expressão facial e para 
a mastigação do bolo alimentar; o masseter é um 
potente levantador, e não abaixador, da mandíbula. 
Resposta: Letra E.

8.  (VUNESP – 2019) Sobre o crânio, é correto afirmar que:

a) É a estrutura óssea mais complexa do corpo, e seus 
ossos (formado exclusivamente por ossos do crânio) 
envolvem e protegem o encéfalo, além de fornecerem 
locais de fixação para os músculos da cabeça.

b) É formado por seis ossos: parietal, temporal, frontal, 
occipital, esfenoide e etmoide.

c) A maioria dos ossos do crânio são ossos planos e 
estão firmemente unidos por articulações imóveis que 
os interconectam, denominadas suturas.

d) As suturas menores: a sutura escamosa e lambdoidea 
– conectam os ossos da face.

e) Internamente, cristas ósseas proeminentes dividem a 
base do crânio em dois “degraus” distintos ou fossas: 
anterior e posterior.

Vamos achar os erros: a) o “exclusivamente” deixa 
a alternativa incorreta, porque existem os ossos da 
face; b) o crânio é formado por 22 ossos; d) essas 
suturas conectam ossos do neurocrânio; e) a base 
do crânio é dividida em três “degraus”. Resposta: 
Letra C.

9.  (IDCAP – 2018) O neurocrânio é o arcabouço arredon-
dado que envolve o encéfalo e orelhas internas/parte 
superior e póstero-inferior do crânio. São ossos do 
neurocrânio, exceto:

a) Osso frontal.
b) Ossos parietais.
c) Osso etmóide.
d) Ossos zigomáticos.
d) Osso esfenóide.

Os ossos zigomáticos são da face. Resposta: Letra D.
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