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Dentre os conceitos de desenvolvimento humano, devemos reconhecer a evolução de uma 
única célula até um feto de nove messes em uma maravilhosa interação de fenômenos 
biológicos moleculares, celulares e teciduais que determinam a formação de estruturas 
e órgãos dos aparelhos e sistemas de um novo ser. Nesse contexto, estudos foram e são 
feitos investigando comparativamente as características de indivíduos com deficiências e/
ou portadores de defeitos congênitos (teratologia) com os padrões normais de desenvol-
vimento na tentativa de obter conhecimentos que permitam novas estratégias de aborda-
gem, de diagnóstico e de terapias. 

A embriogênese humana, apesar de ser um processo contínuo, considera dois perío-
dos: um denominado embrionário, que se desenvolve até a 8ª semana de vida intraute-
rina e determina os primórdios de todas as principais estruturas orgânicas, período da 
organogênese. E um segundo período que se inicia a partir deste ponto até o nascimen-
to, denominado período fetal, no qual as estruturas continuam seu desenvolvimento e o 
feto cresce e ganha peso.

IDADE DO EMBRIÃO (EM SEMANAS) PERÍODO FETAL (EM SEMANAS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 20-36 38

Período de divisão do 
zigoto, implantação e 
embrião; geralmente não 
suscetível a teratógenos

SNC
Coração

Olhos
Coração
Membros

Olhos
Membros

Ouvido
Dentes

Dentes
Palato

Palato
Ouvido
Genitália 
externa

Cérebro
Genitália 
externa

Cérebro

Divisões celulares e mórula Sistema Nervoso Central

Coração

Braços

Olhos

Pernas

Dentes

Palato

Genitália Externa

Ouvidos

Nota: Porções escuras designam períodos altamente sensíveis; porções claras designam períodos menos sensíveis.

ORGANOGÊNESE

Tabela 01  Estágios de desenvolvimento humano. O período de embriogênese (organogênese) termina na 8ª semana e o período fetal compreende da 9ª semana até 
o nascimento.
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1 SEMANA

2 SEMANAS

3 SEMANAS
4 SEMANAS

5 SEMANAS

6 SEMANAS

7 SEMANAS

9 SEMANAS

8 SEMANAS

16 SEMANAS

20-36 SEMANAS

38 SEMANAS
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ODONTOPEDIATRIA CLÍNICA Após a fertilização do óvulo, uma série de divisões celulares dará origem 

a um aglomerado de células denominado de mórula pelo seu aspecto mor-
fológico (Figuras 01A-C). Este conjunto de células embrionárias implanta-se 
no estroma endometrial durante a metade da 1ª semana após a fertilização 
(Figura 01D).

01 A-D  Representação esquemática 
do desenvolvimento inicial do embrião 
durante a 1ª semana após a fecundação. 
Divisões celulares e mórula (A-C). Im-
plantação no endométrio no 90 dia (D).
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trofoblaste
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foblasto Citotrofoblasto

Cavidade 
amniótica

Endoderma

Octoderma
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exocelômica 
(saco vitelino 
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A
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 Movimentos e dinâmicas celulares transformarão essa mórula em um 
disco embrionário com forma ovalada, mais largo na futura região cefáli-
ca e menos na região caudal, composto inicialmente de duas camadas de 
células (fase bilaminar). A camada superior é denominada de ectoderma 
e camada inferior endoderma (Figura 02A). O ectoderma na região caudal 
prolifera internamente na linha média e suas células formarão uma terceira 
camada intermediária entre o ectoderma e o endoderma, denominando-se 
de mesoderma. Nesta fase o embrião é constituído por três camadas ou 
folhetos embrionários (disco trilaminar) (Figura 02B).

Borda do 
âmnio

Nódulo
primitivo

Epitélio

Membrana 
bucofaríngea

Nó de Hensen e 
fosseta primitiva

Linha primitiva

Membrana 
cloacal

Pendúlo 
embrionário

Mesoderma
extra-embrionária Âmnio

Endoderma Ectoderma
Parede do 

saco vitelino

02 A,B  Disco embrionário na fase bilaminar (A) e trilaminar (B). Notar a formação da membrana bucofaríngea.

A

B
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dal, em dois pontos medianos, o en-
doderma se espessa fusionado com 
o ectoderma superficial formando 
as membranas pré-cordal e cloacal, 
respectivamente, que servirão de re-
ferência para o dobramento cefálico 
e caudal. O intenso crescimento fu-
turo na região cefálica vai determi-
nar que a placa pré-cordal se trans-
forme na membrana bucofaríngea 
(Figura 03A). Na linha média cefáli-

ca, ao longo do embrião, surge a no-
tocorda mesenquimal como base do 
desenvolvimento do esqueleto axial 
(ossos da cabeça e da coluna verte-
bral) e como eixo de orientação do 
desenvolvimento simétrico e curva-
mento lateral do disco embrionário. 
O embrião toma a forma de um tubo 
(Figura 03B) revestido pelo ectoder-
ma externamente e pelo endoderma 
internamente. O mesoderma forma 
a camada intermediária.

Placa neural

Mesoderma

Linha primitiva

Linha primitiva

Neuróporo  
posterior

Somito

Ectoderma

Crista neural
Tubo neural

Celoma intra-
-embrionária

Celoma extra-
-embrionária

Neuróporo 
anterior

Saco
viterino

Membrana  
cloacal

Notocórdião

03 A,B  Disco embrionário na 3ª semana de vida 
intrauterina mostrando presença do mesoderma e 
placa neural ectodérmica (A) e fechamento do tubo 
neural e células da crista neural (B).

A

B
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A região cefálica apresenta um grande desenvolvimento formando protu-
berâncias, sulcos e bolsas que evidenciam a formação do segmento anterior 
do intestino primitivo, reconhecido como aparelho branquial ou faríngeo. 
Este aparelho é responsável pela formação da maior parte dos constituintes 
da face e do pescoço e é composto por arcos delimitados por sulcos ecto-
dérmicos e por bolsas endodérmicas (Figuras 04A-C).

1º e 2º  
Arcos 
braquiaisSaliência 

pericárdica

Âmnio
(cortado)

Neuróporo
posterior

Bolsas 
branquiais

Inserção da membrana 
buco-faríngea

1
2

3

4

04 A-C  Arcos, fendas e bolsas faríngeas. 
Esquema representativo de um embrião de 
aproximadamente 25 dias (A). Vista superficial 
ectodérmica (B). Vista interna endodérmica (C).

1
2

Fendas  
branquiais
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cardíaca

3
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cundação e vai originar um componente esquelético, um muscular, um vas-
cular e um nervoso, como estruturas definitivas (Tabela 02) (Figuras 05A-C).

ARCO
DERIVADOS DO ES-

QUELETO
MÚSCULOS INERVAÇÃO

MANDIBULAR

Mandíbula Músculos da mastigação Nervo mandibular

Maxilar

Partes superiores do 
martelo e da bigorna

Tensor do tímpano
Tensor do palato

HIÓIDEO

Partes inferiores do martelo 
e da bigorna

Músculos da mímica VII par craniano

Estribo

Processo estilóide Estapédio

Ligamento estilo-hióideo Estilo-hióideo

Parte superior
do osso hióide

TERCEIRO Parte inferior do osso hióide Estilofaríngeo Núcleo ambíguo (IX)

QUARTO E 
SEXTO

Cartilagens da laringe Constrictores da faringe Núcleo ambíguo (IX)

Músculos intrínsecos da 
laringe

Elevador do palato

Nervos cranianos

V VII IX X

Tabela 02  Derivados esqueléticos, musculares e nervosos do sistema de arcos faríngeos.

A



029

Cartilagem 
da tireoide

Corno maior do osso

Ligamento
estilo-hióide

Processo estilóide

Ligamento anterior 
do martelo

Espinha
do ósso 

esfenóide

Estribo

Bigorna Ossículos 
auditivosLigamento  

esfenomandibular

Local anterior 
da cartilagem do 

1 arco (Meckel)

Corno menor do 
ósso hióide

Corpo do 
osso hióide

Martelo

Cartilagem 
cricoidea

Músculo
temporal

Músculo 
frontal

Músculo occipital

Músculo 
orbicular 

do olho

Músculo orbicular 
da boca

Músculo masseter

Músculo milo-hióideo

Músculo da faringe

Músculo esternocleidomastóide

Clavícula

Músculo auricular

Músculo estilo-hióideo

Músculo estilofaringeo

Músculo platisma

Ventres anterior e 
posterior do ligamento 
anterior do martelo

05 A-C  Derivados esqueléticos, 
musculares e nervosos dos arcos 
faríngeos na formação da face.

B

C
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A formação da face tem início 
na 4ª semana, na qual o centro de 
desenvolvimento das estruturas fa-
ciais consiste em uma depressão 
frontal na superfície ectodérmica, 
conhecida como estomódio, ou bo-
ca primitiva, formada ao redor da 
membrana bucofaríngea. Esta es-
trutura, no final da 4ª semana, está 
circundada por 5 protuberâncias: 
dois processos maxilares laterais, 
dois mandibulares inferiores e um 
processo frontal superior. Estes 
processos se originam da prolife-
ração acentuada do mesênquima 
do primeiro arco, trazendo consigo 
as células da crista neural que mi-
gram das pregas neurais do encé-
falo em formação.

Os processos mandibulares, na 
região ventral, têm um rápido cresci-
mento e suas extremidades mediais 
fusionam-se resultando na forma-
ção da mandíbula e do lábio inferior. 

O processo frontal prolifera cau-
dalmente formando o processo 
frontonasal. O ectoderma super-
ficial se torna espesso nas regi-
ões infero-laterais formando duas 
pequenas estruturas ovaladas: os 
placóides nasais. O mesênquima 
ao redor de cada uma forma duas 
saliências em forma de ferradura 
e o placóide nasal fica em uma de-
pressão plana, formando-se assim 
os processos nasais medianos e 
nasais laterais. O contínuo cres-
cimento determina que os placó-
dios nasais se localizem no fundo 
de depressões reconhecidas como 
fossetas nassais, primórdios das 
narinas e cavidades nasais. 

A proliferação do mesênquima dos processos maxilares em direção me-
dial desloca os processos nasais laterais e pressiona os processos nasais 
mediais no plano mediano. A fusão destas saliencias nasomediais entre sÍ 
e com os maxilares forma o lábio superior. A fusão de ambos os processos 
nasais mediais forma uma estrutura que apresenta três componentes de-
rivados: um componente labial representado pelo filtrum, um componente 
maxilar que aloja os quatro incisivos e um componente palatino, o palato 
primário ou pré-maxila. 

Os processos nasais laterais encontram-se separados dos maxilares 
por uma fenda denominada sulco nasolacrimal. A fusão destas estrutu-
ras está condicionada à desintegração dos epitélios de revestimento nas 
superfícies de contato, permitindo a migração e a mistura das células me-
senquimais subjacentes.

06   Representação da origem das diferentes partes da face. (1) Processo nasal mediano. (2) Processo nasal 
lateral. (3) Filtrum. (4) Processo maxilar. (5) Processo mandibular.
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07 A-L  Esquema representativo do desenvolvimento das estruturas da face em vista lateral (A-F) e 
frontal (G-L).
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O palato secundário forma-se pe-
los processos palatinos derivados 
dos processos maxilares que sur-
gem como duas lâminas orienta-
das caudalmente ao lado da língua. 
Posteriormente, com o crescimento 
da base do crânio e a ampliação da 
cavidade bucal, ambos os proces-
sos palatinos se movimentam hori-
zontalizando-se acima da formação 
lingual. Aproximadamente na 7ª se-
mana inicia-se a união das lâminas 
palatinas entre si na linha média, 
formando o palato secundário. Esta 
fusão ocorre inicialmente na por-
ção anterior com o palato primário 
e septo nasal, progredindo poste-
riormente até a formação da úvula 
(Figuras 08A-F). O fechamento total 
do palato ocorre por volta da 12ª se-
mana. Um processo de ossificação 
intramembranosa formará os ossos 
palatinos enquanto a região mais 
posterior não se ossifica, originando 
o palato mole e a úvula.

Pálato primitivo

Septo nasal

Crista
palatina

Pálato 
primitivo

Olho

Crista
palatina

Forâmen 
incisivo

Úvula

Ponto de 
fusão 

das cristas 
palatinas

Cavidade nasal

Septo nasal

Crista
palatina

Língua

Septo nasal

Crista
palatina

Língua

Cavidade bucal

Língua

Ponto de funsão
das cristas palatinas

Cavidade bucal

Septo nasal

Cavidade nasal

Cornetos

08 A-F  Vista frontal da abóbada palatina 
mostrando o desenvolvimento e o fechamento 
do palato (A,C,E). Corte frontal mediano mos-
trando as estruturas envolvidas no fechamento 
do palato (B,D,F).

A

C

E

B

D

F
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A formação mandibular, nesta fase 
de crescimento, apresenta um com-
ponente esquelético de cartilagem 
hialina denominado cartilagem de 
Meckel, ao redor do qual se conden-
sa o mesênquima (mesoderma) que 
sofre ossificação intramembranosa 
para formar a mandíbula. A cartila-
gem de Meckel não participa da for-
mação da mandíbula e desaparece. 
Entretanto, sua extremidade dorsal 
permanece para formar o martelo e a 
bigorna, os ossículos do ouvido mé-
dio, e sua bainha envolvente formará 
os ligamentos esfenomandibular e o 
anterior do martelo. 

O início da formação da língua, no 
assoalho do estomódio, se dá pela pro-
liferação de dois processos linguais 
laterais na porção ventral do 1º arco 
branquial e de um processo lingual 
mediano (tubérculo ímpar) localizado 
posteriormente e delimitado pelo fora-
me cego, local de origem da glândula 
tireoide. O crescimento mesenquimal 
das duas saliências laterais predomina 
e logo se fusiona na região mediana do 
1º arco sobrepondo-se à saliência lin-
gual mediana e originando os 2/3 an-
teriores da língua. O terço posterior ou 
raiz da língua se desenvolve a partir de 
uma proliferação do 2º, 3º e 4º arcos fa-
ríngeos. O segundo arco forma na sua 
região ventral mediana uma elevação 
denominada cópula, e caudalmente o 
terceiro e quarto arcos formam o pro-
cesso ou eminência hipobranquial. O 
crescimento da eminência hipobran-
quial envolve a cópula e esta desapare-
ce, não formando nenhuma estrutura 
definitiva. O corpo da língua é separa-
do do terço posterior por um sulco em 
forma de V, o sulco terminal (Figuras 09 
e 10). A língua se separa do assoalho 
da boca por uma proliferação do reves-
timento ectodérmico lateral, que logo 
se degenera formando o sulco lingual, 
determinando assim a sua mobilida-
de. Pelo fato de seus dois terços ante-

riores serem derivados do primeiro arco, a sua mucosa é inervada pelo V nervo 
craniano (trigêmeo) na sua maior parte. Apesar do segundo arco não haver sido 
expressivo, o nervo facial, pelo seu ramo corda do tímpano, supre os corpúscu-
los gustativos das papilas, exceto as circunvaladas. A raiz da língua, derivada do 
terceiro arco, é inervada principalmente pelo IX nervo craniano (glossofaríngeo) 
e uma pequena região posterior pelo X (vago). Todos os músculos da língua são 
inervados pelo XII nervo craniano (hipoglosso).

I I

II II

III III

IV
IV

Sulco 
branquiais

Divertículo 
respiratório

Arcos
branquiais

Eminência 
hipobranquial

Epiglote

Eminência 
aritenóidea

Tubérculo
ímpar

Forâmen 
cego

Eminência 
lingual lateral

Língua

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Amígdala
palatina

Raiz da língua

Epiglote

Cartilagem
aritenóidea

Orifício 
de laringe

Sulco 
terminal

Forâmen 
cego

09   Esquema representativo do 
desenvolvimento da língua na re-
gião ventral dos arcos faríngeos.
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Eminência 
hipobranquial

Epiglote 
(abertura para 
os aparelhos 
vocais)

Sulco
mediano

Parte da 
língua

Parte 
faríngea 

da língua

Papila 
circunvalada

Forame cego

Epiglote

Migração 
do 3 arco 
mesoderma

10  Esquema representativo do desen-
volvimento da língua na região ventral dos 
arcos faríngeos.
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DEFEITOS CONGÊNITOS CRANIOFACIAIS

DEFEITOS CONGÊNITOS

A embriogênese é um processo delicadamente sincronizado e susce-
tível a interferências no desenvolvimento normal, podendo causar dis-
funções e defeitos congênitos. Defeitos congênitos (tradução do inglês 
birth defect) é quando acontece uma anomalia funcional ou estrutural 
do desenvolvimento do feto decorrente de fator originado antes do nas-
cimento, que pode ser genético, ambiental, desconhecido ou mesmo 
quando o defeito não for aparente no recém-nascido e só se manifesta 
em uma idade mais tardia4. A influência de raça, gênero e idade dos 
pais, dentre outros, são fatores predisponentes para o aparecimento de 
defeitos congênitos. Em crianças nascidas com defeitos congê-
nitos, devemos avaliar o histórico da gestação como:

I. Agentes infecciosos como, por exemplo, o vírus 
da rubéola.

II. Radiação por raios-X, por afetar as células germi-
nativas do feto, ocasionando mutações genéticas,

III. Medicamentos como cortisona (que pode 
ocasionar no nascimento de crianças com fen-
das palatinas),

IV. Hormônios.

V. Deficiências nutricionais.

FISSURAS LABIOPALATAIS

A prevalência de uma criança nascida com algum tipo de fissura labio-
palatal no Brasil é de cerca de 1/650 bebês nascidos vivos e representa 
65% de todas as anomalias de cabeça e pescoço, podendo ser um acha-
do isolado ou ocorrer em associação com outras malformações como 
parte integrante de síndromes6.

As fissuras labiopalatais fazem parte das anomalias faciais congênitas 
decorrentes da não junção dos processos faciais embrionários. Ocorre 
uma alteração da velocidade migratória das células da crista neu-
ral, encarregadas de comandar o fenômeno de fusão das 
proeminências faciais entre a 6ª e 9ª semana de vida em-
brionária. As fissuras labiais resultam da falta de fusão 
dos processos nasomediais e maxilares, que ocorre 
por volta da 6ª semana. Já as fissuras palatinas são 
decorrentes da falta de fusão dos processos palati-
nos do processo maxilar, fusão esta que ocorre por 
volta da 9ª semana. A etiologia desta malformação 
é poligênica e multifatorial. 

11 A,B  Fissura palatal (A). Fissura 
lábiopalatal (B)

A

B
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ANENCEFALIA

É uma má formação do tubo neural caracterizada 
pela ausência parcial do encéfalo e da calota cra-
niana. Desenvolve-se no feto por uma falha ou au-
sência do fechamento do tubo neural durante a fa-
se de organogênese na formação do encéfalo (16° 
a 26° dia de gestação). Muitas vezes é determinada 
pela carência de ingestão de ácido fólico. A pre-
venção da anencefalia se dá pela suplementação 
com ácido fólico três meses antes de a mulher en-
gravidar e nos primeiros três meses de gestação. O 
suplemento é ingerido em forma de pílulas e com-
plexos vitamínicos específicos para gestantes. A 
quantidade recomendada pela Organização Mun-
dial da Saúde e defendida pelos médicos é de 0,4 
miligrama por dia de ácido fólico para a prevenção 
de ocorrência dos defeitos do tubo neural. Trata-
-se de uma patologia letal. Bebês com anencefalia 
possuem expectativa de vida muito curta, embora 
não se possa estabelecer com precisão o tempo 
de vida que terão fora do útero. A anomalia pode 
ser diagnosticada, com certa precisão, a partir da 
12ª semana de gestação, por meio de um exame 
de ultrassonografia quando já é possível a visuali-
zação do segmento cefálico fetal. De acordo com 
o Código Penal brasileiro, os abortos são proibidos 
e sua prática é vedada em todo o território nacio-
nal. Mas um dispositivo legal prevê duas exceções 
a essa regra: 1. Quando a gravidez oferece risco 
à vida da mãe; e 2. Quando o feto em gestação é 
resultado de estupro, crime hediondo previsto no 
Código Penal. Porém, em abril de 2012, o olhar 
dos ministros se projetou não para o início da vida, 
mas para sua potencialidade. Quer dizer, no caso 
de fetos com anencefalia, sabe-se que não há, po-
tencialmente, chances de se constituir uma vida a 
partir de sua gestação. É ponto pacífico que não 
haverá concretização da vida nesses casos, apro-
vando então, que nestes casos, o aborto também 
está autorizado.

NORMAL

Cérebro

Cerebelo

Tronco 
cerebral

ANENCEFALIA

Tronco 
cerebral
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