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RESUMO 

 

 

Lopez-Capp TT. Análise da variabilidade métrica dos parâmetros de Antropologia 
Forense para estimativa do sexo de duas populações: escocesa e brasileira [tese]. 
São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2017. Versão 
Corrigida. 
 

Antropologia Forense é a aplicação da ciência da Antropologia Física e osteologia 

humana em casos criminais onde os restos da vítima estão em fase avançada de 

decomposição. Devido ao grande fluxo migratório descrito no histórico do Brasil, a 

população brasileira possui características físicas muito heterogêneas quando 

comparadas com a população escocesa, uma vez que a imigração mais significativa 

foi proveniente de outras regiões do próprio Reino Unido. O presente estudo teve 

como objetivo comparar as variações craniométricas de duas populações (brasileira e 

escocesa), e avaliar a confiabilidade do método para determinação do sexo nas duas 

populações, com finalidade forense. A amostra total foi composta por 200 crânios com 

mandíbulas, sendo que a amostra brasileira foi constituída por 100 crânios completos 

e a amostra escocesa por 100 crânios e 36 mandíbulas, ambas amostras 

documentadas. Foram realizadas 72 mensurações sendo 51 cranianas e 21 

mandibulares. Os resultados demonstraram que a amostra escocesa apresentou 

média maior comparada com a amostra brasileira em 54 variáveis do universo de 72 

medidas. Trinta e três mensurações cranianas apresentaram diferença significativa 

entre as duas amostras e dentre as 21 medidas mandibulares analisadas, 05 

apresentaram variação superior a 20%, 09 entre 10% e 20%, 07 inferior a 10%. As 

medidas que apresentaram maior dimorfismo sexual para as duas amostras foram a 

largura bizigomática (apresentando 73% de acerto para a amostra brasileira e 77% 

para a amostra escocesa), largura bigoníaca (79% e 83,30%) comprimento Porion-

Mastoidale lado esquerdo (76% e 75%) e a altura do corpo mandibular lado esquerdo 

(67% e 80,60%). A análise discriminante multivariada demonstrou resultados 

satisfatórios para amostra brasileira com porcentagem de acerto variando entre 76-

90% e na amostra escocesa 81-86,6%. Através da análise da curva ROC foram 

desenvolvidas 04 tabelas de referência sendo 01 para medidas cranianas brasileiras, 

01 medida para mandibulares brasileiras, 01 tabela para medidas cranianas 

escocesas e 01 para medidas mandibulares escocesas. O presente estudo 



 
 

demonstrou que existem diferenças entre as duas amostras estudadas, porém ainda 

falta elucidar a causa responsável, já que se trata de uma grandeza multifatorial. A 

metodologia quantitativa analisada demonstrou-se precisa para analisar dimorfismo 

sexual nas duas amostras. 

 

Palavras-chave: Odontologia Forense. Determinação do sexo pelo esqueleto. Grupos 

Étnicos. Antropologia Forense. Craniometria. 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Lopez-Capp, TT. Analysis of the metric variability of the forensic anthropology 
parameters for sexing of two populations: Scottish and Brazilian [thesis]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2017. Versão Corrigida. 

 

Forensic anthropology is the application of the physical anthropology science and 

human osteology in criminal cases where the victim's remains are in an advanced 

stage of decomposition. Due to migration Brazilian population is very diverse, 

comprising many races and ethnic groups, therefore it is much more varied than the 

Scottish population, which tends to be more homogenous once there was significant 

immigration to Scotland from the rest of the United Kingdom. The present study aimed 

to compare the craniometric variations of two populations (Brazilian and Scottish), and 

analyze the reliability of sex determination in the two populations for forensic purpose. 

The total sample was comprised of 200 skulls and 136 mandibles, the Brazilian sample 

consisted of 100 complete skulls and the Scottish sample was composed of 100 skulls 

and 36 mandibles, both of which are documented samples. The measure’s protocol 

comprised 72 measurements, being 51 cranial and 21 mandibular. The results showed 

that the Scottish sample had a larger mean compared to the Brazilian sample in 54 

variables of the 72 measures. Among the cranial measurements analyzed, 33 

variables showed a significant difference between the two samples and among the 21 

mandibular measurements considered, 05 presented a variation greater than 20%, 09 

between 10% and 20%, 07 lower than 10%. The most dimorphic measurements for 

both samples were the bizigomatic width (73% of accuracy for the Brazilian sample 

and 77% for the Scottish sample), the bigoniac width (79% and 83,30%), the Porion-

Mastoidale length (76% and 75%), and the left side mandibular body height (67 and 

80,60%). The multivariate discriminant analysis showed satisfactory results for the 

Brazilian sample with a percentage of accuracy varying between 76-90% and in the 

Scottish sample 81-86.6%. Through the analysis of the ROC curve, four reference 

tables were developed: 01 for Brazilian cranial measurements, 01 Brazilian mandibular 

measurements, 01 Scottish cranial measurements and 01 Scottish mandibular 

measurements The present study showed a difference between the two samples 

studied, but it is not possible to define an unique cause responsible for that because 



 
 

this comprise multifactorial aspects. The quantitative methodology analyzed showed 

sexual dimorphism in both samples. 

 

Keywords: Forensic dentistry. Sex determination by Skeleton. Ethnic Groups. 

Forensic anthropology. Craniometry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os anos que compreendem o final da década de 1930 até 1971 foram 

imprescindíveis para a consolidação da ciência denominada Antropologia Forense. 

Apesar de Thomas Dwight (1843-1911) ser considerado o “pai da Antropologia 

Forense nos Estados Unidos” em decorrência de seu estudo pioneiro que considerou 

os aspectos médico-legais do esqueleto humano, foi apenas em 1972 que a American 

Academy of Forensic Sciences (AAFS) criou o departamento de Antropologia Física, 

fato este que pode ser considerado o início de uma nova era, marcada pelo 

crescimento exponencial desta ciência ao redor do mundo1. 

A Antropologia é uma ciência multidisciplinar, onde as várias áreas do 

conhecimento a ela relacionadas têm como finalidade comum descrever e analisar o 

homem, de acordo com as características biológicas (Antropologia Física) e culturais 

(Antropologia Cultural) dos grupos onde se distribui, com ênfase nas diferenças e 

variações entre eles, através das épocas. A Antropologia Forense, segundo Stewart2 

é um ramo da Antropologia biológica, que, para fins forenses, lida com a identificação 

de restos cadavéricos humanos, ou suspeitos de ser, com maior ou menor grau de 

esqueletização. Atualmente o American Board of Forensic Anthropology (ABFA) 

define a Antropologia Forense como a aplicação da Antropologia Física ou Biológica 

em processos jurídicos. A Antropologia Forense tem como principal objeto de estudo 

a identidade e a identificação do ser humano, que desde o século XIV, tem sido 

amplamente estudada e aprimorada. Entendemos por identificação, como o conjunto 

de procedimentos diversos para individualizar uma pessoa ou objeto3. Em todas as 

esferas da relação humana, seja no convívio social ou de natureza jurídica, a 

identificação humana possui um papel imprescindível. É através do processo de 

identificação que se torna possível estabelecer uma identidade para um indivíduo. A 

identidade pode ser entendida como o conjunto de caracteres físicos, funcionais, ou 

psíquicos, normais ou patológicos, que individualizam determinada pessoa4. Cada 

indivíduo ou coisa tem peculiaridades e características próprias que a distinguem de 

outros.  

Com objetivo de fornecer informações úteis para uma identificação positiva, a 

primeira etapa do exame antropológico consiste em determinar se os espécimes em 

análise são pertencentes a espécie humana ou não. Após comprovação através de 
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análise morfológica e maturação óssea que os restos mortais pertencem a espécie 

humana, a próxima etapa consiste em delinear o perfil biológico, ou seja, prover 

informações sobre sexo, idade, ancestralidade e estatura. A existência de dimorfismo 

sexual, ancestral e etário em esqueletos humanos, e sua importância nas 

investigações médico-legais está bem estabelecida. Segundo a literatura 

contemporânea, o perfil biológico é delineado através da análise das estruturas 

ósseas, por sua vez esta análise pode ser realizada por meio de inúmeras 

metodologias que são classificadas em dois grupos principais: metodologias 

qualitativas ou morfológicas e metodologias quantitativas ou morfométricas. Métodos 

qualitativos ou morfológicos tem como principal objetivo obter os parâmetros 

biológicos através da análise subjetiva de caracteres anatômicos. Por outro lado, os 

métodos quantitativos ou morfométricos preconizam o uso de medidas lineares, 

projeções, ângulos e índices para delinear as características demográficas dos restos 

em análise. 

Na identificação humana, uma das principais características no delineamento 

do perfil biológico é a estimativa do sexo. Nos casos da presença de esqueletos 

completos, o dimorfismo sexual não representa grandes dificuldades para o 

examinador. Porém em casos de esqueletos fragmentados ou incompletos, a 

estimativa do sexo é considerada um desafio. Depois da pelve, o crânio permanece 

sendo uma das partes do esqueleto humano que apresenta maior número de 

informações a esse respeito5. Esses caracteres podem ser estimados através de uma 

análise comparativa visual pelos correspondentes de origem conhecida denominado 

método qualitativo ou através de mensurações das estruturas anatômicas cranianas 

denominada como método quantitativo. A metodologia quantitativa aplicada ao crânio 

é denominada craniometria, que pode ser definida como sendo uma técnica, ou 

sistema convencional, que determina a medição do crânio de maneira sistematizada 

universalmente, o que permite a avaliação comparativa entre estudos realizados por 

diferentes pesquisadores6. 

Nesse contexto, diversos estudos5,7-23 tem mostrado que várias regiões 

anatômicas podem ser utilizadas, e que algumas delas costumam apresentar maior 

precisão do que outras na estimativa do sexo. Essa precisão tem sido discutida em 

alguns países, porém no Brasil, poucos estudos têm se preocupado com as 

características da população nacional e a forma como a anatomia do crânio e da 

mandíbula pode influenciar nessas mensurações24. Quando passamos a analisar a 
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história do Brasil, é possível entender esta deficiência de trabalhos antropométricos 

que caracterizem a população brasileira. 

 Durante o período da ditadura militar brasileira (1964 – 1985), em decorrência 

de uma grande repressão e da falta de interesse pelos processos de identificação, 

gerou-se uma carência de arquivos antropológicos brasileiros, fato esse que explica a 

lenta evolução das Ciências Forenses no Brasil, leis foram sancionadas para manter 

a atuação dos médicos legistas sob controle da polícia, por conta deste fato muitas 

pessoas que vieram a óbito neste período ficaram sem identificação25. Assim, por 

conta da falta de dados prévios, costuma-se utilizar dados gerados em populações 

americanas, europeias, ou asiáticas, o que pode gerar comparações errôneas devido 

as características físicas serem totalmente distintas da população brasileira, fato 

explicado pelos processos migratórios ocorridos na história brasileira.  

Com a grande miscigenação da população, a questão de estimar o sexo com 

finalidade forense por meio de caracteres anatômicos torna-se ainda mais importante, 

já que parâmetros de outros países podem não ser válidos para o país. Devido aos 

processos migratórios, as variações geográficas, culturais, climáticas e a interação 

com o meio, cada população desenvolve um perfil antropométrico distinto, por este 

motivo se faz necessário o estudo das diferentes populações 26-31.Quando estudamos 

o fluxo migratório descrito no histórico do Brasil, chegamos à conclusão de que a 

população brasileira possui características físicas muito heterogêneas quando 

comparadas com a população escocesa, este fato pode ser explicado, analisando o 

histórico demográfico da Escócia, uma vez que a imigração mais significativa foi 

proveniente de outras regiões do Reino Unido, ou seja, uma imigração de brancos 

europeus, deixando características mais homogêneas a população. Além do fator 

migratório também devemos levar em consideração a literatura científica atual, onde 

grande parte dos artigos internacionais utilizam parâmetros qualitativos para realizar 

mensurações do crânio 11,23. Isso nos motivou a buscar parâmetros passíveis de 

reprodução (quantitativos) para mensurar as diversas características do crânio e da 

mandíbula com o objetivo de estimar o sexo. 

Diante do cenário acima citado, propõe-se a realização de uma análise 

comparativa de medidas cranianas e mandibulares entre duas populações com 

características demográficas distintas, com o objetivo de otimizar o trabalho dos 

antropologistas forenses na estimativa do sexo na prática forense.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 
 
2.1 IDENTIDADE E IDENTIFICAÇÃO HUMANA NA ANTROPOLOGIA FORENSE 
 
 

A identidade pode ser definida como um conjunto de caracteres físicos, 

funcionais ou psíquicos que individualizam determinada pessoa32. Este conceito pode 

ser ampliado para todos os elementos que possam caracterizar uma pessoa, ou seja, 

estado civil, filiação, idade, nacionalidade, naturalidade, condição social, profissão 

entre outros3. Croce e Croce33 definiram um conceito de identidade mais generalizado 

como sendo um conjunto de caracteres próprios e exclusivos dos seres humanos, das 

espécies animais, e dos mais variados objetos, ou seja, a individualização do ser 

humano, animal ou coisa distinguindo-os dos demais pode ser considerada através 

do conjunto de sinais, marcas e caracteres sendo eles positivos ou negativos. 

Especificamente para a espécie humana, a identidade pode ser conceituada como “o 

conjunto de características pessoais e peculiares que diferencia o indivíduo dos outros 

e lhe confere uma situação temporoespacial específica e status social único”. 

A identificação humana é o processo utilizado para determinação da identidade 

de um indivíduo34, provendo a distinção entre uma outra. Segundo Vanrell3, a 

identificação é um conjunto de procedimentos diversos para individualizar uma pessoa 

ou objeto. Ambas definições possuem significados muito semelhantes que culminam 

em um limiar comum, a identificação é o processo de individualização do ser humano 

através do delineamento de um conjunto de diligências que compõe a identidade. O 

processo de devolver a identidade a um indivíduo tem implicações humanitárias, 

administrativas e judiciárias, sendo estes valores consagrados por leis nacionais e 

internacionais35. 

O termo identificação difere do reconhecimento pois este trata-se de um 

procedimento empírico para verificar utilizando os órgãos dos sentidos, principalmente 

a visão (e a memória), que aquela pessoa que estamos vendo, corresponde àquela 

que estamos procurando. A identificação de um indivíduo vivo ou um cadáver íntegro 

sem ação do processo de decomposição não demonstra grandes desafios para o 

examinador, porém em casos de corpos esqueletizados, carbonizados, com alto grau 

de mutilação, esqueletos incompletos e muitas vezes fragmentados, o processo de 
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identificação se torna uma tarefa árdua e muitas vezes a falta de informações 

impossibilita uma identificação positiva. 

A Antropologia Forense é uma ciência multidisciplinar que a partir de uma 

análise morfológica e/ou morfométrica do esqueleto humano pode auxiliar no 

fornecimento de informações para o processo de identificação positiva de um 

indivíduo, assim como pode contribuir em processos jurídicos através da coleta de 

evidências de injúrias traumáticas provenientes de arma de fogo, arma branca, 

fraturas entre outras.  

Antropologia é um termo proveniente da junção de dois vocábulos gregos, 

onde anthropos no idioma português significa homem e logia corresponde a estudo, 

sendo assim podemos conceituar Antropologia como sendo a ciência que estuda a 

humanidade em sua totalidade, ou seja, abrange o estudo do homem por inteiro em 

todas as suas esferas: biológica, social e cultural36. Apesar de Aristóteles (384-322 

a.C.), ter classificado os antropólogos como os filósofos que dissertavam sobre a 

natureza do homem34, a Antropologia pode ser considerada uma ciência relativamente 

nova, pois foi apenas no final do século XVIII que o homem passou a ser o objeto do 

conhecimento, ou seja, a partir desta época passou a empregar os conhecimentos de 

física e biologia para estudar a si próprio. Por ser uma ciência com campo de estudo 

muito amplo, o conhecimento antropológico é dividido em quatro grandes áreas com 

interesses teóricos próprios para facilitar a compreensão e as pesquisas nas áreas 

específicas, sendo assim temos a Arqueologia, a Antropologia Cultural, a Antropologia 

Linguística e a Antropologia Biológica. 

Entende-se por Arqueologia a ciência que estuda as culturas e o modo de vida 

ao longo do tempo e espaço; Antropologia Cultural pode ser definida como o estudo 

das origens e evolução do homem; a Antropologia Linguística tem como objeto de 

estudo a estrutura essencial do homem; e a Antropologia Biológica é a subdivisão da 

Antropologia que estuda o homem enquanto animal/ ser biológico, ou seja, estuda a 

origem, evolução, variações, adaptabilidade ambiental e características físicas das 

populações humanas sendo elas históricas ou contemporânea. 

Os estudos pioneiros em Antropologia Física realizados por Galeno são 

datados do segundo século, porém foi apenas em 1501 que o médico, filósofo e 

teólogo, Magnus Hudnt publicou o livro intitulado “Antropologium de hominis dignitate, 

natura et proprietatibus, de elementis, partibus et membris humani corporis”, com o 

objetivo de explicar o corpo humano não apenas baseado em conceitos anatômicos 
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ou fisiológicos, mas também utilizando uma análise filosófica e religiosa34. Nos séculos 

subsequentes, os estudos em Anatomia Humana e Antropologia Física foram 

aprimorados3,34,37, e o termo Antropologia Física foi atualizado para Antropologia 

Biológica, adequando-se mais fielmente ao seu conceito fundamental como o estudo 

do homem quanto aos preceitos biológicos. 

Assim como a Antropologia, a Antropologia Biológica também apresenta 

subcampos para facilitar a compreensão e o direcionamento dos estudos, sendo 

assim segundo a Associação Americana de Antropologia (American Anthropological 

Association)38, pode-se citar: Paleoantropologia (estudo dos hominídeos antigos), 

Osteologia (estudo dos ossos), Antropologia Nutricional (estudo da nutrição humana), 

Primatologia (estudo dos primatas), Genética das populações humanas (estudo 

genético das populações), Variação biológica humana (estudo da variabilidade da 

espécie humana), Paleopatologia (estudo das patologias dos antigos hominídeos), 

Bioarqueologia (estudo dos restos humanos em um contexto arqueológico) e a 

Antropologia Forense (aplicação dos conceitos de Antropologia biológica no âmbito 

jurídico).  

Sendo assim, Antropologia Forense é um ramo dentro da Antropologia 

Biológica em que se utilizam metodologias e teorias antropológicas, particularmente 

as relacionadas com a análise e identificação de restos humanos, esqueletizados, 

carbonizados ou em estágios avançados de decomposição para solucionar questões 

jurídicas. Segundo Stewart2, pode ser definida como a ciência que tem como objetivo 

lidar com a com a identificação de restos cadavéricos humanos, ou suspeitos de ser, 

com maior ou menor grau de esqueletização com finalidade forense. Além disso, 

Croce e Croce33 destacam o papel fundamental da Antropologia Forense na 

identificação judiciária e policial.  

No final do século XVIII e começo do século XIX a análise do esqueleto humano 

no contexto forense era um conhecimento pertencente a área da Anatomia, assim 

como ocorreu com a Antropologia Física. Na Europa, o primeiro registro publicado na 

área foi realizado na França, em 1755 pelo anatomista e cirurgião Jean-Joseph Sue 

(1710-1792), que realizou um estudo com medidas realizadas em cadáveres de 

diversas idades incluindo fetos até adultos jovens para cálculo da estatura. 

Posteriormente, Matthieu-Joseph-Bonaventure Orfila (1787-1853) suplementou as 

medidas realizadas por Jean-Joseph Sue e por muitos anos estes bancos de dados 

foram referência para as investigações médico-legais. Em 1859, Pierre Paul Broca 
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(1824-1880), cientista, médico, anatomista e antropólogo francês fundou a Sociedade 

Antropológica “The Société d’Anthropologie” na cidade de Paris. Posteriormente, Paul 

Topinard (1830-1911), Leonce Manouvrier (1850-1927), Alphonse Bertillon (1853-

1914, Karl Pearson (1857-1936), Ilse Schwidetzky (1907-1997), continuaram 

implementando os estudos na área no continente europeu39.  

Nos Estados Unidos, os primeiros estudos em identificação humana através 

da análise do esqueleto humano foram realizados pelo anatomista Thomas Dwight 

(1843-1911), foi o primeiro cientista a escrever diversos artigos sobre identificação 

humana através da análise do esqueleto40-45, e considerado, portanto, o “Pai da 

Antropologia Forense Americana”1,2. George Amos Dorsey (1868-1931), se destacou 

por ser o primeiro profissional treinado a se envolver com aspectos forenses2,39. Em 

1881, uma grande referência para a Antropologia Física, Aleš Hrdlička (1869-1943) 

migrou para os Estados Unidos e em 1903 se tornou o primeiro curador do 

departamento de Antropologia Física da Instituição Smithsonian do Museu Nacional 

da História Natural (Smithsonian Institution of National Museum of Natural History) na 

cidade de Washington, D.C. Em 1918, lançou a primeira edição da revista de grande 

renome na área “American Journal of Physical Anthropology”46; realizou vários 

estudos na área com os mais variados temas como ancestralidade e traumatologia, 

em 1920, publicou o trabalho intitulado “ Anthropometry”47; e em 1930 fundou a 

Associação Americana de Antropologia Física (American Association of Physical 

Anthropology), além disso, auxiliou na resolução de casos do Federal Bureau of 

Investigation (FBI). Após a sua morte, Thomas Dale Stewart (1901-1997), Wilton 

Marion Krogman (1903-1987), Charles E. Snow (1910-1967), Mildred Trotter (1899-

1991), John Lawrence Angel (1915-1986), Thomas McKern (1920-1974) continuaram 

com o trabalho pioneiro desenvolvido por Hrdlička no âmbito da Antropologia 

Forense1,2,39,48-53.  

O período referente à Antropologia moderna se iniciou com a criação do 

departamento de Antropologia Física na Academia Americana de Ciências Forenses 

(American Academy of Forensic Sciences - AAFS) em 1972, resultado do trabalho dos 

antropologistas forenses Ellis R. Kerkley (1924-1998) e Clyde Collins Snow (1928-

2014) 1,39. Após cinco anos, criou-se o American Board of Forensic Anthropology 

(ABFA) com o objetivo de promover a acreditação de antropologistas forenses na 

América do Norte.  Atualmente existem diversos pesquisadores ao redor do mundo 

contribuindo para a evolução desta ciência, auxiliando no desenvolvimento de padrões 



29 
 

para as diferentes populações com um objetivo em comum, auxiliar nos processos de 

identificação humana. Desde a década de 1960 o número de pesquisas realizadas na 

área ao redor do mundo aumentou expressivamente, consolidando cada vez mais a 

importância desta ciência para a identificação médico-legal, judiciária e policial54-64.  

Em decorrência do grande número de pesquisadores atuando nesta área ao 

redor do mundo, surgiu uma tendência global para o desenvolvimento de protocolos 

e regulamentações em uma tentativa de padronizar e assegurar a qualidade das 

perícias forenses60,62. Além disso, existem instituições que realizam processos de 

certificação e acreditação de profissionais, treinamentos e encontros científicos na 

área da Antropologia Forense, com o objetivo de garantir e controlar a qualidade da 

formação profissional dos Antropólogos Forenses. Dentre estas instituições podemos 

citar: Forensic Anthropology Society of Europe (FASE), The Scientific Working Group 

for Forensic Anthropology (SWGANTH), British Association for Forensic Anthropology 

(BAFA), American Board of Forensic Anthropology (ABFA), Royal Anthropological 

Institute (RAI) e Associacón Latinoamericana de Antropología Forense (ALAF).  

A Antropologia Forense, por ser uma ciência multidisciplinar, envolve o 

conhecimento de diversas áreas, dentre elas podemos citar o importante papel da 

Odontologia Forense nas pericias antropológicas. As primeiras evidências de 

utilização dos elementos dentários para identificação humana são datadas em 47-50 

d.C, quando Agripina, mãe do imperador romano Nero, identificou Lollia Paulina, 

através da análise dos dentes65. Nos Estados Unidos, Paul Revere praticante da 

Odontologia, em 1776, identificou os restos mortais do General Joseph Warren 

através da uma prótese fixa confeccionada por ele66. Porém foi 1897, a Odontologia 

Forense passou a ter um papel fundamental no processo de identificação, foi em 

meados deste ano que o doutor Oscar Amoedo Valdés (1863-1945), cubano, 

presidente da Sociedade Odontológica Francesa e professor da Escola Dental de 

Paris, desenvolveu o primeiro tratado sobre identificação usando a arcada dentária. 

Em 04 de maio deste mesmo ano, Amoedo, em Paris, realizou a primeira identificação 

odontológica, este marco na história da Odontologia Forense aconteceu no incêndio 

do Bazar da Caridade, onde morreram 126 pessoas3. Após esta data, a Odontologia 

Forense vem desempenhando um papel fundamental nos processos de identificação 

humana67-70. Porém foi no final do século XX que a Odontologia Forense ganhou 

destaque internacional, fato este que pode ser explicado pelo fim dos processos 

ditatórios nos países emergentes, os avanços tecnológicos e o aumento dos desastres 
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em massa sejam eles decorrentes da ação de forças naturais, como os furacões, 

terremotos, temporais, enchentes entre outros, ou provenientes da ação do homem 

ou da inventiva humana, como os incêndios, explosões, acidentes rodoviários, 

aeroviários, marítimos e por irradiação. Segundo Genival Veloso de França, devido 

aos deslocamentos em transportes coletivos cada vez mais rápidos, o emprego 

assustador de substâncias nocivas, o uso indiscriminado de algumas modalidades de 

energia e a convivência cada vez mais frequente em grandes edificações levam a 

conclusão de que o homem atual vive a “era do risco” 71.  

Os primeiros indícios da Odontologia Forense brasileira aparecem em 1897 

com a publicação do livro intitulado “Lesões dos dentes” de autoria de Nina Rodrigues, 

posteriormente aparecerem outros nomes de destaque para o desenvolvimento desta 

ciência em âmbito nacional, dentre eles podemos citar Henrique Tânner de Abreu, 

Luiz Lustosa Silva, Guilherme Oswaldo Arbenz, Valdemar da Graça Leite, Moacyr da 

Silva e Eduardo Daruge. Durante o longo período ditatório (1964-1985), a grande 

repressão e a falta de interesse pelos processos de identificação por parte do modelo 

de governo vigente foram os principais fatores para a carência de publicações 

nacionais e o que explica a lenta evolução das ciências forenses brasileira25.  

No Brasil, a atuação do cirurgião-dentista em perícia odontolegal é assegurada 

pela legislação federal competente, a Lei n° 5.081, de 24 de agosto de 1966, que 

regulamenta o exercício da odontologia no Brasil72. Entende-se por Odontologia Legal, 

a área da Odontologia que tem como objetivo a pesquisa de fenômenos psíquicos, 

físicos, químicos e biológicos que podem atingir ou ter atingido o homem vivo, morto 

ou esqueleto, e mesmo fragmentos ou vestígios, resultando lesões parciais ou totais 

reversíveis ou irreversíveis73. 

O exame antropológico consiste de várias etapas com um objetivo comum 

prover informações a respeito do perfil biológico, identificar possíveis características 

individualizantes e injúrias traumáticas que possam corroborar com uma identificação 

positiva. Entende-se por delineamento do perfil biológico o diagnóstico do sexo, 

estimativa da idade na hora da morte, estimativa da estatura e diagnose das 

afinidades populacionais através da análise do esqueleto. Estas informações 

biológicas são de suma importância para processo de identificação pois limitam os 

grupos de potenciais suspeitos excluindo todos os perfis que não condizem com o 

delineado. 
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Atualmente, existem diversas metodologias consolidadas na literatura para 

auxiliar no delineamento do perfil biológico, porém os métodos para serem aceitos na 

comunidade científica devem ter em sua essência cinco características fundamentais: 

unicidade (a característica estudada deve ser única para cada indivíduo, ou seja, 

individualizada), imutabilidade (a característica estudada não pode sofrer alterações 

permanentes ao longo da vida, porém podem ocorrer alterações temporárias), 

praticabilidade (aplicação de metodologias simples e práticas de serem utilizadas), 

classificabilidade (os resultados obtidos possam ser classificados), Perenidade (o 

traço estudado deve resistir a ação do tempo)3,4,34,74  

Após confirmada a existência das cinco características de base formativa para 

as metodologias empregadas nos processos de identificação humana, deve-se 

entender qual o seu comportamento em uma determinada população, ou seja, o 

estudo de uma determinada metodologia deve ser analisado em diversas populações 

para verificar as alterações sofridas e assim permitir a adequação desta metodologia 

para diversas nacionalidades. Esse fator pode ser explicado pelas variações 

ocasionadas nos perfis antropológicos em decorrência dos processos migratórios, as 

variações geográficas, culturais, climáticas e as diferentes formas de interação com o 

meio26-28,30.  

Sendo assim, a Antropologia Forense e a Odontologia Forense desempenham 

um papel fundamental no processo de identificação humana, consequentemente isso 

evidencia a responsabilidade destas duas ciências com o desenvolvimento de novas 

pesquisas para consolidação de metodologias aplicáveis nos serviços de 

identificação.  

 

 

 

2.2 VARIABILIDADE CRANIOMÉTRIA E A ANTROPOLOGIA FORENSE 
 
 

A existência da variabilidade craniométrica entre as mais variadas populações 

está bem estabelecida na literatura científica26-28,31,75-86, e é de suma importância o 

desenvolvimento de padrões analíticos específicos para cada localização geográfica. 

Os fatores associados às alterações forma e tamanho do crânio podem ser 

categorizados como intrínsecos, ou seja, fatores genéticos e extrínsecos, fatores 

relacionados ao meio80. As variações craniométricas inter e intrapopulacionais podem 
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ser estimadas através da proporção destes dois tipos de fatores, ou seja, a variação 

morfológica do crânio humano não é resultado da influência de um único fator e sim 

de um conjunto deles. O estudo da variabilidade craniométrica humana deve ser 

realizado por meio de uma abordagem multifatorial.  

Primeiramente, dentre os diversos fatores que estão associados com 

variabilidade craniométrica podemos citar o fator idade. A remodelação óssea é um 

processo contínuo durante a vida do homem. Na fase desenvolvimento e crescimento 

ósseo, este processo ocorre em uma velocidade maior, porém após atingir a 

maturidade, o osso continua passando pelo processo de reabsorção e deposição 

óssea, porém em menor grau, mas nunca cessa por completo. Portanto, as variações 

sofridas tendo como fator a idade ocorrem a longo prazo, resultando em desgastes de 

várias partes do crânio. Com o passar dos anos, o crânio apresenta uma tendência 

de ficar menos espesso, mais leve e mais compacto87. Além disso, algumas alterações 

ósseas podem ser observadas nos planos fundamentais, como o aumento do 

comprimento máximo do crânio, largura bizigomática e largura máxima do crânio; 

estas alterações ocorrem durante a vida adulta, ou seja, entre 20 a 80 anos de idade88. 

Outra alteração craniométrica decorrente da idade é o fechamento das suturas 

cranianas. Vários autores relataram o uso de metodologias baseadas no fechamento 

das suturas cranianas para estimativa da idade, porém os resultados obtidos foram 

na sua grande maioria insatisfatórios. Este fato pode ser explicado, pois o tempo de 

fechamento da sutura é algo peculiar para cada indivíduo89-97. As cavidades orbitais 

também sofrem alterações morfológicas com o decorrer do tempo, porém os 

parâmetros métricos são perenes. Além disso, com o envelhecimento, ocorre uma 

retrusão da porção suborbital da maxila98,99. A maior alteração decorrente do fator 

idade pode ser verificada nas arcadas dentárias superiores e inferiores, pois um 

intenso processo de remodelação óssea ocorre na região do processo alveolar. Em 

decorrência da perda dentária, inicia-se a reabsorção do rebordo, implicando em uma 

diminuição da altura facial esquelética 100. As alterações do crânio relacionadas com 

forma e tamanho decorrentes do fator idade já estão bem estabelecidas na literatura, 

porém a quantificação destas alterações é um assunto complexo pois existem 

diversas variáveis que podem influenciar estas alterações morfométricas101.  

O processo evolutivo do Homem também pode ser considerado um fator de 

grande impacto nas alterações morfométricas do crânio. As variabilidades 

craniométricas ocorridas ao longo do tempo entre gerações podem ser categorizadas 
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em duas classes, sendo a primeira denominada mudanças a curto prazo e a segunda, 

mudanças a longo prazo. As mudanças a curto prazo, ou seja, ocorridas entre duas 

ou três gerações são provenientes de fatores ambientais, e nas variações ocorridas a 

longo prazo, além do componente ambiental, também deve-se considerar o fator 

genético.  

Após a Revolução Neolítica, com o desenvolvimento de técnicas agrícolas, o 

Homem passou a se fixar em uma região por um período maior de tempo e adotou 

um padrão de vida mais sedentário, diminuindo os deslocamentos e se adaptando 

melhor às suas necessidades alimentares, causando mudanças funcionais como a 

diminuição do estresse mastigatório e nutricional102. Como o aumento de deposição 

óssea está correlacionado com aumento do estresse físico103, com a diminuição da 

carga mastigatória após a implementação de uma alimentação baseada na 

agricultura, o crânio sofreu modificações em forma e tamanho, tornando-se menor e 

mais achatado104-106.  

As mudanças a curto prazo, ou tendências seculares, são variações ocorridas 

entre duas ou três gerações decorrentes de vários fatores ambientais, como: 

industrialização, urbanização, processos migratórios, fatores nutricionais e nível 

socioeconômico. Consequentemente, as variações ocorridas e a intensidade em que 

ocorrem são específicas para cada população, não seguindo um parâmetro universal. 

Estudos ao redor do mundo têm demonstrado diversas modificações do crânio 

ocorridas ao longo do tempo. Na Europa, um estudo realizado em 1987, que analisou 

as mudanças seculares ocorridas na morfologia do crânio num período de 1500 anos, 

provou que existem modificações constantes no crânio humano85. Ingervall et al.77 

concluíram que existe a secularização da morfologia do crânio, incluindo alterações 

na base do crânio, o que sugere uma mudança na constituição genética da população 

do oeste da Suécia durante o período de 1810 e 1970. Cameron et al.76 realizaram 

um estudo com uma amostra de crânios masculinos de negros da África do Sul e 

verificaram um aumento do comprimento craniano, uma diminuição da altura da base 

do crânio e do índice da altura da base do crânio entre os crânios de 1890 a 1930.  

Jantz e Meadows Jantz79, realizaram um estudo para verificar as modificações 

morfológicas seculares ocorridas entre meados do século XIX até 1970 através da 

análise de cinco variáveis craniofaciais. A amostra do estudo era proveniente dos 

Estados Unidos, sendo de duas coleções do século XIX e de um banco de dados 

proveniente do século XX. A amostra era composta por ambos os sexos e 
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contemplava brancos e negros americanos. Os resultados demonstraram uma 

mudança significativa entre tamanho e forma da calota craniana. As alterações na 

região da face foram menores, se comparadas às alterações ocorridas na calota 

craniana, a face se tornou mais estreita e longa. Jantz78 realizou um estudo em 

americanos para avaliar o padrão e a magnitude das mudanças craniofaciais ao longo 

de 125 anos (1850-1975), e verificou que durante o período analisado, a calota 

craniana aumentou em altura e ficou um pouco mais estreita; além disso, o autor 

concluiu que as alterações de morfologia craniana são em grande parte devido às 

alterações de crescimento da base do crânio em decorrência das modificações 

ambientais. Concluiu também que as mudanças são provavelmente uma combinação 

de uma plasticidade fenotípica e de alterações genéticas ocorridas ao longo do 

período analisado. Na população japonesa, a largura e o comprimento craniano e a 

largura bizigomática apresentaram um aumento secular107,108. As variações seculares 

na forma e tamanho também foram constatadas em estudos realizados em indivíduos 

croatas; os autores do estudo concluíram que existe uma tendência de remodelação 

da calota craniana e o formato do rosto, tornando a face mais estreita e alongada75,109. 

Um estudo realizado com crânios provenientes de uma amostra documentada 

portuguesa do período de 1806 a 1954, demonstrou uma mudança significante na 

morfologia craniana neste período de 150 anos, os resultados corroboram com os 

estudos previamente descritos tais como a redução da largura facial110. A mandíbula 

também apresenta modificações seculares. Um estudo realizado com uma amostra 

proveniente dos Estados Unidos concluiu que existe uma tendência da mandíbula em 

ficar mais alongada e estreita com um padrão ósseo mais delgado. Estas 

modificações podem ser resultado da mudança da dieta alimentar, ou um aumento 

dos cuidados médicos e odontológicos82. Um estudo realizado com mexicanos 

concluiu que existe diminuição das medidas cranianas entre uma amostra recente e 

uma amostra histórica; os autores atribuem esta redução das medidas à dois fatores: 

genético e diferença temporal entre as duas amostras86.  

Assim, a plasticidade do crânio humano está correlacionada com os processos 

de adaptações estruturais e funcionais ocorridos ao longo do tempo resultando em 

uma heterogeneidade da morfologia craniana entre as populações ao redor do mundo. 

O nível de acurácia e confiança das técnicas antropológicas são altamente sensíveis 

a populações, uma vez que os dados biológicos variam significantemente entre as 

populações e o que parece ser perfeito para uma população pode não ser para outra. 
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A plasticidade craniana é um fator de grande importância para a Antropologia Forense, 

o estudo de diversas populações é essencial para o desenvolvimento de referências 

para auxiliar no delineamento do perfil biológico, visto que, a variabilidade craniana 

existe nas duas esferas inter e intrapopulacional e proveniente de causas multifatoriais 

que devem ser estudas em conjunto. 

As variações fenotípicas entre populações podem ser provenientes da história 

populacional, seleção natural e do ambiente de vida denominadas de variações em 

larga escala. Existem também as variações em pequena escala, que são resultado da 

ação de fatores regionais, tais como clima, aspectos nutricionais, nível 

socioeconômico e processos migratórios particulares de cada região. 

Dentre as estruturas anatômicas que compõem o corpo humano, o crânio pode 

ser considerado a estrutura que fornece maiores informações sobre as variações 

interpopulacionais111. Apesar de estudos demonstrarem que as dimensões crânio são 

menos influenciadas pela localização geográfica do que as mudanças em forma112, as 

variações ocorrem tanto em forma quanto em tamanho. Diversos estudos foram 

publicados com um objetivo em comum: explicar as variações morfológicas e métricas 

do crânio humano inter e intrapopulacionais e correlacionar com as características 

demográficas regionais26-28,83,84,113-116. 

O clima é considerado um fator de grande impacto nas variações 

craniométricas tanto regionais quando globais, principalmente em regiões climáticas 

extremas, ou seja, regiões com temperaturas extremamente baixas e regiões com 

temperaturas extremamente altas117. As modificações cranianas correlacionadas com 

a temperatura são resultado da característica adaptativa que o ser humano possui. 

Os crânios de indivíduos que habitam regiões de clima frio e seco têm uma tendência 

a serem mais largos e regiões com temperaturas elevadas os crânios tendem a ser 

mais estreitos e alongados117-120. A estrutura craniana que possui a maior plasticidade 

relacionada ao clima é a região nasal, fato que pode ser explicado pela adaptação 

sofrida pelas estruturas nasais ao longo do tempo para sobrevivência conforme as 

alterações climáticas locais117,121,122. A morfologia da cavidade nasal é de suma 

importância para estabelecer a dinâmica do fluxo de ar, sendo assim as dimensões 

desta estrutura estão diretamente relacionadas com o fluxo de ar durante os 

processos de inspiração e expiração. Além da temperatura, a variabilidade da região 

nasal também está associada com umidade e latitude. A cavidade nasal possui a 

função de filtrar, aquecer e umedecer o ar que será levado aos pulmões. Durante a 
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inspiração do ar pelos pulmões, a cavidade nasal filtra o ar inspirado retendo 

pequenas partículas que poderiam atrapalhar a fisiologia pulmonar; além disso, 

umedece o ar aumentando sua permeabilidade pelo sistema respiratório; aquece o ar 

até atingir a temperatura corpórea permitindo o correto processamento pelos 

pulmões123. Em regiões úmidas e quentes, o processo de aquecer e umedecer o ar 

fica mais facilitado, diferente do que ocorrem em regiões de clima frio e seco122. 

Analisando a morfologia das cavidades nasais, em decorrência dos processos 

adaptativos ao clima, indivíduos que habitam regiões frias e secas tendem a ter uma 

cavidade mais alta e estreita quando comparados com indivíduos que residem em 

regiões quentes e úmidas. Além disso em regiões frias e secas a cavidade nasal tende 

a ser mais profunda, o que resulta num aumento da área de contato com a mucosa 

para otimizar o processo de aquecimento do ar122,124,125.  

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), clima é o estudo médio 

do tempo para o determinado período ou mês em uma certa localidade, sendo que 

tempo é o estado físico das condições atmosféricas em um determinado momento e 

local126. No Brasil, além da diversidade da conformação demográfica e etnológica, o 

clima também é considerado heterogêneo. Vários fatores podem ser atribuídos a esta 

variabilidade climática, a grande extensão territorial, a fisionomia geográfica, o relevo 

e a dinâmica das massas de ar podem caracterizar esta diversidade. Considerando 

uma classificação mais simplificada podemos considerar que o clima brasileiro é 

formado por 05 tipos climáticos: equatorial (região amazônica, norte do Mato Grosso 

e oeste do Maranhão), tropical (região central, porção oriental do Maranhão, Bahia e 

de Minas Gerais e grande parte do Piauí), tropical de altitude (parte dos estados de 

São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espirito Santo), tropical úmido (faixa 

litorânea que compreende o Ceará até São Paulo), subtropical (sul do estado de São 

Paulo, Paraná. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o extremo sul de Mato Grosso do 

Sul) e o semiárido (interior da região Nordeste). Porém em 2013, um estudo foi 

realizado com o objetivo de produzir um mapa climático brasileiro seguindo a 

metodologia descrita por Köppen´s127; os quais classificaram o território brasileiro em 

três zonas (tropical, seco e subtropical úmido) e 12 tipos climáticos (tropical sem 

temporadas de seca; tropical com monções; tropical com temporadas de seca; tropical 

com o inverno seco; seco semiárido em baixas latitudes e altitudes; subtropical-clima 

oceânico sem temporadas de seca e com o verão quente; subtropical-clima oceânico 

sem temporadas de seca e com o verão temperado; subtropical com inverno seco e 
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verão quente; subtropical com inverno seco e verão temperado; subtropical com 

inverno seco e verão curto e fresco; subtropical com verão seco e quente; subtropical 

com verão quente e temperado), sendo que o clima tropical ocupou a maior área 

brasileira (81.4%), ocorrendo em todas as regiões do Brasil, com exceção dos estados 

de Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e grande parte do Paraná128. A grande 

diversidade climática também influencia a grande variação de temperatura existente 

entre as regiões brasileiras. A região Norte é caracterizada por temperaturas altas 

sendo as médias anuais variando entre 24° e 26°C. A região Nordeste apresenta um 

regime térmico com temperaturas elevadas com médias anuais entre 20° a 28°C, os 

meses de inverno apresentam temperatura entre 12° e 16°C. A região Centro-Oeste, 

por sua vez, apresenta uma temperatura média anual de 22ºC, sendo que durante a 

primavera e o verão as temperaturas podem variar entre 24º a 36° e no inverno entre 

15° a 24°C. A região Sudeste é caracterizada por uma grande variação de 

temperatura, no limite de São Paulo e Paraná a temperatura média anual é de 20°C; 

ao norte de Minas Gerais é de 24ºC e nas áreas elevadas das serras, a média pode 

ser inferior a 18°C. No verão, são comuns máximas de 30° a 32°C e no inverno, 

mínimas de 6° a 20°C. A região Sul apresenta o inverno frio (médias de 10° e 15°C, 

sendo a média de temperatura mínima entre 6° a 12°C) e verões quentes (temperatura 

média superior a 24°C), sendo que a temperatura média anual desta região varia entre 

14° a 22°C129. 

Contrapondo a esta realidade, o clima na Escócia tende a sofrer menores 

variações, e assim como as características demográficas, é mais homogêneo em toda 

a sua extensão territorial. Segundo a classificação de Köppen127 a Escócia apresenta 

três zonas (subtropical, continental e polar) e quatro tipos climáticos (subtropical-

oceânico sem temporadas de seca com verão curto e fresco; subtropical-oceânico 

sem temporadas de seca com verão temperado; continental sem temporadas de seca 

com verão curto e fresco; e polar tundra). Como a Escócia ocupa a parte mais ao norte 

da Grã-Bretanha, as temperaturas tendem a ser mais baixas, sendo a mínima 

registrada de -27.2°C. No inverno, a média da temperatura é inferior a 0ºC e no verão, 

as temperaturas máximas são de 15º a 17ºC. Os dias tendem a ser nublados e com 

muito vento, devido à alta latitude da Escócia, o inverno é caracterizado por dias curtos 

e o verão, por dias longos. A Escócia é o país com maior incidência de ventos da 

Europa, fato que pode ser explicado pelo movimento em direção ao oriente da corrente 

do Atlântico, o que ocasiona a convergência de ventos fortes e nuvens continuamente 
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ao longo do ano por todo território escocês130. Analisando as características climáticas 

dos dois países, fica patente a variação existente, sendo o Brasil caracterizado por 

média de temperaturas mais elevadas comparado a Escócia, porém o cenário 

climático brasileiro é mais heterogêneo do que o escocês que tende a homogeneidade 

(Figura 2.1 e 2.2).  
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Figura 2.1 - Mapa climático do Brasil de acordo com a classificação climática de Köppen. 

 

 

Fonte: Alvares et al.128 

 

 
Figura 2.2 - Mapa climático da Escócia de acordo com a classificação climática de Köppen. 
 

 
Fonte: Adam Petterson131  
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2.3 ANÁLISE POPULACIONAL E ANTROPOLOGIA FORENSE 
 

 

O estudo de diversas populações de nacionalidades distintas é essencial para 

o desenvolvimento desta ciência chamada Antropologia Forense, uma vez que a 

variabilidade biológica e a plasticidade do crânio são totalmente dependentes das 

características genéticas e do meio ambiente. O desenvolvimento de parâmetros 

específicos para cada população é necessário para viabilizar a aplicação da mesma 

metodologia ao redor do mundo com o mesmo nível de acurácia e confiabilidade. 

Portanto, antes da realização de estudos em uma determinada população é 

indispensável a compreensão da demografia e dos processos migratórios que 

compõem a história desta população. Neste estudo, duas amostras provenientes de 

duas populações distintas foram analisadas: população escocesa e população 

brasileira.  

 

 

2.3.1 População brasileira: uma análise da demografia e processo migratório 

 

 

O Brasil possuía cerca de 206.644.542 habitantes em 2016, segundo o Instituto 

de Geografia e Estatística (IBGE)132, distribuídos em cinco grandes regiões: Centro-

Oeste (15.732.779), Sul (29.500.765), Sudeste (86.580.573), Norte (17.781.917) e 

Nordeste (61.329.451)133. O Brasil é um país localizado na América do Sul, com uma 

extensão territorial de 8.516.000 Km2, sendo considerado o quinto maior país do 

mundo e o maior da América do Sul e da América Latina. Devido sua dimensão 

continental e para facilitar as estatísticas e a organização governamental, o Brasil 

conta com 26 estados e 01 Distrito Federal, além 5.570 municípios, que correspondem 

às menores unidades autônomas do país.  

É um país relativamente novo, com apenas 516 anos de história contados após 

a chegada do navegador e explorador português Pedro Alvares Cabral, em 1500. Ao 

longo do seu processo formativo, o Brasil foi capaz de absorver inúmeras 

nacionalidades e culturas, sendo considerado um país de população heterogênea 

proveniente do grande processo de miscigenação integrante de sua formação 

populacional.  
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Antes da chegada dos portugueses, o Brasil era habitado por cerca de 01 

milhão de indígenas, porém não existe um consenso sobre este número, variando até 

em torno de 05 milhões de indivíduos134. O povo ameríndio que habitava o Brasil no 

período colonial era proveniente da Ásia, e chegaram por via terrestre até as terras 

que um dia seriam chamadas de Brasil através do estreito de Bhering. Após intenso 

processo migratório do povo ameríndio dentro do território, no Século XVI, a costa 

litorânea estava toda habitada em sua extensão por índios que viviam da caça, pesca, 

agricultura e horticultura. Apesar do escambo do pau-brasil por mercadorias 

européias, os povos indígenas mantiveram seus costumes e seu modo de vida até 

1530, porém durante o processo de colonização, com a demanda européia por mão 

de obra, o aumento do fornecimento de escravos para trabalhar nos canaviais em 

troca de armamento tornou-se exacerbado, aumentando as guerras entre grupos, e 

diminuindo consideravelmente o número da população ameríndia. Além do aumento 

bélico e dos constantes conflitos entre os grupos, as doenças trazidas pelos 

portugueses, contra as quais os povos locais não possuíam anticorpos, foram fatores 

contributivos para declínio do número de indivíduos135.  

A chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, foi o ponto inicial do processo 

de miscigenação da população. Os portugueses já possuíam intensa interação entre 

povos europeus (Celtas, Romano, Germânico e Lusitano). No Brasil, os portugueses 

iniciaram o processo de miscigenação através da interação com o povo indígena que 

aqui habitava, e posteriormente, com o início do tráfico negreiro no século XVI até 

meados do século XIX, prosseguiu-se o processo de miscigenação brasileiro. Entre o 

período de intenso tráfico de negros, estima-se que aproximadamente 04 milhões de 

homens, mulheres e crianças foram trazidos da África para o Brasil em decorrência 

da ascensão do plantio de cana-de-açúcar. Com o declínio da produção açucareira, 

os negros passaram a atuar nos diversos segmentos da sociedade até 1888, com a 

abolição da escravatura. Nesse contexto, os escravos africanos e seus descendentes 

livres foram de extrema importância para a formação cultural do Brasil.  

Os espanhóis também fazem parte da formação da população brasileira desde 

a época da colonização. Muitos espanhóis acompanhavam desbravadores 

portugueses nas suas jornadas de exploração e reconhecimento do território. Entre 

final do século XVI e meados do XVII, a população espanhola teve grande importância 

para a expansão do território do Brasil, assim como a integração da cultura hispânica 

e a miscigenação da população134. Posteriormente, nos séculos XIX e XX emergiu um 
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processo migratório europeu intenso, o que culminou com a vinda de diversos 

estrangeiros para o Brasil aumento ainda mais o processo de miscigenação da 

população brasileira.  

No século XIX, com o declínio da economia europeia, os portugueses migraram 

em larga escala para o Brasil, seguidos pelo fluxo de imigrantes italianos, espanhóis, 

alemães e suíços. Entre o período de 1884 a 1903, entraram no Brasil, segundo dados 

do IBGE, 326.163 portugueses, 1.048.117 italianos, 215.258 espanhóis, 29.476 

alemães e 7.220 sírios e trucos136. No início do século XX, intensificou-se o fluxo de 

imigrantes provenientes da Ásia, como japoneses, chineses e coreanos seguidos pelo 

fluxo migratório de sírios, turcos e libaneses, além dos imigrantes europeus 

provenientes de diversos países: Portugal, Itália, Espanha, França, Holanda, 

Finlândia, Lituânia, Polônia, entre outros. No período de 1904-1959 imigraram para o 

Brasil 2.403.521 indivíduos de diversas nacionalidades, sendo 1.065.735 

portugueses, 468.124 espanhóis, 459.378 italianos, 176.735 japoneses, 146.946 

alemães e 86.603 sírios e turcos136.  

Os países da América do Sul também colaboraram com o processo migratório 

brasileiro, segundo o censo de 2010137, cerca de 600 mil imigrantes provenientes de 

países sul-americanos vivem no Brasil, sendo provenientes da Argentina, Bolívia, 

Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. Ainda segundo o IBGE, a população brasileira é 

composta por 45,9% (aproximadamente 91 milhões) de autodeclarados brancos, 

43,1% (aproximadamente 82 milhões) que se consideram pardos, 7,6% (mais de 14 

milhões) que se autodeclaram negros e apenas 0,3% (cerca de 817 963) da população 

que se declara indígena, e 1,1% (em torno de 2 084 288) de amarelos autodeclarados.  

Estudos genéticos mostraram que a população brasileira apresenta um perfil 

heterogênico, sendo que os europeus (77%) foram o que mais contribuíram, seguidos 

dos negros (14%) e dos índios (8%)138-140. A região Sudeste tem o maior percentual 

de influência europeia (77%), a região Nordeste, por outro lado, apresenta maior 

contribuição africana (27%) e a região Norte tem o maior percentual de contribuição 

indígena (32%)140. A população brasileira segundo estudos genéticos não pode ser 

considerada uma unidade quanto à diversidade. Exceto quando analisada a nível 

individual, a multiplicidade da população brasileira quanto à raça, região e 

ascendência genética devem ser levadas em consideração no estudo desta 

população141. 
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Analisar a história do Brasil é de suma importância para compreender a 

heterogeneidade da população brasileira. Por possuir características tão peculiares e 

diversas a realização de estudos para estabelecer parâmetros específicos para esta 

população é extremamente necessário, uma vez que a aplicabilidade de padrões 

internacionais pode ser considerada inviável.  

 

 

2.3.2 População escocesa: uma análise da demografia e processo migratório 

 

 

A Escócia é um dos países integrantes do Reino Unido (Inglaterra, Escócia, 

País de Gales e Irlanda do Norte) e da Grã-Bretanha (Inglaterra, Escócia e País de 

Gales), com uma área de 78 772 km2, ao sul faz fronteira com a Inglaterra. O país é 

dividido em três grandes áreas: Highlands (região ao norte, com formação 

montanhosa e diversos lagos), as Terras Baixas Centrais também conhecidas como 

Central Lowlands, região caracterizada pela terra fértil para a agricultura e as Terras 

Altas Meridionais (Southern Uplands) com uma geografia constituída por vales planos 

e estreitos. Edimburgo é sua capital, a segunda maior cidade do país, sendo Glasgow, 

a maior cidade. Com uma população de aproximadamente 5,35 milhões, sendo que a 

maior concentração desta população, aproximadamente 70% está localizada nos 

arredores de Edimburgo e Glasgow; a segunda maior concentração populacional está 

na região do entorno de Aberdeen, sendo a área das Highlands detentora da menor 

densidade populacional, com 08 habitantes por quilômetro quadrado142.  

A história da Escócia inicia-se há aproximadamente 10.000 anos, após o final 

da última era glacial, sendo que a Escócia considerada pré-histórica teve início em 

cerca de 4.000 a.C., posteriormente vivenciou a Idade do bronze e a Idade do Ferro 

respectivamente em aproximadamente 2.000 a.C. e 700 a.C. Porém foi apenas a partir 

do século I, com a chegada do Império Romano ao sul e ao centro da Grã-Bretanha, 

que a história documentada da Escócia se inicia de fato143. O Norte desta grande ilha 

não foi habitado pelos romanos, naquela região denominada Caledônia viviam os 

pictos, que lutaram bravamente com intuito de defender o território dos romanos.  

No final do século VII os Vikings ocuparam grande parte desta região, e após 

sucessivas derrotas, os Pictos e os Escotos (nome dado aos gaélicos que viviam na 

Irlanda) em 843 se uniram e fundaram Reino da Escócia, que existiu até o ano de 
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1707. No período de 1058-1286 ocorreu a consolidação do Reino, ou seja, a união da 

Inglaterra com a Escócia, este contato com a Inglaterra foi importante para o 

crescimento e consolidação do comércio. Durante este período e após ele, as guerras 

pela independência foram constantes. Durante o século XV, os reis escoceses 

tentaram fortalecer a monarquia escocesa com o restabelecimento de sua 

autoridade144.  

Em 1707, o Parlamento do Reino Unido da Grã-Bretanha foi criado, com a 

assinatura do Tratado de União que unificou os dois parlamentos, o escocês e o 

inglês. Apenas em 1998, ocorreu a separação dos parlamentos, com a fundação do 

Parlamento Escocês, sediado na cidade de Edimburgo. Atualmente, a Rainha 

Elizabeth II está à frente do poder executivo e o Parlamento do Reino Unido mantém 

poder ativo no Parlamento da Escócia, porém existe uma descentralização dos 

poderes executivo e legislativo em determinadas áreas constitucionalmente 

delegadas ao Governo escocês e ao Parlamento escocês conforme descrito no Ato 

da Escócia de 1998145,146. 

A evidência mais antiga encontrada sobre o processo de ocupação da Escócia 

é proveniente do período Mesolítico. Posteriormente, com o surgimento de novas 

técnicas agrícolas durante o período Neolítico (3.500 a.C.), e a fixação do Homem por 

um tempo maior em um determinado local, aumentou a concentração da população143. 

Analisando a história da Escócia, podemos concluir que a origem da população 

escocesa provém dos pictos (originários da península Ibérica, considerados uma tribo 

celta); dos anglo-saxões (que descendiam de três povos distintos os anglos e os 

saxões provenientes da região da atual Alemanha e os jutos oriundos da atual região 

da Dinamarca); e dos escotos. A partir do século VIII, os nórdicos também se 

estabeleceram em muitas regiões da Escócia colaborando para a formação do perfil 

genético da população escocesa147.  

Durante a Escócia Medieval a população aumentou, atingindo em meados do 

século XIV aproximadamente um milhão de habitantes, porém foi neste período que 

um surto de peste negra acometeu o país. Assim, em decorrência da alta taxa de 

mortalidade no final do século XV, o número de habitantes caiu pela metade.  

Após este período até o final do século XVI, a população voltou a aumentar e 

se estabilizou. Até o final do século XVII a população continuou crescendo com relativa 

estabilidade, em 1681 a população era estimada em cerca de 1,2 milhões. Porém, na 

década de 1690, a Escócia passou por período gravíssimo de fome, conhecido como 
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“Seven ill years”, resultado de uma crise econômica gerada pelo protecionismo 

francês e alterações no comércio agropecuário escocês, culminando em quatro anos 

de colheitas fracassadas. Este período culminou em um aumento da taxa de 

mortalidade, reduzindo a população nativa. O primeiro censo nacional foi realizado em 

1801, sendo a população da Escócia contabilizada em 1.608.420148.  

Nos séculos XVIII e XIX a população da Escócia cresceu rapidamente, em 

1901 a população era de 4.472.103. A revolução agrícola mudou completamente o 

sistema tradicional da agricultura existente nas áreas de planície da Escócia, 

culminando em uma migração interna dos arrendatários de terras desta região para 

os novos centros industriais como Glasgow, Edimburgo e o norte da Inglaterra. 

Apesar da expansão industrial ocorrida na Europa e no Reino Unido entre 

meados do século XIX, existia uma demanda insuficiente de empregos na Escócia, o 

que culminou com a emigração de cerca de dois milhões de escoceses para a América 

do Norte e Austrália, e aproximadamente 750.000 para a Inglaterra. Quando teve 

início o período de grave crise econômica, denominado a Grande Depressão, também 

conhecido como a Crise de 1929, ocorreu uma queda na demanda de empregos na 

América do Norte culminando no decréscimo da emigração em massa. Em 1974, a 

população atingiu um pico de 5.240.800. A partir desse período, começou a cair 

lentamente, e em 2000 a população era de cerca de 5.062.940. No início do século 

XXI, no censo de 2011 foi registrado um aumento na população para 

aproximadamente 5.313.600 habitantes149.   

O processo migratório da Escócia possui um perfil mais homogêneo, uma vez 

que a imigração mais significativa foi proveniente de outras regiões do Reino Unido e 

da Europa, ou seja, uma imigração de brancos europeus. Os países que mais 

contribuíram para o processo migratório da Escócia foram: França, Inglaterra, 

Holanda, Irlanda, Lituânia, Itália, Polônia, País de Gales, Irlanda do Norte, Índia, 

Alemanha e Paquistão.  

O último censo realizado em 2011, demonstrou que 96% da população se 

considera branca, 0,6% da população escocesa se considera de origem africana, 

2,7% asiáticos e 0,1% árabe. A maioria, 83,32%, da população escocesa é constituída 

por indivíduos nascidos na Escócia, 8,68% são nascidos na Inglaterra, 0,33% são 

provenientes do País de Gales, 0,69% são oriundos da Irlanda do Norte, 0,43% da 

Irlanda, 2,59% são provenientes de países integrantes da União Europeia e 3,96% 

são originários de outros países integrantes da Organização das Nações Unidas 149. 



46 
 

Em 2015, uma pesquisa realizada pelo Office for National Statistics, do Reino Unido 

demonstrou que dos 5.282.000 residentes da Escócia, 4.881.000 são provenientes do 

Reino Unido e 393.000 são oriundos de outros países, sendo 190.000 nascidos nos 

países da União Europeia, 94.000 dos países do continente Asiático, 44.000 da África, 

32.000 da América do Norte, 10.000 da América Central e Sul e 15.000 da Oceania150. 

Analisar o processo de formação da população escocesa é essencial para 

entender o perfil homogêneo desta população quando comparado a população 

brasileira. A demografia escocesa é na sua maioria formada por brancos europeus, 

ou seja, o processo migratório concentrou-se basicamente na imigração de pessoas 

oriundas de países europeus e do próprio Reino Unido. Porém, também ocorreram 

migrações provenientes do continente Asiático, Africano e do Oriente Médio, portanto 

afirmar que a população escocesa é estritamente formada por brancos europeus é um 

erro, pois os diversos processos migratórios contribuíram para a formação 

demográfica desta região. 

 

 

2.4 ESTIMATIVA DO SEXO E A ANTROPOLOGIA FORENSE 
 

 

O delineamento do perfil biológico é composto por várias etapas. Após a 

comprovação de que o esqueleto é pertencente à espécie humana, prossegue-se para 

a análise do esqueleto com o objetivo de estimar o sexo. Neste estudo, iremos utilizar 

o termo estimativa do sexo ao invés de determinação do sexo, pois entende-se que 

apesar de ser uma variável dicotômica, ou seja, existem apenas duas alternativas de 

resultado sexo feminino ou masculino, a análise do dimorfismo sexual é realizada 

utilizando metodologias que apresentam na literatura uma porcentagem de acerto 

elevada, porém existe uma porcentagem de falso positivo ou falso negativo, ou seja, 

não existe nenhuma metodologia que determine o sexo com uma porcentagem de 

acerto na totalidade (100%).  

Dentro da Antropologia Forense existem várias discussões quanto às 

terminologias utilizadas nos estudos, como por exemplo o conceito de gênero e sexo. 

Para este estudo utilizaremos o termo sexo, uma vez que sua definição apresenta 

maior verossimilhança com o objeto deste estudo. Entende-se por sexo, a 

caracterização genética e anátomo-fisiológica dos seres humanos, diferente de 
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gênero que é um conceito que vem sendo utilizado desde os anos 70 pelas ciências 

sociais e pode ser definido como a “construção social do sexo” ou seja, “ distinção 

entre atributos culturais alocados a cada um dos sexos e à dimensão biológica dos 

seres”151-153. 

A existência de dimorfismo sexual em esqueletos humanos, e sua importância 

nas investigações médico-legais está bem estabelecida. Na presença de um 

esqueleto completo, esta etapa do delineamento do perfil biológico apresenta um 

grande desafio para o examinador, porém em casos de esqueletos fragmentados ou 

com pequena quantidade de estrutura óssea disponível para análise a estimativa do 

sexo pode ser ainda mais dificultada.  

Além da pelve, o crânio permanece sendo uma das partes do esqueleto 

humano que apresenta maior número de informações para auxiliar no delineamento 

do perfil biológico de um indivíduo, traçado a partir da estimativa dos caracteres físicos 

como sexo, idade e ancestralidade5,154-156. Esses caracteres podem ser estimados por 

meio de análise comparativa visual pelos correspondentes de origem conhecida 

denominado método qualitativo ou utilizando mensurações das estruturas anatômicas 

cranianas, método quantitativo. 

A análise do crânio por meio de metodologias qualitativas, também conhecida 

como cranioscopia, baseia-se na inspeção visual do crânio, ou seja, utilizando o tato 

e a visão, o examinador utiliza-se de parâmetros para categorizar o crânio de acordo 

com as estruturas analisadas. O crânio masculino tende a ter estruturas mais 

proeminentes, principalmente nas áreas de inserção muscular, uma vez que a força 

muscular masculina tende a ser maior do que a feminino. Além disso, os crânios do 

sexo masculino apresentam o ângulo frontal mais obtuso quando comparado com o 

sexo feminino que tendem a se aproximar de um ângulo reto, a região da glabela 

apresenta-se mais proeminente no homem, assim como os arcos superciliares, o 

processo mastóide e o processo condilar da mandíbula. Outras estruturas também 

apresentam diferenças morfológicas entre os sexos, são: o rebordo supraorbitário 

apresenta uma superfície rombóide no sexo masculino quando comparado com o 

feminino, o processo estiloide é mais longo e mais grosso e os côndilos occipitais 

também são mais longos, porém mais estreitos34,50. A capacidade craniana, o 

tamanho e o peso também diferem entre os sexos, sendo o crânio masculino maior 

do que o feminino, assim como a mandíbula que é mais robusta nos homens (Figura 

2.3). 
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Figura 2.3 – Crânio masculino a esquerda e crânio feminino a direita. 
 

 

Fonte: o autor 
 

Apesar das metodologias qualitativas serem amplamente utilizadas nos 

serviços de Antropologia Forense ao redor do mundo para estimativa de sexo, a 

experiência do profissional pode ser considerada uma limitação inerente deste tipo de 

análise, uma vez que a análise é realizada de forma visual, cada examinador pode 

interpretar o traço anatômico estudado de uma forma diferente, apesar de algumas 

metodologias apresentarem classificações para cada estrutura, a análise continua 

sendo subjetiva e dependente da expertise do examinador. Apesar disso, aplicação 

de metodologia qualitativas em diversas áreas ao redor do mundo, ocorre desde o 

início do século XX até os dias atuais7,157-163.  

Rogers18, estudou 17 traços morfológicos em um grupo amostral de 46 crânios 

do século XIX, provenientes do cemitério de St. Thomas’ Anglican Church no Canadá. 

Os resultados demonstraram que a abertura nasal, a extensão do arco zigomático, o 

tamanho e a rugosidade do osso zigomático demonstraram ser úteis para estimativa 

do sexo, seguidos da forma do mento, crista occipital externa e o tamanho do processo 

mastóide. Em terceiro lugar foram relatados o tamanho nasal, a sínfise mandibular e 

o tamanho do ramo, em quarto, a forma do osso frontal e em último lugar, a forma e 

tamanho do palato. 

Williams e Rogers24, analisaram 21 traços morfológicos em uma amostra de 50 

crânios de brancos europeus. Dentre as estruturas analisadas, o tamanho do 

processo mastóide, o tamanho da borda supraorbital, e a arquitetura, rugosidade e a 
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extensão do osso zigomático, tamanho e forma da abertura nasal e o ângulo goníaco 

foram os traços que demonstraram maior acuidade para analisar o dimorfismo sexual.  

Walker23 realizou um estudo com uma amostra documentada com registro de 

sexo e idade de 304 crânios, sendo 164 do sexo masculino e 140 do sexo feminino. 

A amostra foi proveniente das coleções ósseas Hammann-Todd Collection (Cleveland 

Museum of Natural History) e Terry Collection (Smithsonian Institution) e Saint Bride´s 

Church Collection. Foram analisadas qualitativamente cinco estruturas do crânio, 

sendo elas: crista occipital externa, processo mastóide, borda supraorbital, glabela e 

protuberância mentoniana. Para cada estrutura analisada visualmente era atribuído 

um valor de 01 a 05, sendo o valor 01 referente às estruturas mais delgadas, menos 

robustas, mais finas e menos protuberantes, assemelhando-se com estruturas do 

sexo feminino, sendo que o valor 05 referia-se a estruturas mais robustas, mais largas 

e rugosas tendendo para o sexo masculino. Por meio da utilização de análise 

discriminante, os autores obtiveram uma porcentagem de acerto utilizando as cinco 

estruturas analisadas de 87,8% para o sexo masculino e 87,9% para o sexo feminino, 

com um erro de estimativa de sexo de 0,1%. Além disso, os autores salientaram a 

importância do estudo de diversas populações, uma vez que as fórmulas de regressão 

logística são dependentes de cada população analisada.  

Seguindo a mesma metodologia descrita anteriormente e utilizando o mesmo 

universo amostral, Stevenson et al.164 realizaram um estudo utilizando a análise do 

detector de qui-quadrado de interação automática (CHAID- Chi-square automatic 

interactions detection); os autores obtiveram em todas as análises uma porcentagem 

de acerto superior a 75% para ambos os sexos, com um viés sexual menor de 5%. 

Além disso, concluíram que as estruturas que apresentaram um maior número de 

informações sobre o dimorfismo sexual são: a glabela, protuberância mentoniana e o 

processo mastóide. 

Ramsthaler et al.165 realizaram um estudo com o objetivo de validar e verificar 

a confiabilidade da análise de estruturas morfológicas utilizando tomografias 

computadorizadas e aplicando o sistema morfológico semiquantitativo para avaliar o 

dimorfismo sexual. A amostra foi composta de 50 exames de tomografia 

computadorizada provenientes do departamento médico-legal da Hamburg University- 

Alemanha, sendo que 31 tomografias eram do sexo masculino e 19 do sexo feminino. 

Os autores avaliaram 17 estruturas anatômicas: glabela; arcos superciliares; forma 

das órbitas; borda supraorbital; inclinação do osso frontal; forma do mento; túber 
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frontal; processo mastóide; crista supramastóide; crista occipital externa; forma do 

osso zigomático; arco zigomático; mento; processo condilar; ângulo goníaco; base da 

mandíbula. Os resultados demonstraram uma porcentagem de correta classificação 

de 97,3% para o sexo feminino e 94,7% para o sexo masculino, sendo o arco 

superciliar a estrutura que apresentou maior acurácia (85%) para analisar o 

dimorfismo sexual, seguida da região da glabela (81%). Os autores concluíram que 

as imagens de um exame de tomografia computadorizada foram adequadas para 

analisar estruturas morfológicas com o objetivo de estimar o sexo. Os autores ainda 

ressaltaram a importância do exame de tomografia computadoriza não só para 

aplicação em casos forenses, mas também na reavaliação sistemática e melhoria das 

metodologias antropológicas adaptando-as às mudanças populacionais. 

Seguindo a metodologia descrita por Walker23, Soficaru et al.166 realizaram um 

estudo em 360 crânios adultos de uma coleção moderna da Romênia. A amostra era 

composta por 182 crânios do sexo masculino e 178 do sexo feminino. Os autores 

obtiveram uma porcentagem de acerto utilizando análise discriminante de 91,76% 

para o sexo masculino e 92,13% para o sexo feminino. Sendo que oito das 31 funções 

discriminantes analisadas apresentaram uma acurácia de aproximadamente 90%. Os 

autores salientaram a importância do treinamento do examinador para a aplicação da 

metodologia qualitativa, e além disso, ressaltaram a necessidade de realizar o estudo 

em diversas populações uma vez que a acurácia do método pode ser influenciada 

pelas variações geográficas e históricas.  

Utilizando a mesma metodologia mencionada no parágrafo anterior, Garvin et 

al.167, analisaram 499 crânios sendo 264 do sexo masculino e 235 do sexo feminino. 

Neste estudo, os autores utilizaram 05 diferentes coleções osteológicas: Bass 

Donated Collection (University of Tennessee), Terry Collection (Smithsonian Institution 

National Museum of Natural History), Hamann-Todd Collection (Cleveland Museum of 

Natural History), Kulubnarti medieval Nubians (University of Colorado), Arikara Native 

Americans (University of Tennessee).Os autores verificaram que a porcentagem de 

acerto variou entre 74 a 94%, sendo que a amostra completa apresentou 85% de 

acerto para a estimativa do sexo. As estruturas que mais ofereceram informações 

sobre o dimorfismo sexual foram a glabela e o processo mastóide, sendo que a crista 

occipital externa e a protuberância mentoniana foram os traços que menos 

contribuíram para a estimativa do sexo. Os autores baseados na variação encontrada 
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entre as amostras estudadas, também recomendam que a estimativa do sexo deve 

ser realizada utilizando parâmetros específicos para cada população.  

Ainda em 2014 e utilizando a mesma metodologia para análise morfológica das 

estruturas anatômicas, Krüger et al.168 analisaram um universo amostral de 245 

crânios da coleção do departamento de Anatomia da University of Pretoria- África do 

Sul, sendo 122 crânios masculinos e 123 do sexo feminino. Os resultados da análise 

inter e intraobservador foram categorizados entre moderado a excelente (0,60-0,90), 

com exceção da protuberância mentoniana (0,40). Analisando a glabela, o processo 

mastóide e a protuberância mentoniana, em conjunto, a porcentagem de acerto foi 

superior a 80% e o conjunto das 05 estruturas analisadas obteve uma porcentagem 

de acerto de 68% a 73%, utilizando as equações publicadas por Walker23; a baixa 

acurácia obtida com as equações previamente publicadas reforçaram, no estudo, a 

importância de se utilizar parâmetros populacionais específicos. Os autores 

desenvolveram então equações para a população sul africana a partir dos resultados 

do estudo e obtiveram uma porcentagem de acerto entre 84%-93%.  

Lewis e Garvin169, realizaram um estudo em 135 crânios sendo 69 do sexo 

masculino e 66 do sexo feminino, aplicando a metodologia descrita por Walker23. Os 

resultados demonstraram uma concordância intra e interobservador de fracos a 

substancial (0,20 a 0,79) com exceção da protuberância mentoniana, que apresentou 

resultado de insatisfatório a substancial (0,03 a 0,73). O examinador A obteve uma 

porcentagem de acerto de 64,7% para o sexo masculino e 85,7% para o sexo feminino 

e o examinador B obteve 93,9% e 92,6%, respectivamente. Com os resultados 

obtidos, os autores salientaram a importância do conhecimento e o treinamento do 

examinador para aplicação de metodologias qualitativas.  

No quadro 2.1 estão descritos os resumos dos estudos referentes à análise 

qualitativa dos crânios para estimativa do sexo. A aplicação de metodologias 

qualitativas para estimativa do sexo é amplamente utilizada nos serviços de 

identificação humana e Antropologia Forense ao redor do mundo, devido ao baixo 

custo, uma vez que não requer nenhum tipo de instrumento específico para realizar a 

análise. Porém, em contrapartida, este tipo de metodologia é dependente do 

treinamento e experiência do examinador para obtenção de resultados satisfatórios, 

ou seja, quando comparado com as metodologias quantitativas, as análises 

qualitativas são caracterizadas como subjetivas. No quadro 2.1 estão descritos os 

resumos dos estudos referentes à análise qualitativa dos crânios. 
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Quadro 2.1 – Resumo dos estudos referentes à análise qualitativa dos crânios para estimativa do sexo. 
 

Autor Ano Amostra 
Amostra 

Masculina 
Amostra 
Feminina 

Estrutura Analisada Resultados 

Rogers, TL 2005 46 N/A N/A 

Tamanho e arquitetura do crânio; tamanho da margem supraorbital; 
tamanho do processo mastóide; crista occipital externa; túber frontais; túber 
parietal; forma e posição da órbita; forma do osso frontal; tamanho e 
rugosidade do osso zigomático; altura da sínfise mandibular; tamanho do 
ramo mandibular; forma e tamanho do palato; tamanho do côndilo occipital; 
tamanho do dente; forma do mento; tamanho e forma da abertura nasal; 
tamanho do osso nasal. 
 

A abertura nasal, a extensão do arco zigomático, o tamanho e a rugosidade 
do osso zigomático demonstraram oferecer maiores informações para 
estimativa do sexo, seguidos da forma do mento, crista occipital externa e o 
tamanho do processo mastóide, em terceiro lugar ficou o tamanho nasal, 
sínfise mandibular e o tamanho do ramo, em quarto, a forma do osso frontal 
e em último lugar a forma e tamanho do palato 

William e Rogers 2006 50 25 25 

Tamanho e arquitetura do crânio; tamanho da margem supraorbital; 
tamanho do processo mastóide; crista occipital externa; túber frontal; túber 
parietal; forma e posição da órbita; forma do osso frontal; tamanho e 
rugosidade do osso zigomático; altura da sínfise mandibular; tamanho do 
ramo mandibular; tamanho e forma do ângulo goníaco; forma e tamanho do 
palato; tamanho do côndilo occipital; tamanho do dente; forma do mento; 
tamanho e forma da abertura nasal; tamanho do osso nasal. 
 

Os traços que apresentaram maior dimorfismo sexual foram o tamanho do 
processo mastóide, o tamanho da margem supraorbital, e a arquitetura, 
rugosidade e a extensão do osso zigomático, tamanho e forma da abertura 
nasal e o ângulo goníaco.  

Walker, PL 2008 304 164 140 

Crista occipital externa; processo mastóide; borda supraorbital; glabela; 
protuberância mentoniana 

A porcentagem de acerto através da análise por regressão logística 
utilizando as cinco estruturas analisadas foram 87.8% para o sexo 
masculino e 87.9% para o sexo feminino, com um sex bias de 0.1%. 
 

Stevenson et al. 2009 304 164 140 

Crista occipital externa; processo mastóide; borda supraorbital; glabela; 
protuberância mentoniana 

Através da análise CHAID (Detector de qui-quadrado de interação 
automática), os autores obtiveram em todas as análises uma porcentagem 
de acerto superior a 75% para ambos os sexos, com um sex bias menor de 
5%. As estruturas com maiores informações sobre o dimorfismo sexual são 
a glabela, protuberância mentual e o processo mastóide. 
 

Ramsthaler et al. 2010 50 31 19 

Glabela; arco superciliares; forma das órbitas; borda supraorbital; inclinação 
do osso frontal; forma do mento; túber frontal; processo mastóide; crista 
supramastóide; crista occipital externa; forma do osso zigomático; arco 
zigomático; mento; processo condilar; ângulo goníaco; base da mandíbula.  
 

Os resultados demonstraram uma porcentagem de classificação correta de 
96%. As estruturas que apresentaram maior acurácia foram arco 
superciliares, glabela, processo mastoide e borda supraorbital.  

Soficaru  et al. 2014 360 182 178 

Crista occipital externa; processo mastóide; borda supraorbital; glabela; 
protuberância mentoniana. 

A porcentagem de acerto através da análise discriminante utilizando as 
cinco estruturas analisadas foram 91.76% para o sexo masculino e 92.13% 
para o sexo feminino. Oito das 31 funções discriminantes analisadas 
apresentaram alta acurácia (90%) com um sex bias de ± 2% 
.  

Garvin  et al. 2014 499 264 235 

Crista occipital externa; processo mastóide; borda supraorbital; glabela; 
protuberância mentoniana. 

A porcentagem de acerto para dimorfismo sexual variou entre 74 a 94%, 
sendo que a amostra completa apresentou 85% de acerto para dimorfismo 
sexual.  
 

Krüger et al 2015 245 122 123 

Crista occipital externa; processo mastóide; borda supraorbital; glabela; 
protuberância mentoniana. 

A análise inter e intraobservador apresentaram resultados moderados a 
excelentes (0,60-0,90), exceto para a protuberância mentoniana (0.40). O 
percentual de acerto para dimorfismo sexual foi de 84%- 93% utilizando as 
equações geradas para a população sul africana. 
 

Lewis e Garvin 2016 135 69 66 

Crista occipital externa; processo mastóide; borda supraorbital; glabela; 
protuberância mentoniana. 

A análise inter e intraobservador apresentaram resultados fracos a 
substancial, com exceção da protuberância mentoniana que apresentou 
resultados insatisfatório. O examinador A obteve uma porcentagem de 
acerto de 64,7% para o sexo masculino e 85.7% para o sexo feminino e o 
examinador B obteve 93,9% e 92,6% respectivamente.  
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As metodologias quantitativas são mais objetivas, uma vez que as medições 

são delimitadas e descritas tomando como base pontos craniométricos ou estruturas 

anatômicas que são facilmente delimitadas e auxiliam na reprodutibilidade do método. 

Porém, na maioria das vezes, requerem instrumentos de medições como paquímetro, 

compasso, régua, mandibulômetro, entre outros, o que na sua ausência acabam 

inviabilizando a aplicação da mesma. 

Dentro desta grande área do conhecimento denominada Antropologia Forense, 

foi criada uma ciência especializada em análises métricas da região craniana; a esta 

ciência deu-se o nome de craniometria. A craniometria pode ser definida como sendo 

uma técnica, ou sistema convencional, que determina a medição do crânio de maneira 

sistematizada universalmente, o que permite a avaliação comparativa entre estudos 

realizados por diferentes pesquisadores. Esta técnica é utilizada na determinação do 

perfil biológico de um indivíduo, como estimativa de sexo, idade e ancestralidade6.  

Entre o século XVIII e XIX, muitos estudiosos utilizavam a ciência chamada de 

craniometria para justificar a segregação das sociedades através das raças, ou seja, 

utilizavam as técnicas craniométricas para hierarquizar a sociedade em diferentes 

raças, através da análise do perfil facial. Dentro da antropologia forense existem várias 

discussões acadêmicas quanto as terminologias utilizadas nos estudos, como por 

exemplo o conceito etnia, ancestralidade e raça. Nos séculos XVII e XIX, o conceito 

raça era amplamente utilizado e difundido dentro da sociedade científica, o termo raça 

denota uma ideia de um ser estritamente puro, o que na população humana do século 

XXI é praticamente impossível de encontrar devido ao processo de miscigenação. Por 

outro lado, a palavra etnia, derivada do grego ethnos, possui uma tênue diferenciação 

com o termo ancestralidade; entende-se por etnia um conceito polivalente, que 

constrói a identidade de um indivíduo resumida em: parentesco, religião, língua, 

território compartilhado e nacionalidade, além da aparência física, enquanto que o 

termo ancestralidade engloba as características genéticas semelhantes dentro de 

uma determinada população, porém distintas quando comparamos dois grupos. Esses 

padrões genéticos possuem grande influência nos caracteres físicos e são constantes 

ao longo da vida humana170,171. Considerando os processos miscigenatórios da 

população humana do século XXI, no presente estudo adotamos o termo 

ancestralidade.  

A análise de medidas craniométricas também teve uma outra função no mesmo 

período. Muitos pesquisadores utilizaram esta ciência para encontrar respostas sobre 
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o processo evolucionista do Homem. Paul Broca (1824-1880), médico, anatomista e 

fundador da sociedade de Antropologia da França, realizou um estudo comparando 

medidas cranianas de um crânio humano com outros animais, com o objetivo de 

verificar a variabilidade existente entre as espécies172. Broca, em 1875, iniciou a 

nomeação e descrição dos pontos craniométricos, que foram derivados do grego com 

o objetivo de sistematizá-los, tornando-os comuns a todos os craniologistas. Von 

Török, em 1890, adicionou novos pontos craniométricos e forneceu termos 

provenientes do grego e do latim aperfeiçoado os pontos craniométricos anteriormente 

descritos por Broca. Outros cientistas também contribuíram para a criação e descrição 

dos pontos craniométricos, dentre eles podemos citar Topinard (1877,1885), Schmidt 

(1888), Von Luschan (1906), Hrdliča (1920), Wilder (1920), Morant (1923), Buxton and 

Morant (1933)173.  

Em 1906, a cidade de Mônaco sediou o Congresso Internacional de 

Antropologia Pré-histórica e Arqueologia. Durante o evento, uma comissão 

internacional foi nomeada para determinar a unificação de medidas craniométricas e 

craniocefálicas. Em 1912, durante o congresso sediado em Genebra, uma nova 

comissão foi formada para unificar as medidas antropológicas realizadas em 

indivíduos vivos, suplementando a publicação do evento anterior, e em 1919 publicou-

se o acordo internacional intitulado “The international agreement for the unification of 

anthropometric measurements to be made on the living subject”174. Em 1920, Ales 

Hrdliča, um antropologista físico americano e fundador do periódico American Journal 

of Physical Anthropology, publicou um livro intitulado “Anthropometry”, contendo 

descrições dos pontos craniométricos e de diversas medidas craniométricas175.  

Martin176 publicou um livro descrevendo a técnica craniométrica com medidas 

importantes para o estudo do crânio humano. Woo177 realizou um estudo 

craniométrico do osso zigomático e obteve resultados insatisfatórios para avaliação 

da ancestralidade, porém o autor ressaltou que a análise métrica do osso zigomático 

pode ser uma ferramenta valiosa quando utilizada concomitantemente com outra 

metodologia. Vallois178 também publicou a técnica antropométrica com descrição de 

medidas e pontos craniométricos como referência tanto para aplicação em indivíduos 

vivos quanto em crânios secos. Howells26, comparou a descrição dos pontos 

craniométricos e das medidas descritas pelos os autores supracitados e descreveu 

em seu estudo.  
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Os pontos craniométricos e as medidas utilizadas durante um exame 

craniométrico estão bem estabelecidos na literatura. Desde o início do século XX, as 

medidas e os pontos de referência tem sido de grande valia e uma ferramenta 

essencial para auxiliar no delineamento do perfil biológico durante um exame 

antropológico com o objetivo de auxiliar no processo de identificação.  

A estimativa do sexo por intermédio da análise de medidas craniométricas é 

uma prática relativamente antiga, muitos estudos foram publicados datados de 

meados do século XX. Giles e Elliot14 realizaram um estudo com 408 crânios adultos 

(idade entre 21-75), sendo 187 indivíduos brancos dentre eles, 108 do sexo masculino 

e 79 do sexo feminino e 221 indivíduos negros (113 masculinos e 108 femininos). 

Através da análise de 09 mensurações, desenvolveram 21 funções discriminantes 

para determinação do sexo. A acurácia obtida pelos autores foi de 81,3% a 88,8% 

para todos os grupos analisados. Os autores concluíram que as mensurações 

utilizadas possuíam um bom fator discriminante para o sexo e que as funções eram 

dependentes da população analisada sendo necessário o desenvolvimento de novas 

fórmulas. Giles13 realizou um estudo com 265 mandíbulas de indivíduos brancos e 

negros, foram realizadas 9 mensurações e posteriormente foi aplicado análise de 

função discriminante obtendo uma porcentagem de acerto de 77,8% a 88%, com uma 

média de 85%. O autor concluiu que a mandíbula podia ser utilizada para a estimativa 

do sexo, porém ressaltou a discussão que se tem em torno da aplicação e acurácia 

da análise multivariada para estimativa do sexo, assim como reafirma a necessidade 

de aplicar funções especificas para cada população.  

Birkby179, estudou 104 crânios adultos com o objetivo de estimar o sexo e a 

raça através de 08 medidas cranianas: comprimento glabela-occipital, largura bi-

zigomática, comprimento basion-prosthion, comprimento basion-nasion, altura 

prosthion-nasion, altura basion-bregma, largura craniana e nasal. O autor utilizou as 

funções desenvolvidas por Giles e Elliot14. Os resultados demonstraram que a 

estimativa do sexo em crânios masculinos através de mensurações e funções 

discriminantes, apresentou acurácia igual ou superior a aplicação de uma metodologia 

qualitativa. Porém, neste estudo, os crânios femininos demonstraram estimar 

incorretamente 50% dos casos. O autor também ressaltou a importância de se utilizar 

funções especificas para cada crânio baseado na população de origem.  

Kajanoja15 também utilizou análise de função discriminante para estimar o sexo 

de 232 crânios. Oito mensurações foram utilizadas para desenvolver duas funções 
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discriminantes. O autor obteve uma porcentagem de acerto de 80%. Além disso, os 

autores aplicaram as funções discriminantes desenvolvidas por Giles e Elliot14 e 

obtiveram uma acurácia de 65%, reafirmando a necessidade de aplicar fórmulas 

específicas. 

Posteriormente, vários estudos foram realizados que ressaltaram o cuidado 

necessário para estimar o sexo através de análise discriminante. Apesar do bom 

resultado que pode ser obtido através da aplicação das equações, certas precauções 

devem ser tomadas uma vez que as funções desenvolvidas são dependentes da 

população utilizada como base para a criação das equações21,22,180-187. 

Em 1984, Richard L. Jantz e Peer H.Moore-Jansen propuseram a criação de 

um banco de dados de mensurações cranianas, mais tarde em 1986 iniciou-se a 

criação desse banco que foi intitulado “Forensic Anthropology Data Bank” (FDB). O 

FDB é constituído de dados provenientes de esqueletos contemporâneos e contém 

informações demográficas como data de nascimento, histórico médico, profissão, 

estatura, peso, mensurações craniana e do esqueleto como um todo, informações 

sobre fechamento das suturas, vários critérios de avaliação da idade, informações 

morfológicas do crânio, informações sobre trauma peri-mortem, traços congênitos, e 

odontograma. Em 2016, existiam registros de aproximadamente 3.400 casos, desses 

mais de 2.400 possuíam informação sobre sexo e ancestralidade definidos. Com base 

neste banco de dados, Stephen Ousley e Richard Jantz, em 1993, desenvolveram um 

software denominado FORDISC, para auxiliar no delineamento do perfil biológico 

fornecendo informações sobre ancestralidade e sexo. Atualmente, o protocolo de 

medição utilizado pelo software conta com 37 mensurações de crânio (28) e 

mandíbula (09). O resultado é obtido através do software com base no FDB, utilizando 

análise de função discriminante188,189. Diversos pesquisadores utilizaram este 

software com o objetivo de estimar o sexo, a acurácia obtida através do software ainda 

é algo incerto na literatura visto que as porcentagens de acerto ainda são 

insatisfatórias par avaliar dimorfismo sexual e muitos autores sugerem a utilização em 

conjunto da análise morfológica30,81,190-193.  

Galvão et al.194 realizaram um estudo com 86 mandíbulas adultas brasileiras 

utilizando 04 mensurações: profundidade do corpo da mandíbula, largura bi-

condiliana, largura bigoníaca e largura mandibular anterior, com o objetivo de verificar 

o dimorfismo sexual. Após análise estatísticas os autores diagnosticaram que a 

largura bigoníaca e a largura mandibular anterior demonstraram maior predição para 
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estimar o sexo; prosseguiram então para análise de regressão logística, que 

demonstrou uma porcentagem média de acerto de 74,97%.  

Valdrighi et al.195 analisaram 04 mensurações cranianas, sendo elas: largura 

bi-zigomática, comprimento prosthion-glabela, comprimento prosthion-espinha nasal 

anterior e medida bi-temporal. O estudo foi realizado em 200 crânios adultos 

brasileiros. Os resultados demonstraram que todas as medidas realizadas possuíam 

potencial para análise do dimorfismo sexual. Os autores publicaram uma função 

discriminante com uma porcentagem de acerto de 82,2%, utilizando apenas a largura 

bi-zigomática. Concluíram nesse estudo que o método empregado foi eficiente e 

poderia ser empregado para estimativa de sexo nos serviços de Antropologia Forense. 

Após 02 anos, Franklin et al.9 realizaram um estudo para estimativa de sexo 

através da análise discriminante em crânios de 03 tribos indígenas África do Sul, Natal 

Nguni (Zulu e Swazi), Cape Nguni (Xhosa), and Sotho (Southern Sotho e Tswana) O 

universo amostral foi de 332 crânios sendo 182 masculinos e 150 femininos. Os 

pontos craniométricos foram delimitados e coletados através de coordenadas 

tridimensionais, que foram convertidas em dimensões lineares através de um software 

especifico. Foram utilizadas 08 mensurações craniométricas: máximo comprimento 

craniano, máxima largura craniana, altura basion-bregma, altura facial superior, 

largura bi-zigomática, comprimento alveolon-basion, largura maxillo-alveolon e 

comprimento do mastóide. A mensuração que demonstrou maior dimorfismo sexual 

foi a largura bi-zigomática (0,844), seguida do máximo comprimento craniano (0,692) 

e altura basion-bregma (0,618). A mensuração que menos contribuiu para análise do 

dimorfismo sexual foi a máxima largura craniana (0,262). A análise discriminante 

demonstrou uma porcentagem de acerto entre 77 e 80%, indicando que estas funções 

poderiam ser aplicadas na população do estudo para estimativa do sexo. 

Em 2008, outro estudo foi realizado em crânios sul-africanos, para estimativa 

do sexo através da análise discriminante. Para este estudo foram utilizados 120 

crânios com idade entre 25 e 70 anos sendo 60 masculinos e 60 femininos. Foram 

realizadas 14 mensurações no crânio e 06 mandibulares. A média da acurácia obtida 

através da aplicação das funções discriminantes foi de 80-85% e os autores 

concluíram que a aplicação da metodologia tradicional, ou seja, medições realizadas 

de forma manual, apresentou um nível de acurácia similar à obtida apor meio da 

análise tridimensional realizada pelos autores citados anteriormente. Assim, os 

autores sugeriram a aplicação das funções descritas no estudo para analisar o 
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dimorfismo sexual, apenas para crânios e mandíbulas provenientes de indivíduos 

negros de origem sul-africana196.  

No ano seguinte, em 2009, também utilizando crânios provenientes de 

indivíduos da África do Sul, porém com descendência europeia, foi realizado um 

estudo com 230 crânios e 264 úmeros. O protocolo de análise foi composto por 14 

mensurações sendo 12 cranianas e 02 do úmero. Após análise discriminante, obteve-

se a variação na porcentagem de acerto (72,0% a 95,5%); os resultados confirmaram 

que a aplicabilidade das funções discriminantes desenvolvidas no estudo para a 

estimativa do sexo em sul africanos descendentes de europeus, como sendo uma 

ferramenta de grande valia197.  

Ainda em 2009, utilizando 226 crânios brasileiros (149 masculinos e 77 

femininos) com idade média de 39,8 anos, um estudo foi conduzido com o objetivo de 

analisar o dimorfismo sexual através de medidas lineares. O protocolo do estudo foi 

composto por 07 mensurações: largura bi-eurio, comprimento glabela-opistocrânio, 

altura basion-bregma, altura nasion-prosthion, largura bi-zigomática, máxima largura 

da abertura piriforme, e altura nasion-espinha nasal anterior. Os resultados 

demonstraram para todas as medidas, valores maiores para o sexo masculino quando 

comparados aos valores para o feminino. Além disso, as mensurações comprimento 

glabela-opistocrânio, altura nasion-prosthion, largura bi-zigomática, altura nasion-

espinha nasal anterior apresentaram diferença significativa entre os sexos. Apenas 

para as medidas largura bi-zigomática, altura nasion-espinha nasal anterior, a função 

discriminante apresentou uma porcentagem de acerto de 82%. Os autores concluíram 

que a utilização de medidas lineares para analisar dimorfismo sexual foi limitada para 

a amostra estudada, e que deveria ser utilizada com cautela198.  

Com o objetivo de estudar o dimorfismo sexual por meio de mensurações 

craniométricas em uma população do norte da Índia, Saini et al.19 realizaram um 

estudo com 112 crânios, 82 masculinos (25-65 anos, idade média 38,58 anos) e 30 

femininos (23-50 anos, idade média 31,75). Foram adotadas 10 mensurações: largura 

bi-zigomática, comprimento facial, altura facial superior, largura orbital, altura orbital, 

largura bi-orbital, largura interorbital, altura nasal, largura nasal, comprimento do osso 

nasal. Os resultados demonstraram que todas as medidas apresentaram médias 

maiores para o sexo masculino, quando comparadas ao sexo feminino, porém as 

medidas altura orbital, largura interorbital e comprimento do osso nasal não 

apresentaram diferenças significativas entre os sexos. A análise discriminante 
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demonstrou uma variação de porcentagem de acerto entre 48,2% a 85,5%, sendo que 

a largura bi-zigomática (85,5%) apresentou uma acurácia maior para analisar o 

dimorfismo sexual e a altura da órbita apresentou a menor porcentagem de acerto 

(48,2%). Os autores concluíram que os resultados não podem ser considerados 

passíveis de inferência a toda população indiana.  

de Oliveira et al.199 estudaram 100 crânios adultos de brasileiros, sendo 50 

crânios do sexo feminino e 50 crânios do sexo masculino, provenientes da região 

centro-oeste do Brasil. O protocolo de medições foi composto por 10 medidas tendo 

como base 09 pontos craniométricos: basion, euryon, zygion, nasion, glabela, bregma, 

lambda, inion, mastoidale. As medidas obtidas foram: distância nasion-lambda, 

distância nasion-basion, distância glabela-lambda, distância glabela-inion, distância 

glabela-bregma, distância basion-lambda, distância basion-bregma, largura bi-

zigomática (zygion-zygion), largura bi-eurio (euryon-euryon) e distância mastoidale-

mastoidale. Os resultados obtidos demonstraram que apenas a largura bi-eurion não 

apresentou valor estatisticamente significante para o dimorfismo sexual, e que a 

mensuração mais dimórfica foi a largura bi-zigomática. A análise discriminante 

multifatorial foi realizada utilizando apenas 02 mensurações: largura bi-zigomática e 

distância basion-lambda, e a porcentagem de acerto para o sexo feminino foi de 76% 

e para o sexo masculino de 68%. Os autores concluíram que a maioria das 

mensurações analisadas eram dimórficas para o fator sexo e que a função 

discriminante desenvolvida no estudo foi confiável para estimativa do sexo em 

processos de identificação humana.  

Em 2013, para estudar o dimorfismo sexual em crânios japoneses, Ogawa et 

al.200 coletaram 10 medidas craniométricas de 113 crânios (73 masculinos e 40 

femininos). Através da análise discriminante foram estabelecidas 09 funções, com 

uma porcentagem de acerto variando entre 79,0 a 89,9%. Após a realização de uma 

validação cruzada, ou seja, posteriormente ao desenvolvimento das funções por meio 

de análise discriminante, os autores utilizaram as mesmas mensurações dos 113 

crânios para substituir cada função, omitindo cada observação uma de cada vez, os 

autores recalcularam a função de classificação usando os dados restantes, e 

classificaram a observação omitida para verificar se a amostra excluída poderia ser 

corretamente classificada pela função discriminante gerada, posteriormente foi 

calculada a acurácia da classificação. Na última etapa de validação, os autores 

analisaram 50 crânios (25 do sexo masculino e 25 do sexo feminino) não pertencentes 
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a amostra anterior, porém provenientes do mesmo arquivo e substituíram as equações 

para estimativa do sexo. A porcentagem de acerto variou entre 77,8 a 88,1%. Os 

autores validaram as funções estabelecidas em 50 novos indivíduos (25 masculinos e 

25 femininos), e a porcentagem de acerto variou entre 86,7 e 93,0%. Concluíram que 

embora uma nova coleta de dados e atualização das funções seja necessária no 

futuro, as funções estabelecidas poderiam ser utilizadas com confiabilidade para 

estimar o sexo em japoneses nascidos no século XX. 

A utilização de imagens tomográficas para análise craniométrica tem crescido 

ao redor do mundo, visto a dificuldade em se obter um número amostral elevado 

provenientes de coleções de crânio secos documentadas. Sendo assim, Franklin et 

al.8 analisaram 400 imagens tomográficas (200 masculinas e 200 femininas), com 

idade média de 45,15 anos. Após a obtenção das imagens tomográficas, foi gerado 

uma imagem tridimensional do crânio; por meio do programa OsiriX®, foram 

demarcados 31 pontos craniométricos e 18 medidas lineares foram realizadas com 

base nestes pontos. Concluíram que todas as medidas, com exceção da largura 

frontal e da altura da órbita, apresentaram dimorfismo sexual que variou entre 3,5% a 

48,9%. A largura bi-zigomática, o comprimento máximo do crânio e a distância basion-

prosthion foram mais dimórficas. A porcentagem máxima de acerto obtida foi de 90%. 

Os autores concluíram que crânios apresentavam dimorfismo sexual, sendo 

confiáveis para a estimativa de sexo em indivíduos da região oeste da Austrália8.  

Fatah et al.201 utilizaram imagens tridimensionais geradas a partir de exames 

de tomografia computadorizada de 222 crânios secos sendo 81 femininos (36-94 

anos) e 141 masculinos (42-94 anos), para criar um atlas ósseo estatístico por meio 

da captura da variação de forma primária, facilitando a análise através de automação 

computacional. O protocolo de medição para analisar tamanho, forma e espessura foi 

composto por 22 medidas lineares, 14 medidas angulares, 01 índice e 06 medidas de 

espessura. Após diversas sobreposições e uma análise complexa do atlas criado, os 

resultados demonstraram que as variáveis relacionadas ao tamanho do crânio que 

mais apresentaram dimorfismo sexual foram: largura bi-zigomática, máximo 

comprimento craniano, comprimento nasion-basion e a altura do mastóide. As 

variáveis relacionadas à forma que foram mais dimórficas foram projeção da região 

da glabela, a inclinação do frontal, e a flexão da base do crânio. Além disso, a 

espessura óssea da calota craniana variou entre os sexos, sendo no sexo feminino 

mais espessa na região frontal e no sexo masculino mais espessa na região occipital. 
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A análise discriminante linear com validação cruzada obteve uma porcentagem de 

acerto superior a 95% (97,5% com 11 variáveis e 95,5% com oito variáveis).  

Também utilizando imagens tomográficas, em 2016, em uma população 

proveniente da Turquia, Ekizoglu et al.202 estudaram 400 imagens sendo 200 do sexo 

masculino (30,1 ±15,9 anos) e 200 do sexo feminino (31,6 ±16,6 anos). Utilizaram 14 

medidas lineares: máximo comprimento do crânio, máxima largura do crânio, largura 

bi-zigomática altura basion-bregma, comprimento nasion-basion, comprimento 

basion-prosthion, largura facial superior, distância bi-mastóide, largura orbital, altura 

orbital, largura bi-orbital, largura interorbital, comprimento do forame magno, largura 

do forame magno. Todas as medidas foram menores no sexo feminino. Além disso, 

as 14 mensurações apresentaram dimorfismo sexual estatisticamente significante. 

Após análise discriminante por stepwise, a função que apresentou maior acurácia foi 

a que utilizou 04 parâmetros (máximo comprimento craniano, largura bi-zigomática, 

altura basion-bregma e comprimento nasion-basion), com uma porcentagem de acerto 

de 87,5% para o sexo feminino e 87,0% para o sexo masculino. Os autores concluíram 

que as imagens tomográficas foram confiáveis para a estimativa do sexo em 

indivíduos turcos.  

No quadro 2.2 estão descritos os resumos dos estudos referentes à análise 

quantitativa dos crânios e mandíbulas para estimativa do sexo. 

O crânio humano é formado por diversas estruturas anatômicas, dentre elas o 

processo zigomático apresenta um alto grau de dimorfismo sexual segundo os 

resultados dos estudos supracitados. Além desta, o processo mastóide também pode 

ser considerado uma outra estrutura óssea para auxiliar na estimativa do sexo. 

Morfologicamente, o processo mastóide no crânio masculino apresenta-se como uma 

estrutura maior e mais robusta comparada com o sexo feminino203,204. Diversas 

metodologias (Quadro 2.3) foram descritas na literatura para avaliar esta estrutura, 

porém o grau de acurácia e confiabilidade acerca do dimorfismo sexual ainda continua 

incerto 205,206. Paiva e Segre207, realizaram um estudo com 60 crânios adultos 

brasileiros sendo 30 masculinos e 30 femininos. Os processos mastoides dos crânios 

foram xerocopiados e 03 medições lineares foram realizadas na xerocópia: distância 

mastoidale-asterion, asterion-porion, porion-mastoidale. A união destas três linhas 

forma um triângulo escaleno. A metodologia descrita pelos autores consistiu em 

calcular a área direita e esquerda de cada triângulo através da fórmula geométrica de 

área triangular e obter a área total somando os dois valores obtidos. Os resultados 
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demonstraram que a média da área do triângulo direito no sexo masculino sobrepôs 

60% a do sexo feminino, a área esquerda 51,67%, e a área total 36,67%. Os autores 

concluíram que para a populações estudada, valores da área total maiores ou iguais 

a 1447,40 mm² pertenciam ao sexo masculino e valores menores ou iguais a 1260,36 

mm² pertenciam ao sexo feminino, com um intervalo de confiança de 95%. Em 2006, 

utilizando a mesma metodologia aplicada pelos autores anteriormente citados, 

Kemkes e Göbel208 analisaram 197 crânios sendo 97 crânios provenientes de uma 

amostra alemã, 72 masculinos e 25 femininos com idade média de 39,5 anos, e 100 

crânios de uma amostra portuguesa sendo 50 masculinos e 50 femininos com idade 

média de 46,45 anos. As médias das áreas totais para as duas amostras no sexo 

masculino foram inferiores comparadas com as encontradas por Paiva e Segre207, 

porém para o sexo feminino as áreas foram bem similares ao estudo anterior. Com 

exceção da distância mastoidale-asterion na amostra alemã, todas as outras medidas 

e as áreas apresentaram diferença significativa para sexo nas duas amostras. A 

porcentagem de acerto média obtida através da análise discriminante foi de 65%, ou 

seja, isto indica que o valor da área do triângulo para analisar dimorfismo sexual pode 

ser considerado marginal uma vez que a porcentagem alcançada a partir da função 

discriminante não ultrapassou 25% da taxa de precisão alcançada pelo acaso (50%).  

Em 2008, analisando crânios brasileiros, um estudo foi realizado em 81 crânios 

adultos (50 masculinos e 31 femininos com idade média de 51,58 anos), utilizando o 

mesmo protocolo descrito por Paiva e Segre207, porém as mensurações foram 

realizadas diretamente, e não por xerocópias como descrito anteriormente. Todas as 

medidas e as áreas calculadas foram maiores no sexo masculino, porém na distância 

porion-mastoidale, a área direita e a área total apresentaram diferença 

estatisticamente significante entre os sexos. Após análise discriminante, verificou-se 

que as medidas analisadas apresentaram uma baixa confiabilidade, sendo que 

apenas a distância porion-mastoidale apresentou uma porcentagem média de acerto 

de 64,2%; para o sexo masculino obteve-se alta porcentagem de acerto (93%) e para 

o sexo feminino, baixa porcentagem (17,7%). Os autores concluíram que as medidas 

lineares e as áreas subestimaram o sexo feminino, sendo discutível o seu uso para 

estimativa do sexo na prática forense11.  

Ainda em 2008, um estudo realizado em crânios japoneses provenientes de 

coleções medievais e modernas analisaram a altura, largura e comprimento do 

processo mastóide. A porcentagem de acerto obtida a partir da análise discriminante 
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foi superior a 80%, utilizando uma única variável, e 82% a 92%, utilizando altura e 

largura do mastóide. Porém, na análise inter e intraobservador, foi encontrado um erro 

elevado, o que demonstrou dificuldade na execução do método com uma baixa 

capacidade de reprodução e repetição. Os autores concluíram que a utilização do 

processo mastóide para estimativa do sexo deveria ser executada com cautela209.  

Saini et al.20 analisaram 138 crânios (104 masculinos e 34 femininos) de uma 

amostra proveniente da região norte da Índia. Oito mensurações foram realizadas no 

processo mastóide para analisar o dimorfismo sexual. Todas as medidas 

apresentaram dimorfismo sexual significante, e a porcentagem de acerto utilizando a 

distância asterion-mastoidale e a largura do mastoide foi de 87%. A partir dos 

resultados obtidos, os autores encorajaram o uso das mensurações do processo 

mastóide para estimativa do sexo e ressaltaram a importância de demarcar 

corretamente os pontos craniométricos utilizados como referência.  

Em 2013, 100 crânios adultos (50 de cada sexo) provenientes da Índia fizeram 

parte de um estudo que verificou a existência do dimorfismo sexual no triângulo 

mastóide e o triângulo Opisthion-mastoidale. Foram utilizadas 09 mensurações 

lineares diretas, e a partir delas obteve-se mais 04 mensurações indiretas. Assim 

como nos estudos anteriores, os crânios masculinos apresentaram médias maiores 

do que os femininos para a maioria das medidas, com exceção do ângulo formado 

pelos pontos mastoidale direito- opisthion-mastoidale esquerdo. Todas as medidas 

demonstraram dimorfismo sexual, com exceção do ângulo opisthion- triângulo bi-

mastóide. A maior porcentagem de acerto para estimativa do sexo foi obtida pela 

distância asterion-mastoidale (80%) e posteriormente pela largura bi-mastóide (75%). 

Os autores concluíram que estas medidas poderiam ser utilizadas para estimar o sexo 

de um crânio desconhecido com um alto grau de acurácia210.  

Ainda em 2013, em uma amostra do sul da Índia, 118 crânios foram analisados, 

sendo 69 masculinos e 49 femininos. O protocolo de medição foi constituído de 03 

mensurações lineares, 03 mensurações angulares, a área e o perímetro do triângulo 

mastóide. Todas as medidas lineares foram estatisticamente dimórficas, com exceção 

da distância asterion-mastoidale, porém nenhum ângulo analisado apresentou 

diferença entre os sexos. O perímetro e as áreas foram maiores no sexo masculino. 

A análise da curva ROC apresentou 67% de previsibilidade para estimativa do sexo 

utilizando a área do triângulo mastóide, 65,8% para a distância asterion-porion, 64,5% 

para a distância porion-mastoidale e 64,1% para o perímetro do triângulo mastóide. 
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Os autores concluíram que a região do processo mastóide apresentou baixa acurácia 

para estimativa do sexo e apresentou nível de significância limitado sem a 

possibilidade de oferecer uma referência populacional16.  

Assim como o processo mastoide, a utilização do forame magno para análise 

do dimorfismo sexual ainda continua incerta12,211-217. A maioria dos estudos utilizam o 

comprimento e a largura do forame magno como protocolo de medição. Os crânios 

masculinos apresentam médias maiores do que para o sexo feminino, porém a 

acurácia para predileção do sexo varia muito entre as populações, conferindo assim 

a incerteza da utilização desta medida para estimativa do sexo.  

As mandíbulas também são consideradas estruturas úteis para fornecer 

informações sobre o sexo de um crânio desconhecido. A utilização de medidas 

mandibulares vem sendo estudada desde o início do século XX13,17,218-223 (Quadro 2.4.  

Em 2013, utilizando parâmetros métricos de 250 mandíbulas (175 masculinas 

e 75 femininas) provenientes do sul da Índia, Vinay et al.10 analisaram 03 medidas 

lineares (largura bigoníaca, largura bicondiliar, comprimento mandibular) e o índice 

mandibular. Todas as medidas foram maiores para o sexo masculino e apresentaram 

diferença estatisticamente significante entre os sexos. Os autores sugeriram a 

utilização do método métrico em conjunto com o morfológico. Ainda no mesmo ano, 

Carvalho et al.224  realizaram um estudo com 66 mandíbulas brasileiras (34 masculinos 

e 32 femininos); a metodologia aplicada foi a de Oliveira et al.221, utilizando 02 

mensurações lineares (largura bigoníaca e altura do ramo mandibular). Os resultados 

demonstraram uma porcentagem de acerto para o sexo feminino de 78,13% e 76,47% 

para o sexo masculino, e as funções discriminantes foram elaboradas para a 

população estudada. Os autores concluíram que o método envolvendo Antropologia 

Física apresentou elevada acurácia para a identificação humana, com fácil aplicação, 

baixo custo, porém as metodologias deveriam ser validadas em diferentes populações 

devido às variações nos parâmetros étnicos, os quais estariam diretamente 

relacionados com aspectos fenotípicos.  

Utilizando imagens de exames tomográficos, Ilguy et al.225 analisaram 161 

imagens tridimensionais de pacientes adultos, sendo 66 homens e 65 mulheres. 

Foram analisadas medidas do forame magno (comprimento, largura e circunferência) 

e da mandíbula (ângulo goníaco, comprimento do ramo mandibular, mínima largura 

do ramo mandibular, comprimento da base mandibular). De acordo com os resultados 

o estudo, o ângulo goníaco, comprimento do ramo, comprimento da base mandibular 
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e a largura bigoníaca demonstraram confiabilidade para análise do dimorfismo sexual. 

A análise cruzada utilizando as mensurações do forame magno e da mandíbula 

demonstraram uma porcentagem de acerto de aproximadamente 83,2%, sendo 77,3% 

para o sexo feminino e 87,4% para o sexo masculino. Os autores concluíram que o 

ângulo goníaco, comprimento do ramo, comprimento da base mandibular e a largura 

bigoníaca da mandíbula e o comprimento do forame magno foram ferramentas que 

poderiam auxiliar a análise do dimorfismo sexual utilizando tomografias 

computadorizadas.  

Em 2015, também utilizando imagens tridimensionais obtidas a partir de 

exames de tomografia computadorizada, um estudo foi realizado com 203 imagens 

tomográficas, provenientes de 86 indivíduos chineses do sexo masculino e 107 do 

sexo feminino. As medidas utilizadas neste estudo foram largura bicondiliar, largura 

bigoníaca, largura entre as depressões anteriores ao gonion, largura mandibular 

anterior, distância entre o forame mentoniano e a borda inferior mandibular, máxima 

largura do ramo mandibular, máximo comprimento mandibular, máxima altura do ramo 

mandibular, máximo comprimento do corpo da mandíbula, ângulo mandibular e ângulo 

mentoniano. Todas as mensurações lineares e o ângulo mandibular apresentaram 

dimorfismo sexual, sendo o comprimento máximo do crânio e a largura bicondiliar as 

medidas mais dimórficas. A análise multivariada apresentou uma porcentagem de 

acerto de 84,2% para análise direta de função discriminante e a regressão logística 

direta apresentou 83,5% de acerto, sendo que utilizando análise stepwise obteve-se 

83,3% e 80,5% respectivamente. Os autores concluíram que a mandíbula apresentou 

dimorfismo sexual entre adultos chineses contemporâneos e que a análise de 

tomografias computadorizadas poderia ser utilizada como um recurso alternativo para 

aplicação das técnicas osteométricas226.  

Sharma et al.227 realizaram um estudo com 120 mandíbulas adultas (78 

masculinas e 42 femininas), utilizando 04 mensurações: ângulo mandibular, 

comprimento diagonal do corpo da mandíbula, comprimento horizontal e mínima 

largura do ramo mandibular. Os resultados demonstraram diferença estatística para 

sexo nas mensurações lineares (comprimento diagonal do corpo da mandíbula, 

comprimento horizontal e mínima largura do ramo mandibular). A porcentagem de 

acerto variou entre 56,7% e 63,5%. Os autores concluíram que o comprimento do 

corpo da mandíbula, assim como a mínima largura do ramo mandibular associados a 
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outros métodos, poderiam ser uma ferramenta de utilidade para a estimativa de sexo 

em esqueletos desconhecidos. 

As diversas metodologias utilizadas até hoje evidenciam a importância da 

Antropologia Forense para o delineamento do perfil biológico, em especial a estimativa 

do sexo em um esqueleto desconhecido. Fica clara também a importância do estudo 

das diferentes populações uma vez que as variações regionais e a interação com o 

meio apresentam grande impacto nas características fenotípicas do indivíduo. Sendo 

assim, o estudo das características craniométricas de duas populações com formação 

etnológica e demográfica tão distintas é de suma importância para compreender as 

variações métricas existentes e qual o seu impacto na análise do dimorfismo sexual.  
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Quadro 2.2 – Resumo dos estudos referentes à análise quantitativa dos crânios para estimativa do sexo. 
 

Autor Ano Amostra 
Amostra 

Masculina 
Amostra 
Feminina 

Medidas Realizadas Resultados 

Franklin et al. 2005 332 182 150 

Máximo comprimento craniano, máxima largura craniana, altura 
basion-bregma, altura facial superior, largura bi-zigomática, 
comprimento alveolon-basion, largura maxillo-alveolon e comprimento 
do mastóide. 

Maior dimorfismo sexual foi a largura bi-zigomática (0,844), seguida do 
máximo comprimento craniano (0,692) e altura basion-bregma (0,618). 
Menor contribuição para análise do dimorfismo sexual foi a máxima 
largura craniana (0,262). A análise discriminante demonstrou uma 
porcentagem de acerto entre 77-80%. 
 

Dayal et al. 2008 120 60 60 

Máximo comprimento craniano, altura basion-bregma, largura facial 
mínima, largura bi-zigomática, comprimento basion-nasion, 
comprimento basion-nosospinale, comprimento basion-prosthion, 
altura nasal, largura nasal, largura orbital, altura orbital, largura do 
palato, comprimento do palato, altura facial superior, altura facial total, 
largura bicondiliar, largura bigoníaca, altura do ramo mandibular, 
largura do ramo mandibular, comprimento total da mandíbula, 
comprimento gonion-gnathion. 

Através da análise discriminante obteve-se uma porcentagem de acerto 
das funções que variou entre 80-85%. A análise métrica de crânio e 
mandíbulas de negros sul-africanos demonstrou ser uma ferramenta 
para analisar dimorfismo sexual. 

Robinson MS e 
Bidmos MA 

2009 
230 crânios 

200 mandíbulas 
264 úmeros 

115 
100 
132 

115 
100 
132 

Máximo comprimento do crânio, largura bi-zigomática, altura nasal, 
comprimento basion-nasion, altura basion-bregma, largura máxima 
frontal, largura bicondiliar, largura bigoníaca, largura mínima do ramo 
mandibular, comprimento gonion-gnathion, comprimento total da 
mandíbula. Foram realizadas duas mensurações no úmero: largura 
epicondilar e diâmetro vertical da cabeça do úmero. 
 

Asa funções discriminantes utilizando as medidas do crânio 
apresentaram uma porcentagem de acerto entre 72% a 95,2%, as 
funções aplicadas para mandíbula entre 73% a 90,9% e utilizando as 
medidas do úmero 88,5% a 95,5%. As equações podem ser 
empregadas com confiança quando aplicada a restos esqueléticos 
desconhecidos, de qualquer região da África do Sul, para fins de 
determinação do sexo. 

Matamala et al. 2009 226 149 77 
Largura bi-eurio, comprimento glabela-opisthocranion, altura basion-
bregma, altura nasion-prosthion, largura bi-zigomática, máxima largura 
da abertura piriforme, e altura nasion-nasospinale 

Todas as medidas foram maiores no sexo masculino comparado com o 
sexo feminino. Apresentaram diferença estatística para sexo as 
medidas: largura bi-zigomática, altura nasion-espinha nasal anterior. 
Apenas para as medidas largura bi-zigomática, altura nasion-espinha 
nasal anterior, a função discriminante apresentou uma porcentagem de 
acerto de 82%. 
 

Saine et al. 2011 112 82 30 
Largura bi-zigomática, comprimento facial, altura facial superior, 
largura orbital, altura orbital, largura bi-orbital, largura interorbital, altura 
nasal, largura nasal, comprimento do osso nasal. 

Todas as mensurações apresentaram médias maiores para o sexo 
masculino comparada ao feminino, porém a altura orbital, a largura 
interorbital e o comprimento do osso nasal não apresentaram diferença 
significativa. A largura bi-zigomática foi a mensuração que demonstrou 
os melhores resultados através da análise discriminantes por stepwise 
(85,5%) e a medida que apresentou menor porcentagem de acerto foi a 
altura orbital (48,2%). 
 

de Oliveira et al. 2012 100 50 50 

Distância nasion-lambda, distância nasion-basion, distância glabela-
lambda, distância glabela-inion, distância glabela-bregma, distância 
basion-lambda, distância basion-bregma, largura bi-zigomática 
(zygion-zygion), largura bi-eurio (euryon-euryon) e distância 
mastoidale-mastoidale. 

A largura bi-eurion foi a única que não apresentou valor estatisticamente 
significante para o dimorfismo sexual, a mensuração mais dimórfica foi 
a largura bi-zigomática. A análise discriminante utilizando largura bi-
zigomática e distância basion-lambda resultou em uma porcentagem de 
acerto para o sexo feminino de 76% e para 68% para o masculino. 

Ogawa et al. 2013 113 73 40 

Máximo comprimento craniano, comprimento nasion-basion, largura 
máxima do crânio, largura máxima frontal, altura basion-bregma, 
largura facial superior, largura bi-zigomática, largura bicondiliar, largura 
bigoníaca, e altura do ramo. 

Todas as medidas foram maiores para o sexo masculino e 
estatisticamente significante para sexo. A análise discriminante de 09 
funções, apresentou uma porcentagem de acerto variando entre 79,0 a 
89,9%, após a realização de uma validação cruzada a porcentagem de 
acerto variou entre 77,8 a 88,1%. Os autores validaram as funções 
estabelecidas em 50 novos indivíduos (25 masculinos e 25 femininos) a 
porcentagem de acerto variou entre 86,7-93,0%. 

Continua
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Conclusão 

 

 

Franklin et al. 2013 400 200 200 

Distância glabela-occipital, distância basion-nasion, distância basion-
prosthion, largura frontal, largura bi-zigomática, comprimento do 
forame magno, largura do forame magno, altura do mastóide, altura 
nasion-prosthion, altura nasal, largura nasal, altura orbital, largura 
orbital, largura bi-maxilar, largura do palato, largura bi-frontal, largura 
bi-auricular. 

Com exceção da largura frontal e da altura da órbita, todas as medidas 
apresentaram dimorfismo sexual que variou entre 3,5% a 48,9%, sendo 
a largura bi-zigomática, o comprimento máximo do crânio e a distância 
basion-prosthion mais dimórficas. A porcentagem máxima de acerto 
obtida foi de 90%. 

Abdel Fatah et 
al. 

2014 222 141 81 

22 medidas lineares: distância glabela e a linha que une a supraglabela 
e o nasion, distância glabela-supraglabela, distância glabela-nasion, 
distância nasion-supraglabela, distância entre a ponta do mastóide 
direito e base do crânio, distância entre a ponta do mastóide esquerdo 
e base do crânio, comprimento do forame magno, altura da órbita 
esquerda, comprimento máximo do processo mastóide direito, altura 
da órbita direita, distância mastoidale direito e sella, distância 
mastoidale direito e basion, distância mastoidale esquerdo e sella, 
distância mastoidale esquerdo e basion, distância sella-nasion, 
distância basion-nasion, largura bi-zigomática, distância vertex-nasion, 
distância vertex-basion, distância sella-basion, distância glabela-
opisthocranion. 
14 medidas angulares: ângulo glabela-metopion e sella-nasion, ângulo 
glabela-metopion e basion-nasion, ângulo glabela-sella e glabela-
metopion, ângulo inion-opisthocranion e sella-nasion, ângulo inion-
opisthion e inion-opisthocranion, ângulo glabela-sella e glabela-nasion, 
ângulo sella-nasion e sella-mastoidale dir., ângulo sella-nasion e sella-
mastoidale esq., ângulo inion-opisthion e basion-nasion, ângulo inion-
opisthocranion e basion-nasion, ângulo glabela-nasion e glabela-
supraglabela, ângulo sella-nasion e sella-basion, ângulo inion-opisthion 
e plano de Frankfurt, ângulo inion-opisthocranion e plano de Frankfurt. 

01 índice: índice de projeção da glabela 
06 medidas de espessura: espessura na região da glabela, espessura 
na região da supraglabela, espessura na região do metopion, 
espessura na região do opisthocranion, espessura na região do inion, 
espessura na região do vertex. 

Variáveis fator tamanho mais dimórfica: largura bi-zigomática, máximo 
comprimento craniano, comprimento nasion-basion e a altura do 
mastoide. 
Variáveis forma tamanho mais dimórfica: projeção da região da glabela, 
a inclinação do frontal, e a flexão da base do crânio. 
Variáveis fator espessura: no sexo feminino mais espessa na região 
frontal e no sexo masculino mais espessa na região occipital. A análise 
discriminante linear com validação cruzada obteve uma porcentagem de 
acerto superior a 95% (97,5% com 11 variáveis e 95,5% com oito 
variáveis). 

Ekizoglu et al. 2016 400 200 200 

Máximo comprimento do crânio, máxima largura do crânio, largura bi-
zigomática altura basion-bregma, comprimento nasion-basion, 
comprimento basion-prosthion, largura facial superior, distância bi-
mastóide, largura orbital, altura orbital, largura bi-orbital, largura 
interorbital, comprimento do forame magno, largura do forame magno 

A 14 mensurações apresentaram dimorfismo sexual estatisticamente 
significante. A função que apresentou maior acurácia foi a que utilizou 
04 parâmetros (máximo comprimento craniano, largura bi-zigomática, 
altura basion-bregma e comprimento nasion-basion), com uma 
porcentagem de acerto de 87,5% para o sexo feminino e 87,0% para o 
sexo masculino. 
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Quadro 2.3 – Estudos referentes à análise do processo mastóide para estimativa do sexo. 
 

Autor Ano Amostra 
Amostra 

Masculina 
Amostra 
Feminina 

Medidas Realizadas Resultados 

Paiva e Segre 2003 60 30 30 

Distância asterion-porion, distância porion-mastoidale, distância 
asterion-mastoidale. 
Área do triângulo direita e esquerda; área total (soma das áreas dir. e 
esq.). 

 
Os resultados demonstraram que a média da área do triângulo direito 
no sexo masculino sobrepôs 60% a do sexo feminino, a área esquerda 
51,67%, e a área total 36,67%. Para a populações estudada, valores da 
área total maiores ou iguais a 1447,40 mm² pertencem ao sexo 
masculino e valores menores ou iguais a 1260,36 mm² pertencem ao 
sexo feminino com um intervalo de confiança de 95%. 
 

Kemkes e Göbel 2006 197 122 75 

Distância asterion-porion, distância porion-mastoidale, distância 
asterion-mastoidale. 
Área do triângulo direita e esquerda; área total (soma das áreas dir. e 
esq.). 

Com exceção da distância mastoidale-asterion na amostra alemã, todas 
as outras medidas e as áreas apresentaram diferença significativa para 
sexo nas duas amostras. A porcentagem de acerto média obtida através 
da análise discriminante foi de 65%. 
 

Galdames et al. 2008 81 50 31 

Distância asterion-porion, distância porion-mastoidale, distância 
asterion-mastoidale. 
Área do triângulo direita e esquerda; área total (soma das áreas dir. e 
esq.). 

A distância porion-mastoidale, a área direita e a área total apresentaram 
diferença estatisticamente significante entre os sexos. A análise 
discriminante demonstrou baixa acurácia para todas as medidas e áreas 
utilizadas, apenas a distância porion-mastoidale apresentou uma 
porcentagem média de acerto de 64,2%, sendo que para o sexo 
masculino obteve uma alta porcentagem (93%) e para o sexo feminino 
uma baixa porcentagem (17,7%). 
 

Nagaoka et al. 2008 87 50 37 Altura, largura e comprimento do processo mastóide 

A porcentagem de acerto obtida a partir da análise discriminante foi 
superior a 80% utilizando uma única variável e 82% a 92% utilizando 
altura e largura do mastóide. A análise inter e intraobservador 
demonstrou um erro elevado, o que evidência uma dificuldade na 
execução do método. 

Saini et al. 2012 138 104 34 

Comprimento do mastóide, largura do mastóide, distância asterion-
porion, distância entre a porção posterior da incisura mastoidea e a 
depressão do triângulo suprameatal, distância entre a porção posterior 
da incisura mastoidea e o porion, distância entre o asterion e a 
depressão do triângulo suprameatal, distância asterion-mastoidale e a 
distância porion-mastoidale. 
 

Todas as medidas apresentaram dimorfismo sexual significante, a 
porcentagem de acerto utilizando a distância asterion-mastoidale e a 
largura do mastoide foi de 87%. 

Jain et al. 2013 100 50 50 

09 medidas diretas: Distância asterion-porion esquerda e direita, 
distância porion-mastoidale esquerda e direita, distância asterion-
mastoidale esquerda e direita, largura bi-mastóide, distância 
mastoidale-opisthion esquerdo e direito. 
04 medidas indiretas: ângulo mastoidale esquerdo- mastoidale direito- 
opisthion, ângulo mastoidale direito- opisthion –mastoidale esquerdo, 
ângulo opisthion -mastoidale esquerdo- mastoidale direito e ângulo 
opisthion-triângulo bi-mastóide. 

Os crânios masculinos apresentaram médias maiores do que os 
femininos, com exceção do ângulo formado pelos pontos mastoidale 
direito- opisthion-mastoidale esquerdo. Todas as medidas 
demonstraram dimorfismo sexual com exceção do ângulo opisthion- 
triângulo bi-mastóide. A maior porcentagem de acerto para estimativa 
do sexo foi obtida pela distância asterion-mastoidale (80%) e 
posteriormente pela largura bi-mastóide (75%). 

Kanchan et al. 2013 118 69 49 

Distância asterion-porion, distância porion-mastoidale, distância 
asterion-mastoidale, ângulo porion-asterion-mastoidale, ângulo 
asterion-porion-mastoidale e ângulo porion-mastoidale-asterion, 
perímetro e área do triângulo mastóide. 

Com exceção da distância asterion-mastoidale, todas as medidas 
lineares foram estatisticamente dimórficas, porém nenhum ângulo 
analisado apresentou diferença entre os sexos. O perímetro e as áreas 
foram maiores no sexo masculino. A análise da curva ROC apresentou 
67% de previsibilidade para estimativa do sexo utilizando a área do 
triângulo mastóide, 65,8% para a distância asterion-porion, 64,5% para 
a distância porion-mastoidale e 64,1% para o perímetro do triângulo 
mastóide. 
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Quadro 2.4 – Estudos referentes à análise quantitativa de mandíbula para estimativa do sexo. 
 

Autor Ano Amostra 
Amostra 

Masculina 
Amostra 
Feminina 

Medidas Realizadas Resultados 

Vinay et al. 2013 250 175 75 
Largura bigoníaca, largura bicondiliar, comprimento mandibular e o 
índice mandibular. 

 
Todas as medidas foram maiores para o sexo masculino e 
apresentaram diferença estatisticamente significante entre os sexos. 
 

Carvalho et al. 2013 66 34 32 Largura bigoníaca e altura do ramo mandibular. 

Os resultados demonstraram uma porcentagem de acerto para o sexo 
feminino de 78,13% e 76,47% para o sexo masculino e as funções 
discriminantes foram elaboradas para a população estudada. 
 

İlgüy et al. 2014 161 66 65 
Comprimento, largura e circunferência do forame magno e o ângulo 
goníaco, comprimento do ramo, comprimento da base mandibular e a 
largura bigoníaca 

O ângulo goníaco, comprimento do ramo, comprimento da base 
mandibular e a largura bigoníaca demonstraram confiabilidade para 
análise do dimorfismo sexual. A análise cruzada utilizando as 
mensurações do forame magno e da mandíbula demonstraram uma 
porcentagem de acerto de aproximadamente 83,2%, sendo 77,3% para 
o sexo feminino e 87,4% para o sexo masculino. 
 

Dong et al.  2015 203 86 107 

Largura bicondiliar, largura bigoníaca, largura entre as depressões 
anteriores ao gonion, largura mandibular anterior, distância entre o 
forame mentoniano e a borda inferior mandibular, máxima largura do 
ramo mandibular, máximo comprimento mandibular, máxima altura do 
ramo mandibular, máximo comprimento do corpo da mandíbula, ângulo 
mandibular e ângulo mentoniano 

Todas as mensurações lineares e o ângulo mandibular apresentaram 
dimorfismo sexual, sendo o comprimento máximo do crânio e a largura 
bicondiliar as medidas mais dimórficas. A análise multivariada 
apresentou uma porcentagem de acerto de 84,2% para análise direta de 
função discriminante e a regressão logística direta apresentou 83.5% de 
acerto, sendo que utilizando análise stepwise obteve-se 83,3% e 80,5% 
respectivamente. 
 

Sharma et al. 2016 120 78 42 
Ângulo mandibular, comprimento diagonal do corpo da mandíbula, 
comprimento horizontal e mínima largura do ramo mandibular 

Os resultados demonstram diferença estatística para sexo nas 
mensurações lineares (comprimento diagonal do corpo da mandíbula, 
comprimento horizontal e mínima largura do ramo mandibular). A 
porcentagem de acerto variou entre 56,7% e 63,5%. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Comparar as variações craniométricas de duas amostras de nacionalidades 

distintas (brasileira e escocesa).  

 

Avaliar a acurácia de mensurações cranianas e mandibulares para a estimativa 

do sexo nas populações brasileira e escocesa. 

 

Elaborar tabelas de referência para estimar sexo para cada as populações 

brasileira e escocesa, com base em parâmetros quantitativos das medições de crânios 

e mandíbulas.  

 

Desenvolver uma tabela interativa para estimativa do sexo na população 

brasileira e escocesa, com base em parâmetros quantitativos das medições de crânios 

e mandíbulas. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

4.1 MATERIAL 
 

 

4.1.1 Amostra 

 

 

A amostra total do estudo para determinação do sexo foi de conveniência e 

composta por 200 crânios e 136 mandíbulas sendo 114 do sexo masculino e 86 do 

sexo feminino, todos catalogados e com registros quanto à idade, procedência e sexo. 

Foram analisadas duas amostras de populações com nacionalidade distintas, sendo 

uma amostra composta por esqueletos de origem brasileira e outra escocesa.  

A amostra brasileira foi composta por 100 crânios completos (crânios e 

mandíbulas provenientes de um mesmo esqueleto), sendo 53 do sexo feminino e 47 

do sexo masculino, pertencentes ao acervo do Instituto de Ensino e Pesquisas em 

Ciências Forenses (IEPCF), com sede na cidade de Guarulhos-SP. Esses esqueletos 

estão ali presentes porque a família, após prazo legal para exumação, não reclamou 

o corpo. Assim, pela rotina do Serviço, eles iriam, após 3 anos, para uma vala comum. 

Ao invés disso, eles passaram, sob caução, a fazer parte do acervo, sob 

responsabilidade do Prof. Dr. Luiz Airton Saavedra de Paiva, presidente do Instituto.  

A amostra escocesa foi constituída por 100 crânios (61 do sexo masculino; 39 

do sexo feminino) e 36 mandíbulas (24 do sexo masculino; 12 do sexo feminino), não 

tendo sido possível atingir o número amostral desejado de 100 mandíbulas de origem 

escocesa devido a fragmentações e ausências das peças anatômicas. A amostra 

escocesa pertence ao acervo do Anatomical Museum of The University of Edinburgh, 

atualmente o acervo encontra-se sob responsabilidade do Prof. Dr. Malcolm 

MacCallum e ao acervo do Center for Anatomy and Human Identification of The 

University of Dundee, sob responsabilidade do Prof. Dr. Christopher Rynn. Os crânios 

e mandíbulas desta coleção foram coletados pelos professores de Anatomia da 

instituição durante os séculos XVIII e XIX, com o objetivo de auxiliar no processo de 

ensino nas áreas de Anatomia e Antropologia. A utilização das duas amostras foi 

autorizada pelos responsáveis conforme consta nos Anexos A, B e C. 
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Os critérios de inclusão adotados para esta pesquisa foram: ausência de fraturas 

extensas e crânios e mandíbulas pertencentes a indivíduos maiores que 18 anos. Os 

critérios de exclusão foram trauma e fraturas extensas. Os esqueletos da amostra 

brasileira foram exumados, limpos e armazenados em caixas de papelão e 

devidamente identificados (Figura 4.1). Os crânios e mandíbulas da amostra escocesa 

estão armazenados em uma sala climatizada pertencente a uma área restrita do 

museu, foram alocados em um suporte específico (Figura 4.2 e 4.3) e armazenados 

em prateleiras com portas de vidro, devidamente identificados e catalogados. 

 

Figura 4.1 - Caixa para armazenamento dos esqueletos no IEPCF. 
 

 
Fonte: o autor 
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Figura 4.2 - Suporte para armazenar os crânios da amostra escocesa em vista frontal.  
 

 
Fonte: o autor 
 

Figura 4.3 - Suporte para armazenar os crânios da amostra escocesa em vista lateral. 
 

 
Fonte: o autor 

 

 

4.1.2 Equipamentos utilizados  

 

 

As medições foram realizadas com paquímetro inox digital (Lee Tools, 

Houston-Texas, EUA) com medição mínima de 0,01mm e medição máxima de 

150mm, resolução de 0,01mm. Nas medidas em que não foram passíveis de medição 

com o paquímetro utilizou-se um compasso de braços curvos ou também denominado 

compasso de Bertillon de 300mm, um transferidor de graus e um compasso balaústre 

de ponta seca (Figura 4.4).  

Além dos equipamentos de metrologia acima descritos, foram utilizados nesta 

pesquisa dois equipamentos estabilizadores (Estabilizador de Crânios e Estabilizador 

de Mandíbulas), com o objetivo de uniformizar o protocolo de medição através do 
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alinhamento do crânio e mandíbula tomando como referência os planos fundamentais. 

Estes equipamentos foram desenvolvidos e patenteados pelos pesquisadores: Thais 

Torralbo Lopez Capp, Edgard Michel Crosato, Luiz Airton Saavedra de Paiva, Roberto 

Bonuzzi e Maria Gabriela Haye Biazevic. Com relação ao estabilizador de crânios, o 

pedido de patente recebeu o número P.I. 1.103.246-4, e foi publicado em 10/01/2012 

na Revista Propriedade Industrial – RPI No 2140, pág. 131, com apoio da Agência 

USP Inovação. O estabilizador de mandíbulas encontra-se em processo de pedido de 

patente (Agência USP Inovação, processo USP 12.1.1036.23.1).  

 

Figura 4.4 - Equipamentos utilizados para as mensurações. Paquímetro digital (a.), transferidor de 
graus (b.), compasso de Bertillon (c.), nível (d.).  

 

 
Fonte: o autor 

 
 
4.2 MÉTODOS 
 

 

Uma sequência de medições dos crânios e das mandíbulas foi realizada com 

base em parâmetros craniométricos, e os achados foram confrontados com os 

registros dos acervos, onde se tem informações sobre o sexo de cada esqueleto.  
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4.2.1 Fase de calibração e estudo piloto 

 

Após oficina de treinamento para padronização da aplicação do protocolo de 

medidas e determinação dos pontos craniométricos nos crânios e mandíbulas, foi 

realizado um teste piloto com 05 crânios e 05 mandíbulas pertencentes ao acervo do 

IEPCF e não integrantes da amostra brasileira do estudo. 

 

4.2.2 Análise interexaminadores e intraexaminador  

 

Após oficina de calibração e teste piloto, foram realizados testes de 

concordância interexaminadores e intraexaminador com o objetivo de verificar a 

reprodutibilidade da metodologia empregada neste estudo. Para testar a concordância 

interexaminadores, o protocolo de medição foi aplicado pela autora do estudo e por 

outro examinador calibrado (Eduardo de Novaes Benedicto, doutorando em 

Odontologia Legal pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo 

(FOUSP)) em 20 crânios e 20 mandíbulas pertencentes à amostra brasileira. Os 

protocolos foram aplicados de forma independente e em momentos distintos. Para 

testar a concordância intraexaminador, o protocolo de medição foi aplicado apenas 

pela autora do estudo em 20 crânios e 20 mandíbulas em momentos distintos com 

intervalo de um mês entre as medições. A seleção dos crânios e mandíbulas para a 

realização dos testes de concordância foi realizada de forma aleatória, ou seja, as 

peças anatômicas utilizadas na análise interexaminadores não foram as mesmas 

utilizadas na análise intraexaminador. Os examinadores não tiveram acesso aos 

dados demográficos dos esqueletos, ou seja, os examinadores não tinham 

conhecimento prévio sobre o sexo. Posteriormente à análise de concordância descrita 

anteriormente, apenas a autora do estudo realizou a aplicação do protocolo de 

medições na totalidade das amostras brasileira e escocesa. 

 

4.2.3 Pontos craniométricos de referência 

 

A aplicação do protocolo de medição teve como referência 35 pontos 

craniométricos, sendo 16 pontos ímpares no plano médio sagital (PM) e 19 pontos 

pares (PL) localizados nos planos laterais. Os pontos craniométricos são pontos 

localizados em acidentes anatômicos utilizados como referência no exame 
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craniométrico. A seguir, descrição dos pontos craniométricos utilizados como base 

para este estudo26,175,176,203 (Quadro 4.1) (Figuras 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8) 

 
Quadro 4.1 – Pontos craniométricos de referência para aferição das medidas. 
 

Ponto  Sigla Tipo Definição 

Alare al PL 
Instrumentalmente determinado como o ponto mais lateral da abertura nasal no plano 
transverso. 

Alveolon  alv PM 
Ponto localizado na intersecção do plano médio-sagital do palato duro e a linha tangente a 
margem posterior da crista alveolar.  

Asterion ast PL Ponto de encontro dos osso parietal, temporal e occipital 

Bregma b PM Ponto de intersecção das suturas coronal e sagital. 

Basion ba PM Ponto médio na margem anterior do forame magno. 

Condylion laterale cdl PL Ponto mais lateral do côndilo mandibular. 

Dacryon d PL Ponto localizado no osso frontal, na intersecção dos ossos frontal, lacrimal e maxilar. 

Ectoconchion ec PL 
Ponto de intersecção da superfície mais anterior da margem lateral da órbita e a linha 
paralela a margem superior da órbita que divide a cavidade orbital em duas partes iguais. 

Ectomolare ecm PL 
Ponto mais externo da superfície vestibular do processo alveolar na porção média do 
segundo molar superior. 

Endomolare enm PL 
Ponto na superfície palatina do processo alveolar, na porção média do segundo molar 
superior 

Euryon eu PL Ponto mais lateral na face externa do neurocrânio. 

Frontomalare 
temporale 

fmt PL Ponto mais lateral na sutura frontozigomática. 

Frontotemporale ft PL 
Ponto mais anterior e medial da linha temporal, acima do processo zigomático do osso 
frontal. 

Glabela g PM 
Ponto mais anterior no plano médio-sagital do osso frontal, localizado entre os arcos 
superciliares e acima da sutura frontonasal.   

Gnathion gn PM Ponto mais inferior no plano médio sagital da margem anterior da mandíbula.  

Gonion go PL 
Ponto localizado na intersecção da margem inferior do corpo da mandíbula e a margem 
posterior do ramo mandibular. 

Infradentale id PM 
Ponto entre os incisivos centrais inferiores onde a margem do processo alveolar encontra 
o plano médio-sagital. 

Inion i PM 
Ponto localizado na união das linhas curvas occipitais superiores com o plano médio-
sagital. 

Lambda l PM 
Ponto localizado no ápice do osso occipital na junção com os ossos parietais no plano 
médio-sagital. 

Mastoideale ms PL Ponto mais inferior do processo mastóide do osso temporal. 

Maxillofrontale mf PL Ponto localizado na margem orbital na intersecção com a sutura frontomaxilar. 

Mentale ml PL Ponto mais inferior do forame mentoniano. 

Nasion n PM Ponto de intersecção da sutura nasofrontal e o plano médio-sagital. 

Nasospinale ns PM 
Ponto de encontro da linha que tangencia a margem inferior da abertura piriforme com o 
plano médio-sagital. 

Opisthocranion op PM Ponto mais posterior do crânio localizado no osso occipital e no plano médio-sagital. 

Opisthion o PM Ponto médio na margem posterior do forame magno. 

Orale ol PM 
Ponto médio, localizado no palato, na tangente às faces palatinas dos incisivos centrais 
superiores, junto ao processo alveolar.  

Pogonion  pg PM Ponto mais proeminente na protuberância mentoniana, na sínfise mandibular. 

Porion po PL Ponto mais alto da margem superior do meato acústico externo. 

Prosthion pr PM 
Ponto mais anterior no processo alveolar da maxila localizado entre os incisivos centrais e 
no plano médio-sagital. 

Radiculare ra PL 
Ponto localizado na curvatura mais profunda da raiz do processo zigomático do osso 
temporal em uma vista lateral. 

Staphylion sta PM Ponto médio na tangente anterior às concavidades posteriores do palato duro. 

Zygion zy PL Ponto mais lateral no arco zigomático.  

Zygomaxillare 
anterior 

zma PL Ponto mais inferior e anterior da sutura zigomático-maxilar. 

Zygoorbitale zo PL Ponto de intersecção da margem orbital e a sutura zigomático-maxilar. 

Fonte: Pereira e de Mello e Alvim6, Howells26, Buikstra e Ubelaker161, Hrdliča175, Langley et al.228 
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Figura 4.5 – Crânio em vista frontal com demarcação dos pontos craniométricos: alare (al), dacryon 
(d), ectoconchion (ec), frontomalare temporale (fmt), frontotemporale (ft), 
infradentale (id), maxillofrontale (mf), mentale (ml) nasion (n), nasospinale (ns), 
prosthion (pr), zygion (zy), zygomaxillare anterior (zma) zygoorbitale (zo). 

 

 
Fonte: o autor 
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Figura 4.6 – Crânio em vista lateral com demarcação dos pontos craniométricos: alare (al), asterion 
(ast), bregma (b), dacryon (d), ectoconchion (ec), ectomolare (ecm) frontomalare 
temporale (fmt), frontotemporale (ft), glabela (g), gnathion (gn), gonion (go), 
infradentale (id), inion (i), lambda (l), mastoideale (ms), maxillofrontale (mf), mentale 
(ml), nasion (n), nasospinale (ns), opisthocranion (op), pogonion (pg) porion (po), 
prosthion (pr), radiculare (ra), zygomaxillare anterior (zma) zygoorbitale (zo). 

 

 
Fonte: o autor 
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Figura 4.7 – Crânio em vista inferior com demarcação dos pontos craniométricos: alveolon (alv), 
basion (ba), ectomolare (ecm) endomolare (enm), inion (i), mastoideale (ms), 
opisthion (o), orale (ol), radiculare (ra), staphylion (sta), zygion (zy). 

 

 
Fonte: o autor 
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Figura 4.8 – Crânio em vista superior com demarcação dos pontos craniométricos: bregma (b), 

euryon (eu), glabela (g), lambda (l) opisthocranion (op). 
 

 
Fonte: o autor 

 

4.2.4 Protocolo de medição- crânio 

 

O protocolo de medição do crânio foi composto por 40 medições, sendo 11 

bilaterais e 29 únicas. As medidas foram agrupadas em 05 grupos conforme a sua 

localização anatômica para facilitar a compreensão: medidas cranianas superiores 

(Quadro 4.2) (Figura 4.9), medidas cranianas anteriores (Quadro 4.3) (Figura 4.10), 

medidas cranianas laterais (Quadro 4.4) (Figura 4.11), medidas cranianas posteriores 
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(Quadro 4.5) (Figura 4.12) e medidas craniana inferiores (Quadro 4.6) (Figura 4.13). 

As medidas lineares foram aferidas em milímetros (mm) e as angulares em graus (º). 

A seguir o protocolo de medidas será descrito conforme o agrupamento acima. 

 

Quadro 4.2 –Descrição das medidas cranianas superiores 
 

Medida Sigla 
Pontos de 
Referência 

Descrição 

Ângulo da concavidade 
frontal 

FRA n b 
Medida realizada no plano médio-sagital 
correspondente ao ângulo subjacente a curvatura 
frontal na sua altura máxima e acima da corda frontal.  

Comprimento máximo do 
crânio 

GOL g op 
Distância linear entre o ponto glabela (g) e o ponto 
opisthocranion (op) no plano médio-sagital. 

Largura máxima do crânio  XCB eu eu Distância Bi euryon (eu-eu).  

Altura Basion-Bregma BBH ba b 
Distância linear entre o ponto basion (ba) e o ponto 
bregma (b). 

Comprimento da base do 
crânio 

BNL ba n 
Distância linear entre o ponto basion (ba) e o ponto 
nasion (n). 

Comprimento Basion-
Prosthion 

BPL ba pr 
Distância linear entre o ponto basion (ba) e o ponto 
prosthion (pr). 

Corda frontal FRC n b 
Distância linear entre o ponto nasion (n) e o ponto 
bregma (b). 

Corda parietal PAC b l 
Distância linear entre o ponto bregma (b) e o ponto 
lambda (l). 

Fonte: Pereira e de Mello e Alvim6, Howells26, Buikstra e Ubelaker161, Hrdliča175, Langley et al.228 
 
Figura 4.9 – Crânio em vista lateral e frontal com as medidas cranianas superiores: FRA-ângulo da 

concavidade frontal, GOL-comprimento máximo do crânio, XCB-largura máxima do crânio, 
BBH-altura Basion-Bregma, BNL-comprimento da base do crânio, BPL-comprimento Basion-
Prosthion, FRC-corda frontal, PAC-corda parietal. 

 

Fonte: o autor 
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Quadro 4.3 – Descrição das medidas cranianas anteriores. 

 

Medida Sigla 
Pontos de 
Referência 

Descrição 

Largura facial superior UFB fmt fmt 
Distância linear entre o ponto frontomalare temporale 
(fmt) direito e esquerdo. 

Altura facial superior NPH n pr 
Distância linear entre o ponto nasion (n) e o ponto 
prosthion (pr). 

Largura mínima frontal WFB ft ft 
Distância linear entre o ponto frontotemporale (ft) 
direito e esquerdo. 

Largura orbital OBB d ec 
Distância linear entre o ponto dacryon (d) e o ponto 
ectoconchion (ec). 

Altura orbital OBH  Distância linear entre a margem orbital superior e 
inferior perpendicular a largura orbital. 

Largura zygoorbital ZOB zo zo 
Distância linear entre o ponto zygoorbitale (zo) direito 
e esquerdo. 

Largura interorbital DKB d d 
Distância linear entre o ponto dacryon (d) direito e 
esquerdo. 

Largura biorbital EKB ec ec 
Distância linear entre o ponto ectoconchion (ec) 
direito e esquerdo. 

Largura interorbital (Frontal) IOB mf mf 
Distância linear entre o ponto maxillofrontale (mf) 
direito e esquerdo. 

Altura nasal NLH n ns 
Distância linear entre o ponto nasion (n) e o ponto 
nasospinale (ns). 

Largura nasal NLB al al 
Distância linear entre o ponto alare (al) direito e 
esquerdo. 

Largura bizigomática ZYB zy zy 
Distância linear entre o ponto zygion (zy) direito e 
esquerdo. 

Largura bimaxilar ZMB zma zma 
Distância linear entre o ponto zygomaxillare anterior 
(zma) direito e esquerdo. 

Fonte: Pereira e de Mello e Alvim6, Howells26, Buikstra e Ubelaker161, Hrdliča175, Langley et al.228 
 
 
Figura 4.10 – Crânio em vista lateral e frontal com as medidas cranianas anteriores: UFB-largura facial 

superior, NPH-altura facial superior, WFB-largura mínima frontal, OBB-largura orbital/ 
OBH-altura orbital, ZOB-largura zygoorbitale, DKB-largura interorbital, EKB-largura 
biorbital/ IOB- largura interorbital (Frontal), NLH-altura nasal, NLB-largura nasal, ZYB-
largura bizigomática, ZMB-largura bimaxilar. 

 

Fonte: o autor 
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Quadro 4.4 – Descrição das medidas cranianas laterais. 

 

Medida Sigla 
Pontos de 
Referência 

Descrição 

Arco vertical mínimo IML fmt zma 
Distância entre o ponto frontomalare temporale (fmt) 
e o ponto zygomaxillare anterior (zma). 

Comprimento máximo do 
osso zigomático 

XML  zo 
Distância entre o ponto zygoorbitale (zo) e o ponto 

mais inferior lateral da sutura temporozigomática. 

Comprimento Zygoorbitale-
Porion 

ZPL zo po 
Distância entre o ponto zygoorbitale (zo) e o ponto 
porion (po). 

Comprimento Asterion-Porion APL ast po 
Distância entre o ponto asterion (ast) e o ponto 
porion (po). 

Comprimento Porion-
Mastoidale 

PML po ms 
Distância entre o ponto porion (po) e o ponto 
mastoideale (ms). 

Comprimento Asterion-
Mastoidale 

AML ms ast 
Distância entre o ponto mastoideale (ms) e o ponto 
asterion (ast). 

Comprimento do mastoide MDH   
Comprimento inferior e perpendicular ao plano de 
Frankfurt do processo mastóide. 

Fonte: Pereira e de Mello e Alvim6, Howells26, Buikstra e Ubelaker161, Hrdliča175, Langley et al.228 
 
 
 

Figura 4.11 – Crânio em vista lateral com as medidas cranianas laterais: IML-arco zigomático mínimo, XML-

comprimento máximo do osso zigomático, ZPL-comprimento Zygoorbitale-Porion, APL-
comprimento Asterion-Porion, PML-comprimento Porion-Mastoidale, AML-comprimento Asterion-
Mastoidale, MDH-comprimento mastoide. 

 

Fonte: o autor 
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Quadro 4.5 – Descrição das medidas cranianas posteriores. 
 

Medida Sigla 
Pontos de 
Referência 

Descrição 

Largura biauricular AUB ra ra 
Distância linear entre o ponto radiculare (ra) direito e 

esquerdo. 

Largura biasterica ASB ast ast 
Distância linear entre o ponto asterion (ast) direito e 

esquerdo. 

Corda occipital OCC l o 
Distância entre o ponto lambda (l) e o ponto 
opisthion (o). 

Corda Lambda-Inion LIC l i Distância entre o ponto lambda (l) e o ponto inion (i). 

Fonte: Pereira e de Mello e Alvim6, Howells26, Buikstra e Ubelaker161, Hrdliča175, Langley et al.228 
 
 
 
Figura 4.12 – Crânio em vista inferior e lateral com as medidas cranianas posteriores: IML-arco 

zigomático mínimo, XML-comprimento máximo do osso zigomático, ZPL-comprimento 
Zygoorbitale-Porion, APL-comprimento Asterion-Porion, PML-comprimento Porion-Mastoidale, 
AML-comprimento Asterion-Mastoidale, MDH-comprimento mastoide. 

 

 

Fonte: o autor 
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Quadro 4.6 – Descrição das medidas cranianas inferiores. 
 

Medida Sigla 
Pontos de 
Referência 

Descrição 

Máximo comprimento do 
côndilo occipital 

MLC   
Máxima distância linear do comprimento do côndilo 
occipital. 

Máxima largura do côndilo 
occipital 

MWC   
Máxima distância linear da largura do côndilo 
occipital. 

Comprimento do forame 
magno 

FOL ba o 
Distância entre o ponto basion (ba) e o ponto 
opisthion (o). 

Largura do forame magno FOB   

Distância entre as margens laterais do forame 
magno na região da maior curvatura lateral e 
perpendicular à medida do comprimento do forame 
magno. 

Largura palatal PAB enm enm 
Distância linear entre o ponto endomolare (enm) 
direito e esquerdo. 

Comprimento palatal PAL ol sta 
Distância entre o ponto orale (ol) e o ponto  
staphylion (sta). 

Máxima largura alveolar MAB ecm ecm 
Distância linear entre o ponto ectomolare (ecm) 
direito e esquerdo. 

Máximo comprimento 
alveolar 

MAL pr alv 
Distância entre o ponto prosthion (pr) e o ponto 
alveolon (alv). 

Fonte: Pereira e de Mello e Alvim6, Howells26, Buikstra e Ubelaker161, Hrdliča175, Langley et al.228 
 
 

Figura 4.13 – Crânio em vista inferior com as medidas cranianas inferiores: MLC-máximo comprimento do 

côndilo occipital, MWC-máxima largura do côndilo occipital, FOL-comprimento do forame magno, 
FOB-largura do forame magno, PAB-largura palatal, PAL-comprimento palatal, MAB-máxima 
largura alveolar, MAL-máximo comprimento alveolar. 

  
Fonte: o autor 
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O protocolo de medições foi aplicado nas duas amostras seguindo os mesmos 

parâmetros. As medidas foram aferidas e anotadas em uma ficha específica 

desenvolvida para este estudo (Apêndice A). Foram utilizados dois planos 

fundamentais como referência para padronização: o plano sagital mediano e o plano 

de Frankfurt, conforme preconizado no 13th General Congress of the German 

Anthropological Society, realizado na cidade de Frankfurt em 1882. Entende-se por 

plano sagital mediano, um plano imaginário vertical que corta o crânio em um sentido 

anteroposterior na linha média, ou seja, divide o esqueleto em duas metades iguais. 

O plano de Frankfurt é um plano horizontal imaginário estabelecido através da junção 

dos pontos craniométricos Porion direito, Porion esquerdo e Orbitale esquerdo, na 

ausência ou fragmentação da margem infraorbital esquerda utilizou-se o ponto 

Orbitale direito.  

O posicionamento dos crânios foi realizado através do Estabilizador de 

Crânios. Este dispositivo permite o alinhamento dos planos de referência através de 

um feixe de laser retilíneo acoplado ao equipamento. O dispositivo conta com uma 

base, um dispositivo giratório que está acoplado a uma pinça de fixação, uma 

plataforma intermediária com o laser retilíneo e uma plataforma superior (Figura 4.14). 

A base é fixada sobre 03 sapatas niveladoras, cada sapata possui um sistema de 

parafuso e contraporca, acoplados a um cilindro, este mecanismo possibilita que a 

base seja nivelada em relação ao solo, com o auxílio de um nível. Após nivelamento 

da base, a plataforma intermediária é encaixada na base através de um sistema de 

pinos de indexação, com esta estrutura montada, disposta paralelamente a base e 

consequentemente nivelada em relação ao solo, conseguimos posicionar um 

dispositivo que emite um feixe retilíneo de laser, obtido comercialmente, que também 

se encontra paralelo a base. Com auxílio do feixe de laser e um conjunto de 

rolamentos acoplados ao dispositivo giratório fixado na base, realizasse o alinhamento 

dos planos fundamentais em relação ao solo (Figura 4.15). A fixação do crânio se dá 

através do forame magno, a qual introduzimos a lingueta em formato de “V” do 

dispositivo giratório e posteriormente rosqueamos a porca até o correto travamento 

do crânio. Após o correto alinhamento e fixação do crânio aplicou-se o protocolo de 

medição, sendo as medidas 01 a 32 realizadas com o crânio fixado no estabilizador 

de crânios. Para a obtenção das medidas 33 a 40 o crânio foi apoiado através dos 

ossos parietais sobre um dispositivo em forma de anel (Figura 4.16); as medidas em 

questão são aferidas na parte inferior do crânio, tornando inviável a realização destas 
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medidas com o crânio fixado ao estabilizador uma vez que a fixação se dá pelo forame 

magno. 

 

Figura 4.14 – Estabilizador de Crânios. 
 

 
Fonte: o autor 

 
Figura 4.15 – Alinhamento do plano de Frankfurt com o auxílio do feixe de laser retilíneo. 
 

 
Fonte: o autor 
 

Figura 4.16 – Dispositivo em forma de anel para estabilização do crânio. 
 

 
Fonte: o autor 
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A plataforma superior do Estabilizador de Crânios foi desenvolvida para facilitar 

a medição da angulação do osso frontal (FRA). Para realizar esta medição, a 

plataforma superior é posicionada na base através de três cilindros de indexação que 

estão fixados na mesma e através do canal longitudinal a régua do transferidor de 

graus transpassa a plataforma e a medição é realizada (Figura 4.17). As medidas 

comprimento máximo do crânio (GOL), largura máxima do crânio (XCB), altura 

Basion-Bregma (BBH) e comprimento da base do crânio (BNL) foram realizadas com 

o compasso de braços curvos e as demais medidas foram aferidas com o paquímetro 

digital.  

 

Figura 4.17 – Medição do ângulo da concavidade frontal (FRA). 

 

 
Fonte: o autor 

 
 
 

4.2.5 Protocolo de medição- mandíbula 

 

O protocolo de medição da mandíbula foi composto por 15 medições, sendo 

06 bilaterais e 09 únicas. O protocolo de medições foi aplicado nas duas amostras 

seguindo os mesmos parâmetros. As medidas foram aferidas e anotadas em uma 

ficha específica desenvolvida para este estudo (Apêndice A). As medidas lineares 

foram tomadas em milímetros (mm) e as angulares em graus (º). Para análise das 

mandíbulas, o plano mandibular e o plano sagital mediano foram adotados como 

planos fundamentais para padronização do protocolo. A definição do plano sagital 

mediano foi descrita anteriormente. O plano mandibular pode ser definido como um 

plano imaginário que tangencia a borda inferior do corpo da mandíbula. O protocolo 

de medição consiste nas seguintes medidas mandibulares (Quadro 4.7)(Figura 4.18): 
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Quadro 4.7 – Descrição das medidas mandibulares. 
 

Medida Sigla 
Pontos de 
Referência 

Descrição 

Altura do mento CHH id gn 
Distância entre o ponto infradentale (id.) e o ponto gnathion 
(gn.). 

Altura do corpo 
mandibular 

HMB   Distância entre o processo alveolar e a margem inferior da 
mandíbula na região do forame mentoniano. 

Espessura do corpo 
mandibular 

BMB   Máxima largura na região do forame mentoniano e 
perpendicular ao longo eixo do corpo mandibular. 

Largura mandibular 
anterior 

BML ml ml Distância entre os pontos mentale (ml.) direito e esquerdo. 

Largura bicoronoide BCB   Distância entre os pontos mais superiores dos processos 
coronóides. 

Largura bicondiliana CDB cdl cdl 
Distância entre os pontos condylion Laterale (cdl.) direito e 
esquerdo. 

Largura da incisura 
mandibular 

MNB   Distância entre o ponto mais superior do processo condilar e o 
ponto mais superior do processo coronóide. 

Largura mínima do 
ramo mandibular 

MRB   Menor distância entre a margem posterior e a margem anterior 
do ramo da mandíbula, medida perpendicularmente a altura. 

Largura máxima do 
ramo mandibular 

MARB   
Máxima distância entre a margem posterior e a margem 
anterior do ramo da mandíbula, medida perpendicularmente a 
altura. 

Altura do ramo 
mandibular 

MRH go  Distância entre o ponto gonion (go.) e o ponto mais superior do 

processo condilar. 

Comprimento 
mandibular 

MLT pg  
Distância entre o ponto pogonion (pg.) e o ponto médio da linha 
formada através da união do ponto gonion (go.) direito e 
esquerdo. 

Largura bigoníaca BGB go go Distância entre os pontos gonion (go.) direito e esquerdo. 

Comprimento da 
mandíbula (projeção) 

MLP   Distância entre o ponto pogonion (pg.) e a linha perpendicular 
que tangencia à parte posterior dos processos condilares. 

Ângulo mandibular MA   Ângulo formado pela margem inferior do corpo mandibular e a 
margem posterior do ramo. 

Profundidade da 
incisura mandibular 

MND   

Distância entre o ponto mais inferior da incisura mandibular e o 
ponto médio da linha que une o ponto mais superior do 
processo condilar e o ponto mais superior do processo 
coronóide. 

Fonte: Pereira e de Mello e Alvim6, Howells26, Buikstra e Ubelaker161, Hrdliča175, Langley et al.228 
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Figura 4.18 – Mandíbula em vista frontal e lateral com as medidas mandibulares: CHH-altura do mento, HMB-altura do corpo da mandíbula, BMB- espessura 
do corpo da mandíbula, BML-largura mandibular anterior, BCB-largura bicoronoide, CDB-largura bicondiliana, MNB-largura da incisura 
mandibular, MRB-largura mínima do ramo mandibular, MARB-largura máxima do ramo mandibular, MRH-altura do ramo mandibular, MLT-
comprimento mandibular, BGB-largura bigoníaca, MLP-comprimento mandíbula (projeção), MA-ângulo mandibular, MND-profundidade de 
incisura mandibular. 

 

Fonte: o autor 
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O posicionamento das mandíbulas foi realizado com o auxílio do Estabilizador 

de Mandíbulas. O dispositivo foi desenvolvido com o objetivo de estabilizar a 

mandíbula com o Plano Mandibular alinhado em relação ao solo, após a fixação e 

correto alinhamento da peça anatômica as medições foram realizadas de forma 

parametrizada. 

O Estabilizador de Mandíbulas é constituído por uma base, um módulo de 

fixação e posicionamento e um módulo de medição. A base possui quatro sapatas 

niveladora, que permite o nivelamento do equipamento em relação ao solo através do 

ajuste de um sistema de parafuso e contraporca e com o auxílio de um nível adquirido 

comercialmente (Figura 4.19). Após o correto alinhamento, a mandíbula é fixada no 

módulo de fixação e posicionamento que é constituído por cinco partes principais: 

superfície de fixação e posicionamento mandibular, um fuso roscado horizontal, um 

volante de ajuste do fuso roscado horizontal, uma peça em formato em “V” para apoio 

do mento, dois pinos retráteis para apoio condilar (Figura 4.20). A fixação é realizada 

através de duas etapas, a primeira constitui o posicionamento dos processos 

condilares nos pinos retráteis de apoio condilar, dispostos paralelamente entre si, 

servindo de apoio para os côndilos mandibulares e evitando movimentações 

indesejáveis. A segunda etapa consiste no deslizamento da peça em formato de “V” 

até encostar na região do mento, através da manipulação do volante do eixo 

horizontal.  

 

Figura 4.19 – Estabilizador de mandíbulas. 
 

 
Fonte: o autor 
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Figura 4.20 – Módulo de fixação da mandíbula. 
 

 
Fonte: o autor 

 

Após a correta fixação da mandíbula e alinhamento dos planos fundamentais 

acima descritos foi aplicado o protocolo de medições. As medidas altura do mento 

(CHH), altura do corpo mandibular (HMB), espessura do corpo mandibular (BMB), 

largura mandibular anterior (BML), largura bicoronoide (BCB), largura bicondiliana 

(CDB), largura da incisura mandibular (MNB) e profundidade da incisura mandibular 

(MND) foram realizadas com o paquímetro digital de forma convencional, ou seja, a 

ponta fixa do paquímetro foi fixada a um dos pontos de referência e deslizou-se a 

ponta móvel até o segundo ponto, a leitura da medida foi aferida no visor digital do 

dispositivo e os valores foram anotados na ficha.  

As medidas largura mínima (MRB) e largura máxima (MARB) do ramo 

mandibular foram realizadas com o auxílio do módulo de medição acoplado ao 

estabilizador de mandíbulas. Este módulo compreende dois carros de medição; duas 

pontas apalpadoras; um fuso vertical acoplado ao volante de ajuste do fuso roscado 

vertical, e um display digital. As medições são realizadas através da abertura dos dois 

carros de medição, provocando a consequente abertura das pontas apalpadoras. Uma 

das pontas é posicionada de forma a apalpar a margem anterior do ramo da mandíbula 

e o outro a margem posterior do ramo mandibular. Posteriormente, através da 

movimentação do fuso vertical, as pontas apalpadoras se deslocam horizontalmente 

pelo ramo mandibular e com o movimento do fuso horizontal, é corrigida a 
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perpendicularidade do ramo mandibular em relação ao solo. Esse procedimento é 

efetuado observando a leitura no display do módulo de medição até que se encontre 

o menor (MRB) e o maior valor (MARB). As duas medidas foram realizadas apenas 

do lado esquerdo em decorrência da fixação do módulo de medição (Figura 4.21). 

 

 

Figura 4.21 – Medição da largura mínima (MRB) e máxima (MARB) do ramo mandibular. 
 

 
Fonte: o autor 

 

 

A altura do ramo mandibular (MRH) foi realizada bilateralmente com o auxílio 

de um compasso balaústre de ponta seca. Os pontos de referência para esta medida 

foram o ponto gonion (go) e o ponto mais superior do processo condilar, sendo assim, 

cada ponta do compasso foi alocada em um ponto e através do parafuso transverso 

as duas hastes do compasso realizou-se o travamento, fixando assim a medida 

desejada. Posteriormente a aferição da medida foi realizada com o paquímetro digital 

alocando cada ponta do dispositivo nas pontas do compasso (Figura 4.22). 

 
 
 
 
 
 
 



95 

 

 

Figura 4.22 – Medição da altura do ramo mandibular. 
 

 
Fonte: o autor 

 

As medidas comprimento mandibular (MLT), largura bigoníaca (BGB) e 

comprimento da mandíbula (projeção) (MLP) foram realizadas com o auxílio de uma 

folha de acetato transparente, caneta permanente ponta fina 0,9mm e barras de 

alumínio com espessura de 2mm e alturas de 20mm, 30mm, 45mm e 60mm (Figura 

4.23).  

 

Figura 4.23 – Folha de acetato, caneta permanente ponta fina de 0,9mm e barras de alumínio. 
 

 
Fonte: o autor 

 

O comprimento total da mandíbula (MLT) foi aferido através da fixação da folha 

do acetato na base do estabilizador e com a caneta permanente foi demarcado o ponto 

gonion (go) bilateralmente na folha, após esta etapa com o auxílio da barra de alumínio 

de altura de XX alocada na peça em formato em “V” demarcou-se o ponto pogonion 

(pg) no acetato. Em seguida, retirou-se a folha de acetato, determinou-se com o 

paquímetro o ponto médio da linha formada através da união do ponto gonion (go) 

direito e esquerdo e aferiu-se a medida em questão. Com os pontos gonion (go) direito 

e esquerdo previamente demarcados na folha de acetato foi possível com o 

paquímetro medir a distância bigoníaca (BGB). O comprimento da mandíbula 
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(projeção) (MLP), foi definido como a distância entre o ponto pogonion (pg) e a linha 

perpendicular que tangencia à parte posterior dos processos condilares. E, com 

auxílio da barra de alumínio com altura de 60mm apoiada na parte posterior do 

processo condilar, demarcou-se a linha tangente no acetato, utilizando o paquímetro 

e o ponto pogonion (pg) previamente demarcado realizou-se a medição (Figura 4.24). 

 

Figura 4.24 – Medição do comprimento mandibular (MLT), Largura bigoníaca (BGB) e Comprimento 
da mandíbula (projeção) (MLP). 

 

 
Fonte: o autor 

 

O ângulo mandibular (MA) foi obtido com o auxílio de um transferidor de graus 

360º. Uma barra de alumínio com espessura de 1 mm foi acoplada 

perpendicularmente ao transferidor com objetivo de padronizar a medição. A barra 

tangencia a margem posterior do ramo mandibular e a base do estabilizador serve de 

apoio para a margem inferior da mandíbula e para o transferidor, permitindo a 

realização da medição (Figura 4.25). 

 

Figura 4.25 – Medição do Ângulo mandibular (MA). 
 

 
Fonte: o autor 
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4.2.6 Tabulação dos resultados e análise estatística  

 

 

As medidas foram aferidas e anotadas em uma ficha específica desenvolvida 

para este estudo (Apêndice A). Os dados obtidos na análise craniométrica foram 

tabulados utilizando o programa Excell (Microsoft Office®), e organizou-se uma 

planilha eletrônica com os valores. A análise estatística foi realizada nos programas 

estatísticos SPSS 22.0, STATA 13.0 e MedCalc, com um nível de significância da 5%. 

Na análise dos dados intra e interexaminador inicialmente aplicou-se o teste de 

normalidade Skewness/Kurtosis, posteriormente realizou-se análise de média e 

mediana e aplicou-se test t, Wilcoxon e coeficiente de correlação intraclasse (ICC). 

Para a análise do ICC foi considerada a seguinte classificação: correlação fraca 

(ICC<0,40), correlação moderada (0,40>ICC<0,59), correlação boa (0,60>ICC<0,74) 

e correlação excelente (0,75>ICC<1,00)229.  

A análise comparativa da variabilidade métrica entre as duas amostras, 

brasileira e escocesa, foi realizada primeiramente utilizando os mesmos testes acima 

descritos. Subsequentemente utilizou-se o coeficiente de variância com o objetivo de 

verificar a diferença das medidas entre as amostras estudadas. A curva ROC e análise 

discriminante foi aplicada nas duas amostras para analisar o dimorfismo sexual e a 

porcentagem de acerto para cada medida aferida.  

 

 

4.2.7 Tabela interativa para estimativa do sexo 

 

 

A partir dos resultados obtidos por meio da análise estatísticas dos dados 

coletados neste estudo desenvolveu-se uma tabela interativa no programa Excel 

(Microsoft Office®) com o objetivo de otimizar a aplicabilidade da metodologia 

desenvolvida no presente estudo, fornecendo uma ferramenta de auxilio no 

delineamento do perfil biológico dos esqueletos nos serviços de identificação humana.  

Considerando a especificidade da análise de parâmetros métricos para 

estimativa de sexo em cada população, no presente estudo foram desenvolvidas duas 

tabelas interativas uma para a população escocesa e uma para população brasileira. 

Os parâmetros métricos tanto de crânio quanto de mandíbula foram programados para 



98 

 

 

exercer a sua funcionalidade de forma independente, ou seja, na impossibilidade de 

realizar alguma mensuração o resultado não será prejudicado, apenas aquele 

parâmetro não será avaliado.  

Entende-se por tabela interativa, uma ferramenta capaz de resumir e analisar 

dados de uma lista ou tabela já existente, assim sendo, o usuário insere os dados 

obtidos a partir das mensurações realizadas no crânio e/ou mandíbula e a tabela 

automaticamente gera o resultado para cada parâmetro analisado, sendo ele feminino 

ou masculino e a respectiva porcentagem de acerto 70%, 80%, 90% e 95%.  

 

 

4.2.8 Atendimento às normas de bioética 

 

 

O projeto foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (Anexo D). 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 ANÁLISE INTEREXAMINADORES E INTRAEXAMINADOR 
 

 

Inicialmente para a análise interexaminador, aplicou-se o teste 

Skewness/Kurtosis para verificar o comportamento das curvas de normalidade das 

variáveis analisadas pelo autor (Examinador A) e o segundo examinador (Examinador 

B). Apresenta-se os resultados seguindo o agrupamento descrito anteriormente: 

medidas cranianas superiores (Tabela 5.1), medidas cranianas anteriores (Tabela 

5.2), medidas cranianas laterais (Tabela 5.3), medidas cranianas posteriores (Tabelas 

5.4), medidas cranianas inferiores (Tabelas 5.5) e medidas mandibulares (Tabelas 

5.6).  

 

 
 
Tabela 5.1 – Teste Skewness/Kurtosis para análise interexaminador das medidas cranianas 

superiores. 
 

Medidaa 

 
Examinador A 

 
Examinador B 

Pr 
(Skewness) 

Pr 
(Kurtosis) 

p-valor 
Pr 

(Skewness) 
Pr  

(Kurtosis) 
p-valor 

FRA  0,2166 0,0422 0,0662  0,8875 0,3027 0,5537 

GOL  0,4064 0,8346 0,6759  0,5204 0,7381 0,7598 

XCB  0,0000 0,0000 0,0000*  0,1375 0,0582 0,0630 

BBH  0,3495 0,3401 0,3687  0,3735 0,2329 0,2870 

BNL  0,4289 0,6778 0,6512  0,5871 0,8349 0,8444 

PPL  0,0295 0,1030 0,0361*  0,0220 0,1022 0,0302* 

FRC  0,5390 0,0044 0,0249*  0,8030 0,0099 0,0457* 

PAC  0,0163 0,0375 0,0146*  0,0149 0,0356 0,0134* 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.2 como referência/ *p-valor ≤0,05 distribuição não normal/ FRA-ângulo da 
concavidade frontal/ GOL-comprimento máximo do crânio/ XCB-largura máxima do crânio / 
BBH-altura Basion-Bregma/ BNL-comprimento da base do crânio/ BPL-comprimento Basion-
Prosthion/ FRC-corda frontal/ PAC-corda parietal. 
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Tabela 5.2 – Teste Skewness/Kurtosis para análise interexaminador das medidas cranianas 
anteriores. 

 

Medidaa  

Examinador A 

 
Examinador B 

Pr 
(Skewness) 

Pr  
(Kurtosis) 

p-valor 
Pr 

(Skewness) 
Pr  

(Kurtosis) 
p-valor 

UFB  0,9336 0,9101 0,9902  0,4098 0,5327 0,5581 

NPH  0,9023 0,5256 0,8063  0,9610 0,4736 0,7636 

WFB  0,5005 0,8258 0,7694  0,4091 0,7422 0,6544 

OBBd  0,1196 0,4500 0,1821  0,4543 0,9587 0,7440 

OBBe  0,7919 0,5425 0,7963  0,7852 0,4007 0,6579 

OBHd  0,4772 0,6657 0,6918  0,0288 0,0234 0,0155* 

OBHe  0,3508 0,3362 0,3665  0,0158 0,0122 0,0076* 

ZOB  0,2591 0,7234 0,4613  0,0000 0,0001 0,0000* 

DKB  0,5280 0,0316 0,0831  0,8474 0,2355 0,4494 

EKB  0,1569 0,3174 0,1810  0,3990 0,5483 0,5571 

IOB  0,0079 0,0129 0,0053*  0,9544 0,6947 0,9244 

NLH  0,1076 0,0952 0,0732  0,1244 0,0344 0,0438* 

NLB  0,5973 0,5489 0,7130  0,9831 0,7169 0,9362 

ZYB  0,4612 0,4591 0,5509  0,6097 0,3128 0,4943 

ZMB  0,0566 0,0766 0,0447*  0,0484 0,0542 0,0336* 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.3 como referência/ d lado direito/ e lado esquerdo/ *p-valor ≤0,05 distribuição 

não normal/ UFB-largura facial superior/ NPH-altura facial superior/ WFB-largura mínima 
frontal/ OBB-largura orbital/ OBH-altura orbital/ ZOB-largura zygoorbital/ DKB-largura 
interorbital/ EKB-largura biorbital/ IOB- largura interorbital (Frontal)/ NLH-altura nasal/ NLB-
largura nasal/ ZYB-largura bizigomática/ ZMB-largura bimaxilar.  

 
 

Tabela 5.3 – Teste Skewness/Kurtosis para análise interexaminador das medidas cranianas laterais. 
 

Medidaa  

Examinador A 

 

Examinador B 

Pr 
(Skewness) 

Pr  
(Kurtosis) 

p-valor 
Pr 

(Skewness) 
Pr  

(Kurtosis) 
p-valor 

IMLd  0,8364 0,4791 0,7518  0,0591 0,2359 0,0846 

IMLe  0,1487 0,3223 0,1745  0,3254 0,1178 0,1517 

XMLd  0,7144 0,7669 0,8950  0,7847 0,8645 0,9494 

XMLe  0,9373 0,5059 0,7926  0,9914 0,0396 0,1104 

ZPLd  0,6399 0,6405 0,7979  0,9612 0,9785 0,9985 

ZPLe  0,3494 0,9146 0,6192  0,4186 0,3181 0,3987 

APLd  0,7230 0,3275 0,5530  0,4421 0,7849 0,7022 

APLe  0,8540 0,1850 0,3675  0,8110 0,2113 0,4060 

PMLd  0,9329 0,7158 0,9325  0,8563 0,7035 0,9150 

PMLe  0,8477 0,4122 0,6850  0,5925 0,7623 0,8242 

AMLd  0,6370 0,1549 0,2818  0,7254 0,4091 0,6488 

AMLe  0,8500 0,1709 0,3427  0,5219 0,4061 0,5480 

MDHd  0,3877 0,6022 0,5746  0,3332 0,4484 0,4324 

MDHe  0,2138 0,3419 0,2504  0,1210 0,1824 0,1132 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.4 como referência/ d lado direito/ e lado esquerdo/ *p-valor ≤0,05 distribuição 

não normal/ IML-arco zigomático mínimo/ XML-comprimento máximo do osso zigomático/ 
ZPL-comprimento Zygoorbitale-Porion/ APL-comprimento Asterion-Porion/ PML-
comprimento Porion-Mastoidale/ AML-comprimento Asterion-Mastoidale/ MDH-comprimento 
mastoide.  
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Tabela 5.4 – Teste Skewness/Kurtosis para análise interexaminador das medidas cranianas 
posteriores. 

 

Medidaa 

 Examinador A  Examinador B 

 
Pr 

(Skewness) 
Pr  

(Kurtosis) 
p-valor  

Pr 
(Skewness) 

Pr  
(Kurtosis) 

p-valor 

AUB 
 

0,5720 0,6249 0,7457  0,4508 0,9839 0,7413 

ASB 
 

0,8538 0,6926 0,9093  0,2200 0,4660 0,3187 

OCC 
 

0,9518 0,5288 0,8142  0,7851 0,6317 0,8590 

LIC 
 

0,6494 0,8300 0,8813  0,0623 0,4684 0,1212 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.5 como referência/ *p-valor ≤0,05 distribuição não normal/ AUB-largura 
biauricular/ ASB-largura biastérica/ OCC-corda occipital/ LIC-corda Lambda-Inion. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 5.5 – Teste Skewness/Kurtosis para análise interexaminador das medidas cranianas 

inferiores. 
 

Medidaa 

 Examinador A  Examinador B 

 
Pr 

(Skewness) 
Pr  

(Kurtosis) 
p-valor  

Pr 
(Skewness) 

Pr  
(Kurtosis) 

p-valor 

MLCe  0,3162 0,8491 0,5661  0,9212 0,6794 0,9137 

MWCd  0,7984 0,4855 0,7485  0,3081 0,3467 0,3399 

MWCe  0,6610 0,8118 0,8829  0,9662 0,6051 0,8741 

FOL  0,0889 0,3570 0,1337  0,2004 0,8540 0,3935 

FOB  0,3613 0,5905 0,5409  0,0688 0,3799 0,1176 

PAB  0,9272 0,1951 0,3903  0,0812 0,0696 0,0521 

PAL  0,6327 0,8493 0,8761  0,2015 0,8211 0,3899 

MAB  0,7146 0,1780 0,3338  0,5134 0,4526 0,5825 

MAL  0,5029 0,9101 0,7870  0,6765 0,7507 0,8715 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.6 como referência/ d lado direito/ e lado esquerdo/ *p-valor ≤0,05 distribuição 

não normal/ MLC-máximo comprimento do côndilo occipital/ MWC-máxima largura do côndilo 
occipital/ FOL-comprimento do forame magno/ FOB-largura do forame magno/ PAB-largura 
palatal/ PAL-comprimento palatal/ MAB-máxima largura alveolar/ MAL-máximo comprimento 
alveolar. 
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Tabela 5.6 – Teste Skewness/Kurtosis para análise interexaminador das medidas mandibulares. 

 

Medidaa 

 Examinador A  Examinador B 

 
Pr 

(Skewness) 
Pr  

(Kurtosis) 
p-valor  

Pr 
(Skewness) 

Pr  
(Kurtosis) 

p-valor 

CHH  0,4617 0,3093 0,4165  0,6841 0,8518 0,9046 

HMBd  0,4885 0,6326 0,6854  0,8135 0,5368 0,7978 

HMBe  0,5809 0,7881 0,8247  0,6644 0,5861 0,7771 

BMBd  0,1332 0,6288 0,2446  0,2395 0,7660 0,4422 

BMBe  0,0524 0,2691 0,0842  0,0307 0,2755 0,0616 

BML  0,9624 0,5614 0,8439  0,7764 0,8135 0,9341 

BCB  0,0306 0,1554 0,0460*  0,0224 0,0932 0,0290* 

CDB  0,2540 0,4285 0,3393  0,2458 0,4208 0,3263 

MNBd  0,7565 0,9864 0,9529  0,5849 0,5028 0,6704 

MNBe  0,7767 0,1638 0,3218  0,4205 0,0802 0,1354 

MRB  0,3101 0,8736 0,5623  0,2438 0,9854 0,4721 

MARB  0,3319 0,9691 0,5997  0,4123 0,9317 0,6966 

MRHd  0,3616 0,1462 0,1873  0,2524 0,9434 0,4843 

MRHe  0,5709 0,0039 0,0235*  0,6457 0,0039 0,0244* 

MAL  0,8719 0,9615 0,9859  0,9974 0,7811 0,9621 

BGB  0,0700 0,2122 0,0888  0,0781 0,3287 0,1186 

MLP  0,0636 0,0898 0,0523  0,0163 0,0418 0,0155* 

MAd  0,7949 0,0076 0,0386*  0,4379 0,2208 0,3067 

MAe  0,8922 0,2149 0,4211  0,3093 0,7213 0,5292 

MNDd  0,8513 0,4073 0,6802  0,5792 0,5624 0,7111 

MNDe  0,3921 0,1575 0,2123  0,5705 0,2363 0,3820 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.7 como referência/ d lado direito/ e lado esquerdo/ *p-valor ≤0,05 distribuição 

não normal/ CHH-altura do mento/ HMB-altura do corpo da mandíbula/ BMB- espessura do 
corpo da mandíbula/ BML-largura mandibular anterior/ BCB-largura bicoronoide/ CDB-largura 
bicondiliana/ MNB-largura da incisura mandibular/ MRB-largura mínima do ramo mandibular/ 
MARB-largura máxima do ramo mandibular/ MRH-altura do ramo mandibular/ MLT-
comprimento mandibular/ BGB-largura bigoníaca/ MLP-comprimento mandíbula (projeção)/ 
MA-ângulo mandibular/ MND-profundidade de incisura mandibular.  
 

 

 

Os resultados demonstraram que algumas medidas apresentaram a 

distribuição dos dados dentro da curva de normalidade, porém algumas variáveis 

apresentaram uma distribuição não normal dos dados. Sendo assim, adotou-se a 

utilização de um teste paramétrico (test t) e um não-paramétrico (Wilcoxon) para todas 

as variáveis, além da análise de médias, medianas e o coeficiente de correlação 

intraclasse. Dentre as medidas cranianas superiores apenas o comprimento Basion-

Prosthion (BPL) apresentou diferença significativa entre os dois examinadores (p= 

0,0017 e p= 0,0026). Porém todas as variáveis deste grupo apresentaram uma 

correlação excelente entre as análises, uma vez que todos os coeficientes de 

correlação intraclasse foram >0,90 (Tabela 5.7).  
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Tabela 5.7 – Análise interexaminador das medidas cranianas superiores. 
 

Medidaa 
Examinador A  Examinador B 

t 
Test t         

p-valor 
Wilcoxon 
p-valor 

ICCb 
Mediana Média DPc 95 % ICf  Mediana Média DPc 95 % ICf 

FRA 95,75 95,55 1,79 94,7 96,39  95,75 95,82 1,54 95,09 96,55 1,39 0,1787 0,2786 0,923 

GOL 176,25 176,57 7,9 172,87 180,27  176,5 176,85 7,37 173,4 180,29 1,00 0,3257 0,4217 0,996 

XCB 131,85 131,85 4,28 129,84 133,85  132,5 132,3 4,5 130,19 134,41 0,79 0,4386 0,4623 0,910 

BBH 132 130,87 7,69 127,27 134,47  132,5 131,37 7,51 127,85 134,89 2,75 0,0125 0,0222 0,996 

BNL 98,75 98,22 5,48 95,65 100,79  99,5 98,62 5,65 95,97 101,27 1,68 0,1075 0,1263 0,990 

BPL 89,69 90,74 7,67 87,15 94,33  90,91 91,6 8,24 87,74 95,45 3,65 0,0017* 0,0026* 0,993 

FRC 108,98 109,66 4,29 107,65 111,67  108,82 109,76 3,92 107,92 111,59 0,37 0,7135 0,3803 0,980 

PAC 109,77 109,056 7,52 105,53 112,57  109,2 108,561 7,19 105,19 111,92 -1,88 0,0753 0,062 0,993 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.2 como referência/ b Coeficiente de correlação intraclasse das médias das medidas/ c Desvio padrão/ 
fIntervalo de confiança de 95%/ *significante p-valor ≤0,05/ FRA-ângulo da concavidade frontal/ GOL-comprimento 
máximo do crânio/ XCB-largura máxima do crânio / BBH-altura Basion-Bregma/ BNL-comprimento da base do 
crânio/ BPL-comprimento Basion-Prosthion/ FRC-corda frontal/ PAC-corda parietal. 

 
No grupamento das medidas cranianas anteriores, 03 variáveis apresentaram 

diferença significativa entre as análises: largura facial superior (UFB), largura bi-orbital 

(EKB) e altura nasal (NLH). As medidas largura orbital esquerda (OBBe), largura 

orbital direita (OBBd) e largura interorbital (IOB) apresentaram uma correlação boa 

(0,60>ICC<0,74), e as demais variáveis apresentaram correlação excelente (ICC > 

0,75) (Tabela 5.8).  

 

Tabela 5.8 – Análise interexaminador das medidas cranianas anteriores. 
 

Medidaa 
Examinador A  Examinador B 

t 
Test t         
p-valor 

Wilcoxon 
p-valor 

ICCb 
Mediana Média DPc 95 % ICf  Mediana Média DPb 95 % ICf 

UFB 102,51 102,50 4,53 100,38 104,62  100,52 100,99 4,50 98,88 103,10 -4,9 0,0001* 0,0003* 0,950 

NPH 62,61 62,36 6,11 59,49 65,23  62,82 62,33 6,51 59,28 65,38 -0,13 0,8938 0,5755 0,996 

WFB 98,39 97,97 5,70 95,28 100,65  96,85 97,52 4,86 95,25 99,80 -0,54 0,5914 0,4781 0,872 

OBBd 38,75 38,57 2,05 37,61 39,53  39,49 38,96 1,82 38,10 39,81 0,95 0,3495 0,3135 0,733 

OBBe 38,62 38,54 1,84 37,68 39,41  38,79 39,00 1,73 38,19 39,81 1,07 0,2976 0,8519 0,600 

OBHd 34,00 34,18 2,63 32,95 35,41  34,05 33,89 1,90 33,00 34,78 -0,905 0,3767 0,4781 0,894 

OBHe 33,85 34,36 2,87 33,01 35,70  33,60 33,65 2,09 32,66 34,62 -1,801 0,1598 0,2043 0,844 

ZOB 55,18 55,80 4,80 53,55 58,05  55,75 55,66 5,07 53,28 58,04 -0,31 0,7600 0,9700 0,960 

DKB 20,85 20,87 2,86 19,52 22,21  22,15 21,32 3,08 19,88 22,77 1,1 0,2819 0,1169 0,893 

EKB 95,29 95,40 4,12 93,47 97,33  95,38 94,85 4,58 92,71 96,99 -2,19 0,0411* 0,0569 0,980 

IOB 12,54 12,67 2,03 11,72 13,63  12,59 13,14 3,36 11,57 14,72 0,8 0,4297 0,8373 0,722 

NLH 49,77 49,56 4,19 47,59 51,52  49,39 48,90 4,42 46,83 50,97 -2,88 0,0094* 0,0177* 0,981 

NLB 24,11 24,17 1,97 23,25 25,10  24,12 24,45 1,96 23,53 25,37 1,23 0,2301 0,3411 0,930 

ZYB 123,98 124,31 3,26 121,38 127,25  124,59 124,63 6,15 121,75 127,51 2,03 0,0561 0,0825 0,996 

ZMB 91,33 90,47 5,29 87,99 92,95  91,25 90,47 5,45 87,92 93,02 -0,009 0,9929 0,8227 0,995 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.3 como referência/ b Coeficiente de correlação intraclasse das médias das medidas/ c Desvio Padrão/ 
f Intervalo de confiança de 95%/ d lado direito/ e lado esquerdo/ *significante p-valor ≤0,05/ UFB-largura facial 
superior/ NPH-altura facial superior/ WFB-largura mínima frontal/ OBB-largura orbital/ OBH-altura orbital/ ZOB-
largura zygoorbital/ DKB-largura interorbital/ EKB-largura biorbital/ IOB- largura interorbital (Frontal)/ NLH-altura 

nasal/ NLB-largura nasal/ ZYB-largura bizigomática/ ZMB-largura bimaxilar.  
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Na tabela 5.9, pode-se verificar a análise interobservador para o grupamento 

de medidas cranianas laterais. As medidas arco vertical mínimo direito (IMLd), 

comprimento Zygoorbitale-Porion esquerdo (ZPLe) e comprimento Porion-Mastoidale 

direito (PMLd) apresentaram diferença estatística (p<0,05). Os coeficientes de 

correlação intraclasse apresentaram uma correlação de boa a excelente 

(0,60>ICC<1,00). 

 
Tabela 5.9 – Análise interexaminador das medidas cranianas laterais. 
 

Medidaa 
Examinador A   Examinador B 

t 
Test t         
p-valor 

Wilcoxon 
p-valor 

ICCb 

Mediana Média DPc 95 % ICf   Mediana Média DPc 95 % ICf 

IMLd 44,62 45,62 3,26 44,04 47,19  44,48 44,26 2,82 42,89 45,62 -2,11 0,0482* 0,0119* 0,700 

IMLe 44,31 44,28 2,98 42,88 45,67  43,79 44,21 2,58 43,00 45,42 -0,17 0,8668 0,1913 0,879 

XMLd 47,81 47,97 5,53 45,38 50,56  48,77 48,70 4,98 46,37 51,03 0,983 0,3376 0,5016 0,890 

XMLe 49,70 49,25 4,26 47,13 51,36  48,31 49,11 4,55 46,85 51,38 -0,42 0,6793 0,8789 0,977 

ZPLd 81,50 81,70 4,49 79,60 83,81  81,47 81,88 4,72 79,67 84,09 0,844 0,4090 0,6108 0,990 

ZPLe 81,93 82,24 3,50 80,60 83,88  82,16 82,65 3,46 81,03 84,27 2,21 0,0389* 0,0324* 0,982 

APLd 47,91 47,78 5,04 45,41 50,14  48,48 49,01 4,66 46,82 51,19 1,51 0,1473 0,5015 0,827 

APLe 48,92 49,59 3,83 47,80 51,39  49,34 49,02 4,25 47,03 51,01 -1,08 0,2900 0,1000 0,900 

PMLd 29,42 29,54 3,66 27,83 31,25  30,31 30,43 3,69 28,70 32,16 2,96 0,0080* 0,0100* 0,953 

PMLe 30,28 30,07 3,17 3,17 31,56  30,37 30,71 3,36 3,36 32,28 1,52 0,1429 0,1004 0,907 

AMLd 51,36 51,33 5,78 48,63 54,04  53,16 52,58 5,43 50,04 55,13 2,08 0,0507 0,0620 0,930 

AMLe 51,66 52,13 6,18 49,24 55,03  52,80 52,51 6,16 49,63 55,40 0,86 0,3968 0,5016 0,975 

MDHd 26,86 27,57 3,94 25,72 29,42  26,66 27,43 3,96 25,58 29,29 -0,35 0,7285 0,7510 0,953 

MDHe 28,03 27,27 3,61 25,58 28,96  25,85 25,76 3,47 24,13 27,38 -3,28 0,0011* 0,0015* 0,893 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.4 como referência/ b Coeficiente de correlação intraclasse das médias das medidas/ c Desvio 
Padrão/ f Intervalo de confiança de 95%/ d lado direito/ e lado esquerdo/ *significante p-valor ≤0,05/ IML-arco 
zigomático mínimo/ XML-comprimento máximo do osso zigomático/ ZPL-comprimento Zygoorbitale-Porion/ 
APL-comprimento Asterion-Porion/ PML-comprimento Porion-Mastoidale/ AML-comprimento Asterion-
Mastoidale/ MDH-comprimento mastoide. 

 

As medidas cranianas posteriores não apresentaram diferenças estatísticas 

entre os examinadores (p>0,05) e todas as variáveis apresentaram uma correção 

excelente (ICC>0,90) (Tabela 5.10). 

 
Tabela 5.10 – Análise interexaminador das medidas cranianas posteriores. 
 

Medidaa 
Examinador A   Examinador B 

t 
Test t         
p-valor 

Wilcoxon 
p-valor 

ICCb 

Mediana Média DPc 95 % ICf   Mediana Média DPc 95 % ICf 

AUB 
119,59 119,31 5,06 116,94 121,68  119,49 119,22 4,87 116,94 121,51 -0,65 0,5187 0,6677 0,997 

ASB 
107,67 109,70 5,62 107,07 112,33  108,91 108,95 5,14 106,55 111,36 -1,06 0,2997 0,2958 0,907 

OCC 
97,70 97,01 5,95 94,22 99,79  98,45 97,23 6,33 94,26 100,19 1,05 0,3057 0,3905 0,994 

LIC 
63,98 65,94 9,57 61,46 70,42  66,34 66,79 7,97 63,06 70,52 0,913 0,3723 0,3135 0,941 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.5 como referência/ b Coeficiente de correlação intraclasse das médias das medidas/ c Desvio 
Padrão/ f Intervalo de confiança de 95%/ *significante p-valor ≤0,05/ AUB-largura biauricular/ ASB-largura 
biastérica/ OCC-corda occipital/ LIC-corda Lambda-Inion.  
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A tabela 5.11 apresenta os resultados do grupamento das medidas cranianas 

inferiores, dentre as variáveis 04 que apresentaram diferença significativa entre os 

examinadores: comprimento do forame magno (FOL), largura do forame magno 

(FOB), largura palatal (PAB), máxima largura alveolar (MAB). As medidas 

comprimento do forame magno (FOL), largura do forame magno (FOB) e largura 

palatal (PAB) apresentaram uma correlação moderada (0,40>ICC<0,59), a medida 

comprimento palatal (PAL) apresentou uma correlação boa (ICC=0,660) e as demais 

variáveis apresentaram um ICC superior a 0,75 indicando uma correlação excelente. 

 

 

Tabela 5.11 – Análise interexaminador das medidas cranianas inferiores. 
 

Medidaa 
Examinador A   Examinador B 

t 
Test t         

p-valor 
Wilcoxon 
p-valor 

ICCb 

Mediana Média DPc 95 % ICf   Mediana Média DPc 95 % ICf 

MLCd 21,23 21,49 2,64 20,25 22,73  20,78 21,38 2,78 20,08 22,68 -0,304 0,7643 0,3703 0,919 

MLCe 21,29 21,76 2,73 20,44 23,08  21,75 21,64 2,92 20,23 23,05 -0,425 0,6755 0,2954 0,951 

MWCd 10,66 10,70 2,01 9,73 11,67  10,68 10,80 2,04 9,84 11,76 -0,169 0,8672 0,8519 0,957 

MWCe 10,05 10,34 2,06 9,34 11,34  10,66 10,70 2,01 9,73 11,67 1,150 0,2621 0,5197 0,871 

FOL 29,85 30,52 3,12 29,05 31,98  33,71 34,20 3,01 32,79 35,61 7,200 0,0000* 0,0001* 0,596 

FOB 33,64 34,32 2,90 32,96 35,68  29,89 30,45 2,96 29,06 31,84 -7,770 0,0000* 0,0001* 0,555 

PAB 34,84 34,79 2,60 33,57 36,01  30,19 30,31 2,21 29,27 31,35 -12,95 0,0000* 0,0001* 0,454 

PAL 47,93 47,35 3,97 45,44 49,27  49,51 49,01 4,39 46,90 51,13 1,750 0,0957 0,0247* 0,660 

MAB 58,15 57,73 6,40 54,64 60,81  58,15 58,35 6,50 55,22 61,49 2,840 0,0108* 0,0094* 0,992 

MAL 49,56 49,18 4,38 47,07 51,29  50,07 49,69 4,29 47,62 51,76 3,290 0,0040* 0,0084* 0,991 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.6 como referência/ b Coeficiente de correlação intraclasse das médias das medidas/ c Desvio 
Padrão/ f Intervalo de confiança de 95%/ d lado direito/ e lado esquerdo/ *significante p-valor ≤0,05/ MLC-
máximo comprimento do côndilo occipital/ MWC-máxima largura do côndilo occipital/ FOL-comprimento do 
forame magno/ FOB-largura do forame magno/ PAB-largura palatal/ PAL-comprimento palatal/ MAB-máxima 
largura alveolar/ MAL-máximo comprimento alveolar. 

 

 

No grupamento das medidas mandibulares, 06 variáveis apresentaram 

diferença significativa entre os examinadores: largura da incisura da mandíbula 

esquerda (MNBe), altura do ramo mandibular direita (MRHd), largura bigoníaca 

(BGB), ângulo mandibular direito (MAd), profundidade da incisura mandibular direita 

(MNDd) e esquerda (MNDe). A medida largura máxima do ramo mandibular (MARB) 

apresentou correlação moderada (ICC= 0,529), a medida altura do mento (CHH) 

apresentou uma correlação boa (ICC=0,663) e as demais variáveis apresentaram um 

ICC superior a 0,75 indicando uma correlação excelente (Tabela 5.12). 
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Tabela 5.12 – Análise interexaminador das medidas mandibulares. 
 

Medidaa 
Examinador A   Examinador B 

t 
Test t         

p-valor 
Wilcoxon 
p-valor 

ICCb 

Mediana Média DPc 95 % ICf   Mediana Média DPc 95 % ICf 

CHH 27,92 27,42 5,62 24,79 30,06  30,16 29,61 5,00 27,26 31,95 1,88 0,0749 0,1005 0,663 

HMBd 25,70 26,48 4,02 24,60 28,37  26,07 26,24 4,43 24,17 28,32 -0,62 0,5363 0,2471 0,960 

HMBe 25,19 25,96 4,87 26,68 28,25  25,03 25,91 4,71 23,70 28,12 -0,19 0,8511 0,3703 0,983 

BMBd 10,84 11,09 2,28 10,02 12,16  10,30 10,90 2,49 9,73 12,07 -1,48 0,1528 0,2109 0,985 

BMBe 9,62 10,46 2,70 9,20 11,73  9,62 10,47 2,70 9,20 11,73 0,03 0,9686 0,8228 0,993 

BML 45,23 45,07 3,26 43,54 46,60  45,17 45,00 3,19 43,50 46,50 -0,43 0,6694 0,6274 0,988 

BCB 93,58 94,10 6,99 90,83 97,37  93,58 94,26 6,86 91,04 97,47 0,88 0,3891 0,4552 0,997 

CDB 113,23 113,15 5,11 110,76 115,54  113,23 113,16 5,16 110,74 115,58 0,12 0,9100 0,9700 1,00 

MNBd 32,87 33,53 3,18 32,04 35,02  32,83 33,04 2,98 31,65 34,44 -2,00 0,0593 0,0479* 0,964 

MNBe 32,47 33,30 3,60 31,62 34,99  31,42 32,32 3,49 30,69 33,96 -4,41 0,0003* 0,0012* 0,962 

MRB 30,83 30,44 3,77 28,68 32,20  30,69 30,47 3,86 28,66 32,28 0,56 0,5789 0,9404 0,999 

MARB 30,84 31,13 2,90 29,77 32,48  30,80 30,62 3,33 29,06 32,18 -0,63 0,5328 0,5755 0,529 

MRHd 54,11 56,46 6,61 53,36 59,56  55,25 57,36 7,14 54,02 60,71 2,59 0,0177* 0,0145* 0,983 

MRHe 53,37 54,77 6,30 51,82 57,72  53,26 55,34 6,83 52,14 58,53 1,57 0,1326 0,1671 0,984 

MAL 70,89 71,47 5,30 68,99 73,96  70,51 71,36 5,48 68,79 73,93 -0,39 0,6999 0,433 0,987 

BGB 89,39 88,56 6,48 85,52 91,59  90,54 90,43 6,55 87,36 93,50 3,77 0,0013* 0,0025* 0,951 

MLP 103,37 101,75 7..45 98,26 105,23  101,41 100,92 7,17 97,56 104,27 -2,02 0,0571 0,1005 0,982 

MAd 121,50 121,35 7,31 117,92 124,77  123,50 122,85 7,03 119,55 126,14 2,69 0,0100* 0,0100* 0,960 

MAe 122,50 122,82 7,48 119,32 126,32  122,50 122,35 7,80 118,68 126,01 -1,06 0,2991 0,3563 0,983 

MNDd 12,59 12,77 2,24 11,71 13,82  14,03 13,36 2,17 12,34 14,38 3,27 0,0040* 0,0002* 0,950 

MNDe 13,49 12,97 2,46 11,82 14,13  13,67 13,50 2,57 12,30 14,71 3,71 0,0015* 0,0022* 0,974 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.7 como referência/ b Coeficiente de correlação intraclasse das médias das medidas/ c Desvio 
Padrão/ f Intervalo de confiança de 95%/ d lado direito/ e lado esquerdo/ *significante p-valor ≤0,05/ CHH-altura do 
mento/ HMB-altura do corpo da mandíbula/ BMB- espessura do corpo da mandíbula/ BML-largura mandibular 
anterior/ BCB-largura bicoronoide/ CDB-largura bicondiliana/ MNB-largura da incisura mandibular/ MRB-largura 
mínima do ramo mandibular/ MARB-largura máxima do ramo mandibular/ MRH-altura do ramo mandibular/ MLT-
comprimento mandibular/ BGB-largura bigoníaca/ MLP-comprimento mandíbula (projeção)/ MA-ângulo 
mandibular/ MND-profundidade de incisura mandibular.  

 

A análise intraexaminador foi realizada de forma semelhante, inicialmente 

aplicou-se o teste Skewness/Kurtosis para verificar o comportamento das curvas de 

normalidade das variáveis analisadas pelo autor (Examinador A) e a repetição das 

medidas pelo mesmo avaliador. Os dados serão apresentados da mesma forma da 

análise interexaminador, através da divisão por grupamentos (Tabelas 5.13 a 5.18). 
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Tabela 5.13 – Teste Skewness/Kurtosis para análise intraexaminador das medidas cranianas 
superiores. 

 

Medidaa 

Examinador A  Repetição 

Pr 
(Skewness) 

Pr  
(Kurtosis) 

p-valor  
Pr 

(Skewness) 
Pr  

(Kurtosis) 
p-valor 

FRA  0,3623 0,7615 0,6069  0,9474 0,7161 0,9340 

GOL  0,6044 0,9146 0,8694  0,6429 0,8552 0,8833 

XCB  0,4626 0,1309 0,2013  0,8098 0,9796 0,9711 

BBH  0,2298 0,7955 0,4328  0,1441 0,8852 0,2973 

BNL  0,5919 0,8735 0,8553  0,7472 0,7505 0,9026 

BPL  0,0251 0,1387 0,0385*  0,0216 0,1080 0,0308* 

FRC  0,5117 0,0706 0,1359  0,5087 0,0718 0,1371 

PAC  0,2125 0,599 0,359  0,2584 0,8958 0,4900 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.2 como referência/ *p-valor ≤0,05 distribuição não normal/ FRA-ângulo da 
concavidade frontal/ GOL-comprimento máximo do crânio/ XCB-largura máxima do crânio / 
BBH-altura Basion-Bregma/ BNL-comprimento da base do crânio/ BPL-comprimento Basion-
Prosthion/ FRC-corda frontal/ PAC-corda parietal. 

 
 
Tabela 5.14 – Teste Skewness/Kurtosis para análise intraexaminador das medidas cranianas 

anteriores. 
 

Medidaa 

 
Examinador A  Repetição 

 Pr 
(Skewness) 

Pr  
(Kurtosis) 

p-valor  
Pr 

(Skewness) 
Pr  

(Kurtosis) 
p-valor 

UFB  0,3785 0,6455 0,5848  0,9538 0,5534 0,8348 

NPH  0,9864 0,5233 0,8109  0,6468 0,9236 0,8962 

WFB  0,1815 0,2686 0,1803  0,3015 0,5466 0,4528 

OBBd  0,9774 0,8082 0,9706  0,1679 0,3126 0,1898 

OBBe  0,6283 0,8315 0,8695  0,0039 0,0077 0,0026* 

OBHd  0,0313 0,0749 0,0314*  0,1927 0,2806 0,1966 

OBHe  0,0301 0,0294 0,0181*  0,1638 0,1097 0,1007 

ZOB  0,8183 0,4848 0,7531  0,7189 0,6346 0,8345 

DKB  0,8367 0,3738 0,6384  0,2325 0,6167 0,3928 

EKB  0,135 0,1509 0,1084  0,0214 0,0592 0,0220* 

IOB  0,0876 0,1222 0,0750  0,8228 0,3809 0,6440 

NLH  0,3449 0,7193 0,5735  0,2456 0,634 0,4167 

NLB  0,8706 0,7541 0,9396  0,3649 0,5726 0,5358 

ZYB  0,5031 0,6807 0,7210  0,7539 0,2685 0,4809 

ZMB  0,0673 0,0601 0,0430*  0,0342* 0,0665* 0,0309* 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.3 como referência/ d lado direito/ e lado esquerdo/ *p-valor ≤0,05 distribuição 
não normal/ UFB-largura facial superior/ NPH-altura facial superior/ WFB-largura mínima 
frontal/ OBB-largura orbital/ OBH-altura orbital/ ZOB-largura zygoorbital/ DKB-largura 
interorbital/ EKB-largura biorbital/ IOB- largura interorbital (Frontal)/ NLH-altura nasal/ NLB-
largura nasal/ ZYB-largura bizigomática/ ZMB-largura bimaxilar.  

 



108 

 

 

Tabela 5.15 – Teste Skewness/Kurtosis para análise intraexaminador das medidas cranianas laterais. 

 

Medidaa 

 Examinador A  Repetição 

 
Pr 

(Skewness) 
Pr  

(Kurtosis) 
p-valor  

Pr 
(Skewness) 

Pr  
(Kurtosis) 

p-valor 

IMLd  0,4124 0,4039 0,4695  0,0908 0,3659 0,1370 

IMLe  0,3199 0,344 0,3480  0,0039 0,0246 0,0051* 

XMLd  0,0829 0,4246 0,1388  0,6626 0,1289 0,2435 

XMLe  0,0767 0,2612 0,1043  0,4349 0,1574 0,2263 

ZPLd  0,4267 0,8251 0,6962  0,5509 0,7656 0,7945 

ZPLe  0,6799 0,5032 0,7211  0,7120 0,8668 0,9211 

APLd  0,0378 0,2651 0,0686  0,9511 0,1856 0,3750 

APLe  0,4738 0,543 0,6206  0,1527 0,5744 0,2636 

PMLd  0,5824 0,9933 0,8597  0,7499 0,4808 0,7291 

PMLe  0,4058 0,2994 0,3725  0,6512 0,8558 0,8881 

AMLd  0,4972 0,3834 0,5114  0,7246 0,1052 0,2099 

AMLe  0,3499 0,5881 0,5273  0,2741 0,7068 0,4780 

MDHd  0,1372 0,6465 0,2546  0,9436 0,2632 0,5008 

MDHe  0.6278 0.1668 0.2987  0.1936 0.2821 0.1983 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.4 como referência/ d lado direito/ e lado esquerdo/ *p-valor ≤0,05 distribuição 
não normal/ IML-arco zigomático mínimo/ XML-comprimento máximo do osso zigomático/ 
ZPL-comprimento Zygoorbitale-Porion/ APL-comprimento Asterion-Porion/ PML-
comprimento Porion-Mastoidale/ AML-comprimento Asterion-Mastoidale/ MDH-comprimento 

mastoide. 
 
 
 
 

Tabela 5.16 – Teste Skewness/Kurtosis para análise intraexaminador das medidas cranianas 
posteriores. 

 

Medidaa 

 Examinador A  Repetição 

 Pr 
(Skewness) 

Pr  
(Kurtosis) 

p-valor  
Pr 

(Skewness) 
Pr  

(Kurtosis) 
p-valor 

AUB  0,5665 0,59 0,7208  0,7594 0,1219 0,2449 

ASB  0,4311 0,1212 0,179  0,7116 0,6422 0,8358 

OCC  0,954 0,8265 0,9746  0,6487 0,6976 0,8331 

LIC  0,1924 0,5646 0,3195  0,5904 0,4568 0,6347 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.5 como referência/ *p-valor ≤0,05 distribuição não normal/ AUB-largura 
biauricular/ ASB-largura biastérica/ OCC-corda occipital/ LIC-corda Lambda-Inion. 

 
 
 
 
 
 
 



109 

 

 

Tabela 5.17 – Teste Skewness/Kurtosis para análise intraexaminador das medidas cranianas 
inferiores. 

 

Medida 

 Examinador A  Repetição 

 
Pr 

(Skewness) 
Pr  

(Kurtosis) 
p-valor  

Pr 
(Skewness) 

Pr  
(Kurtosis) 

p-valor 

MLCd  0,2845 0,5921 0,4525  0,7666 0,5236 0,7726 

MLCe  0,7328 0,4572 0,7006  0,5391 0,5346 0,6645 

MWCd  0,5647 0,3487 0,5145  0,5647 0,3487 0,2864 

MWCe  0,7932 0,6127 0,850  0,6055 0,1672 0,2939 

FOL  0,7075 0,8247 0,9094  0,4591 0,5761 0,6285 

FOB  0,3909 0,774 0,6438  0,8477 0,7996 0,9506 

PAB  0,0928 0,1284 0,0797  0,2406 0,2550 0,2197 

PAL  0,081 0,4243 0,1354  0,2961 0,3316 0,3137 

MAB  0,4978 0,2545 0,3745  0,5446 0,1377 0,2332 

MAL  0,6893 0,5258 0,7437  0,5816 0,6295 0,7547 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.6 como referência/ d lado direito/ e lado esquerdo/ *p-valor ≤0,05 distribuição 

não normal/ MLC-máximo comprimento do côndilo occipital/ MWC-máxima largura do côndilo 
occipital/ FOL-comprimento do forame magno/ FOB-largura do forame magno/ PAB-largura 
palatal/ PAL-comprimento palatal/ MAB-máxima largura alveolar/ MAL-máximo comprimento 
alveolar. 

 
Tabela 5.18 – Teste Skewness/Kurtosis para análise intraexaminador das medidas mandibulares. 
 

Medidaa 

 Examinador A  Repetição 

 
Pr 

(Skewness) 
Pr  

(Kurtosis) 
p-valor  

Pr 
(Skewness) 

Pr  
(Kurtosis) 

p-valor 

CHH  0,0447 0,6543 0,1111  0,1176 0,8695 0,2464 

HMBd  0,8299 0,5968 0,8496  0,962 0,3442 0,6156 

HMBe  0,1985 0,3655 0,2469  0,1741 0,2913 0,1856 

BMBd  0,3179 0,4025 0,3878  0,3737 0,1521 0,1988 

BMBe  0,7012 0,677 0,8518  0,5523 0,4308 0,5892 

BML  0,6176 0,8303 0,8628  0,3203 0,9565 0,5835 

BCB  0,5285 0,1922 0,3073  0,6329 0,1943 0,3423 

CDB  0,9541 0,9947 0,9983  0,9089 0,9648 0,9925 

MNBd  0,344 0,1009 0,1419  0,6974 0,4763 0,7049 

MNBe  0,2712 0,7891 0,4936  0,0273 0,2822 0,0581 

MRB  0,1794 0,3775 0,2300  0,1013 0,1677 0,0972 

MARB  0,9362 0,1898 0,3818  0,3744 0,3138 0,3648 

MRHd  0,2993 0,9487 0,5540  0,3791 0,8186 0,6411 

MRHe  0,8815 0,1273 0,2658  0,8502 0,0791 0,1704 

MAL  0,2467 0,4812 0,3576  0,3037 0,7438 0,5282 

BGB  0,7523 0,5884 0,8177  0,9852 0,5761 0,8552 

MLP  0,2469 0,883 0,4711  0,1502 0,8378 0,3048 

MAd  0,0851 0,7162 0,1718  0,0764 0,2997 0,1119 

MAe  0,8005 0,2203 0,4187  0,935 0,3305 0,5961 

MNDd  0,5569 0,2606 0,4081  0,3636 0,4659 0,4726 

MNDe  0,5324 0,0780 0,1465  0,4031 0,9387 0,6862 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.7 como referência./ d lado direito/ e lado esquerdo/ *p-valor ≤0,05 distribuição 
não normal/ CHH-altura do mento/ HMB-altura do corpo da mandíbula/ BMB- espessura do 
corpo da mandíbula/ BML-largura mandibular anterior/ BCB-largura bicoronoide/ CDB-largura 
bicondiliana/ MNB-largura da incisura mandibular/ MRB-largura mínima do ramo mandibular/ 
MARB-largura máxima do ramo mandibular/ MRH-altura do ramo mandibular/ MLT-
comprimento mandibular/ BGB-largura bigoníaca/ MLP-comprimento mandíbula (projeção)/ 
MA-ângulo mandibular/ MND-profundidade de incisura mandibular. 
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Os resultados das distribuições de normalidade da análise intraexaminador 

demonstraram que algumas medidas apresentaram a distribuição dos dados dentro 

da curva de normalidade, e algumas variáveis apresentaram uma distribuição não 

normal dos dados. Sendo assim, adotou-se a utilização de um teste paramétrico (test 

t) e um não-paramétrico (Wilcoxon) para todas as variáveis, além da análise de 

médias, medianas e o coeficiente de correlação intraclasse.  

Na tabela 5.19, as medidas largura máxima do crânio (XCB) e o comprimento 

da base do crânio (BNL) apresentaram diferença significativa entre os exames. Porém 

todas as variáveis deste grupo apresentaram uma correlação excelente entre as 

análises, uma vez que todos os coeficientes de correlação intraclasse foram >0,75.  

 

Tabela 5.19 – Análise intraexaminador das medidas cranianas superiores. 

 

Medidaa 

Examinador A  Repetição  

t 
Test t         

p-valor 
Wilcoxon 
p-valor 

ICCb 

Mediana Média DPc 95 % ICf  Mediana Média DPc 95 % ICf 

FRA 95,75 95,75 2,25 94,69 96,80  96,50 96,48 2,58 95,26 97,68 1,56 0,1345 0,3948 0,763 

GOL 177,50 176,07 9,19 9,19 171,77  177,00 176,08 9,19 9,19 171,77 -1,27 0,2170 0,2327 0,995 

XCB 132,00 132,00 5,61 129,37 134,62  135,50 132,00 5,61 129,37 134,62 6,03 0,0000* 0,0001* 0,816 

BBH 132,00 131,10 8,56 127,09 135,10  132,75 131,10 8,56 127,09 135,10 0,49 0,6295 0,7026 0,997 

BNL 97,25 98,15 5,21 95,70 100,59  98,00 98,67 5,22 96,23 101,11 2,66 0,0153* 0,0295* 0,991 

BPL 90,87 92,17 7,28 88,75 95,57  90,71 92,25 7,14 88,91 95,59 0,52 0,6068 0,3133 0,998 

FRC 109,78 109,96 6,23 107,04 112,87  109,86 110,10 6,58 107,02 113,19 0,4 0,6872 0,9108 0,984 

PAC 110,93 110,06 9,73 105,50 114,61  109,78 110,56 8,84 106,42 114,70 1,32 0,1998 0,3317 0,991 

Fonte: o autor 
a ver Quadro4.2 como referência/ b Coeficiente de correlação intraclasse das médias das medidas/ c Desvio Padrão/ 
f Intervalo de confiança de 95%/ *significante p-valor ≤0,05/ FRA-ângulo da concavidade frontal/ GOL-comprimento 
máximo do crânio/ XCB-largura máxima do crânio / BBH-altura Basion-Bregma/ BNL-comprimento da base do 
crânio/ BPL-comprimento Basion-Prosthion/ FRC-corda frontal/ PAC-corda parietal. 

 

 

As medidas largura mínima frontal (WFB), largura Zygooorbital (ZOB), largura 

bi-orbital (EKB) e largura bimaxilar (ZMB) apresentaram diferença significativa entre 

as análises do grupo de medidas cranianas anteriores. Apenas as variáveis largura 

orbital esquerda (OBBe) (ICC= 0,511) e altura orbital esquerda (OBHe) (ICC= 0,542) 

apresentaram uma correlação moderada, todas as outras medidas apresentaram uma 

correlação excelente (ICC>0,75) (Tabela 5.20). 
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Tabela 5.20 – Análise intraexaminador das medidas cranianas anteriores. 

 

Medidaa 

Examinador A  Repetição 

t 
Test t         

p-valor 
Wilcoxon 
p-valor 

ICCb 

Mediana Média DPc 95 % ICf  Mediana Média DPc 95 % ICf 

UFB 102,93 102,76 4,59 100,61 104,91  102,01 101,86 3,98 99,99 103,72 -2,8 0,0119 0,0228 0,962 

NPH 62,61 62,61 6,33 59,64 65,57  63,96 62,88 6,51 59,83 65,93 1,24 0,2284 0,1303 0,994 

WFB 100,12 99,99 5,61 97,37 102,62  97,77 96,85 5,26 94,38 99,31 -3,7 0,0014* 0,0002* 0,793 

OBBd 38,98 39,02 1,95 38,11 39,93  39,72 39,37 3,42 37,76 40,97 0,53 0,6003 0,3135 0,635 

OBBe 38,91 38,82 1,97 37,89 39,74  39,76 39,21 2,97 37,81 40,60 0,6 0,5544 0,1790 0,511 

OBHd 33,84 34,01 2,82 32,69 35,34  33,75 34,05 2,43 32,91 35,19 0,06 0,9527 0,3507 0,722 

OBHe 34,25 34,45 2,92 33,08 35,82  34,49 34,70 2,47 33,54 35,85 0,35 0,7243 0,6950 0,542 

ZOB 54,26 55,80 5,27 53,33 58,27  55,76 56,62 5,29 54,15 59,10 2,58 0,0182* 0,0251* 0,980 

DKB 20,89 21,05 2,81 19,74 22,37  21,02 20,96 2,41 19,83 22,09 -0,5 0,6515 0,6274 0,999 

EKB 96,24 96,50 3,90 94,67 98,33  97,86 97,41 3,77 95,64 99,17 3,53 0,0022* 0,0064* 0,965 

IOB 12,76 12,66 2,58 11,45 13,87  12,49 12,57 2,47 11,41 13,73 -0,4 0,6587 0,6813 0,970 

NLH 49,38 49,29 3,76 47,53 51,05  49,53 49,93 4,46 47,84 52,01 0,94 0,3589 0,9256 0,845 

NLB 24,26 24,02 2,02 23,07 24,97  23,70 24,04 2,04 23,08 25,00 0,08 0,9373 0,5503 0,941 

ZYB 123,65 124,44 5,38 121,84 127,04  123,72 124,29 5,48 121,64 126,93 -0,5 0,6291 0,5461 0,985 

ZMB 91,02 90,26 5,27 87,79 92,73  90,08 89,57 5,07 87,19 91,94 -2,9 0,0093* 0,013* 0,985 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.3 como referência/ b Coeficiente de correlação intraclasse das médias das medidas/ c Desvio 
Padrão/ f Intervalo de confiança de 95%/ d lado direito/ e lado esquerdo/ *significante p-valor ≤0,05/ UFB-largura 
facial superior/ NPH-altura facial superior/ WFB-largura mínima frontal/ OBB-largura orbital/ OBH-altura orbital/ 
ZOB-largura zygoorbital/ DKB-largura interorbital/ EKB-largura biorbital/ IOB- largura interorbital (Frontal)/ NLH-
altura nasal/ NLB-largura nasal/ ZYB-largura bizigomática/ ZMB-largura bimaxilar.  

 

 

A tabela 5.21 apresenta os resultados referente a análise intraobservador do 

grupamento das medidas cranianas laterais. Este grupo apresentou 05 variáveis com 

diferença significativa entre as análises: arco vertical mínimo esquerdo (IMLe), 

comprimento Asterion-Porion direito (APLd), comprimento Porion-Mastoidale direito 

(PMLd) e esquerdo (PMLe), comprimento Asterion-Mastoidale direito (AMLd). As 

variáveis arco vertical mínimo esquerdo (IMLe) (ICC= 0,661) e comprimento Asterion-

Porion direito (APLd) (ICC=0,651) apresentaram uma correlação boa e todas as outras 

variáveis apresentaram uma correlação excelente (ICC>0,75).  
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Tabela 5.21 – Análise intraexaminador das medidas cranianas laterais. 

 

Medidaa 

Examinador A  Repetição 

t 
Test t         

p-valor 
Wilcoxon 
p-valor 

ICCb 

Mediana Média DPc 95 % ICf  Mediana Média DPc 95 % ICf 

IMLd 44,07 44,97 4,41 42,91 47,04  45,42 45,68 3,19 44,18 47,17 0,85 0,4034 0,0318 0,709 

IMLe 43,57 43,69 3,76 41,93 45,46  44,37 45,50 3,85 43,70 47,30 2,2 0,0399* 0,0304* 0,661 

XMLd 47,81 49,40 6,66 46,28 53,07  49,54 49,96 4,99 47,62 52,13 0,547 0,5907 0,1913 0,830 

XMLe 47,25 49,78 6,81 46,50 53,07  49,59 50,01 4,41 47,88 52,13 0,22 0,8272 0,4209 0,839 

ZPLd 81,50 81,84 4,12 79,91 83,77  81,68 81,92 3,98 80,05 83,78 0,23 0,8133 1,0000 0,967 

ZPLe 81,70 81,47 4,24 79,48 83,45  80,59 81,58 4,38 79,52 83,63 0,36 0,7162 0,9108 0,977 

APLd 48,21 47,46 4,22 45,49 49,43  49,37 49,57 4,02 47,69 51,45 2,37 0,0280* 0,0137* 0,651 

APLe 48,88 49,04 4,26 47,04 51,08  48,10 48,44 3,74 46,69 50,20 -1,90 0,0700 0,1600 0,970 

PMLd 29,44 29,54 3,91 27,71 31,37  30,41 30,43 2,80 29,11 31,74 2,37 0,0284* 0,0187* 0,922 

PMLe 30,17 30,00 3,59 28,32 31,68  30,89 31,15 3,34 29,58 32,72 2,84 0,0104* 0,0080* 0,904 

AMLd 50,37 50,47 5,53 47,88 53,06  53,53 52,74 5,00 50,40 55,08 3,13 0,0055* 0,0038* 0,856 

AMLe 51,68 51,82 6,07 48,98 54,67  51,07 51,41 5,46 48,85 53,96 -1,94 0,0670 0,0674 0,992 

MDHd 25,89 27,18 4,13 25,25 29,12  26,02 26,78 3,79 25,00 28,56 -0,84 0,4102 0,1913 0,923 

MDHe 28,03 27,39 3,95 25,54 29,23  28,13 27,82 3,82 26,02 29,61 1,02 0,3177 0,3135 0,938 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.4 como referência/ b Coeficiente de correlação intraclasse das médias das medidas/ c Desvio 
Padrão/ f Intervalo de confiança de 95%/ d lado direito/ e lado esquerdo/ *significante p-valor ≤0,05/ IML-arco 
zigomático mínimo/ XML-comprimento máximo do osso zigomático/ ZPL-comprimento Zygoorbitale-Porion/ APL-
comprimento Asterion-Porion/ PML-comprimento Porion-Mastoidale/ AML-comprimento Asterion-Mastoidale/ 

MDH-comprimento mastoide.  

 
 

O grupo de medidas cranianas posteriores não apresentou nenhuma diferença 

significativa entre as análises, assim como todos os coeficientes de correlação 

intraclasse foram maiores que 0,75, evidenciando uma correlação excelente (Tabela 

5.22).  

 
 
Tabela 5.22 – Análise intraexaminador das medidas cranianas posteriores. 
 

Medidaa 

Examinador A  Repetição 

t 
Test t         

p-valor 
Wilcoxon 
p-valor 

ICCb 

Mediana Média DPc 95 % ICf  Mediana Média DPc 95 % ICf 

AUB 119,59 119,94 4,16 117,99 121,88  120,22 120,26 4,22 118,28 122,24 1,61 0,1239 0,1005 0,988 

ASB 109,89 110,93 5,33 108,43 113,42  111,08 110,51 4,13 108,56 112,44 -0,61 0,5465 0,9702 0,886 

OCC 96,84 96,31 6,15 93,43 99,19  97,02 95,78 6,67 92,66 98,91 -1,15 0,2615 0,1454 0,973 

LIC 63,99 66,63 10,39 61,77 71,50  65,39 66,71 8,06 62,93 70,48 0,07 0,9419 0,4781 0,946 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.5 como referência/ b Coeficiente de correlação intraclasse das médias das medidas/ c Desvio 
Padrão/ f Intervalo de confiança de 95%/ *significante p-valor ≤0,05/ AUB-largura biauricular/ ASB-largura 
biastérica/ OCC-corda occipital/ LIC-corda Lambda-Inion. 
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A tabela 5.23 apresenta os resultados da análise intraexaminador para o 

grupamento de medidas cranianas inferiores. As variáveis comprimento do forame 

magno (FOL), largura do forame magno (FOB) e largura palatal (PAB) apresentaram 

diferença significativa entre as análises (p<0,05). Apenas a largura do forame magno 

(FOB) apresentou uma correlação fraca (ICC=0,339), o comprimento do forame 

magno (FOL) evidenciou uma correlação moderada (ICC= 0,408), as medidas largura 

palatal (PAB) e comprimento palatal (PAL) demonstraram uma correlação boa 

(0,60>ICC<0,74) e todas as demais variáveis apresentaram uma correlação excelente 

com ICC maior que 0,75.  

 
 
Tabela 5.23 – Análise intraexaminador das medidas cranianas inferiores. 

 

Medidaa 
Examinador A   Repetição 

t 
Test t         
p-valor 

Wilcoxon 
p-valor 

ICCb 

Mediana Média DPc 95 % ICf  Mediana Média DPc 95 % ICf 

MLCd 
21,28 21,83 2,30 20,76 22,91  21,85 21,82 2,20 20,79 22,85 -0,08 0,9355 0,7228 0,950 

MLCe 
22,15 22,21 2,35 21,11 23,32  22,61 22,35 2,12 21,35 23,34 0,35 0,7247 0,8666 0,842 

MWCd 
10,63 10,87 1,95 9,95 11,78  11,02 10,88 1,57 10,14 11,62 0,05 0,9545 1,0000 0,917 

MWCe 
10,02 10,44 2,05 9,48 11,40  10,92 10,84 1,62 10,08 11,60 1,23 0,2328 0,9702 0,814 

FOL 
30,05 30,11 2,29 29,03 31,18  33,99 34,21 2,19 33,19 35,24 10,23 0,0000* 0,0001* 0,408 

FOB 
34,07 34,35 2,11 33,36 35,34  29,98 30,10 2,15 29,10 31,11 -10,02 0,0000* 0,0001* 0,339 

PAB 
34,89 34,80 2,71 33,52 36,07  32,43 33,08 2,89 31,72 34,43 -2,95 0,0081* 0,0100* 0,659 

PAL 
48,91 48,34 4,27 46,14 50,54  49,18 48,73 6,49 45,39 52,07 0,27 0,7881 0,6529 0,604 

MAB 
58,93 57,72 6,46 54,70 60,75  59,64 57,83 6,48 54,79 60,86 0,41 0,6812 0,6012 0,992 

MAL 
50,36 50,39 4,73 48,04 52,74  51,04 50,99 5,18 48,41 53,57 1,8 0,0894 0,1330 0,977 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.6 como referência/ b Coeficiente de correlação intraclasse das médias das medidas/ c Desvio Padrão/ 
f Intervalo de confiança de 95%/ d lado direito/ e lado esquerdo/ *significante p-valor ≤0,05/ MLC-máximo 
comprimento do côndilo occipital/ MWC-máxima largura do côndilo occipital/ FOL-comprimento do forame magno/ 
FOB-largura do forame magno/ PAB-largura palatal/ PAL-comprimento palatal/ MAB-máxima largura alveolar/ 
MAL-máximo comprimento alveolar. 

 
 

O grupamento das medidas mandibulares na análise intraexaminador 

apresentou 04 variáveis com diferença significativa entre as análises: largura da 

incisura mandibular esquerda (MNBe), altura do ramo mandibular direita (MRHd), 

largura bigoníaca (BGB) e profundidade da incisura mandibular esquerda (MNDe). 

Todas as variáveis apresentaram uma correlação excelente com o coeficiente de 

correlação intraclasse maior que 0,75 (Tabela 5.24).  
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Tabela 5.24 – Análise intraexaminador das medidas mandibulares. 
 

Medidaa 

Examinador A  Repetição 

t 
Test t         
p-valor 

Wilcoxon 
p-valor 

ICCb 

Mediana Média DP 95 % IC  Mediana Média DP 95 % IC 

CHH 29,59 27,04 6,86 23,82 30,25  28,50 26,83 7,02 23,55 30,12 -0,32 0,7507 0,1005 0,960 

HMBd 22,86 23,23 5,31 20,74 25,72  22,77 23,26 5,77 20,56 25,97 0,11 0,9061 0,2471 0,990 

HMBe 23,92 23,47 5,89 20,71 26,23  23,65 23,38 5,88 20,63 26,13 -0,39 0,6997 0,3703 0,992 

BMBd 10,01 10,04 1,99 9,11 10,97  9,46 9,95 2,04 8,99 10,90 -0,86 0,3972 0,2109 0,986 

BMBe 10,22 10,05 2,28 8,98 11,12  9,72 9,93 2,38 8,82 11,04 0,76 0,4520 0,8228 0,977 

BML 44,41 44,84 3,11 43,38 46,30  44,23 44,42 2,91 43,05 45,78 -3,05 0,0065* 0,6274 0,985 

BCB 94,43 94,40 7,44 90,92 97,89  94,91 94,40 7,44 90,92 97,89 0,81 0,4238 0,4552 0,998 

CDB 113,96 114,46 6,19 111,56 117,36  114,15 114,64 6,12 111,78 117,51 1,59 0,1300 0,9700 1,00 

MNBd 31,09 30,40 3,49 28,76 32,04  31,28 30,90 3,50 29,26 32,56 1,68 0,1086 0,0479* 0,959 

MNBe 31,78 31,34 3,45 30,72 33,95  30,53 31,23 3,44 29,62 32,84 -4,25 0,0004* 0,0012* 0,947 

MRB 29,58 29,56 3,14 28,05 31,08  29,32 29,44 3,14 27,93 30,96 -1,47 0,1566 0,9404 0,997 

MARB 31,06 30,73 3,38 29,15 32,31  31,93 31,49 2,89 30,13 32,84 1,37 0,1840 0,5755 0,814 

MRHd 56,24 55,71 7,38 52,25 59,17  57,35 56,40 7,23 53,01 59,79 4,07 0,0007* 0,0145* 0,995 

MRHe 55,05 55,89 6,10 53,03 58,74  54,78 56,12 6,22 53,21 59,04 1,00 0,3298 0,1671 0,993 

MAL 69,85 70,28 5,94 67,50 73,07  69,34 69,80 6,11 66,94 72,66 -1,57 0,1315 0,4330 0,986 

BGB 89,56 90,23 7,68 86,63 93,83  90,94 91,45 7,41 87,98 94,92 2,48 0,0223* 0,0025* 0,973 

MLP 101,79 100,31 7,25 96,91 103,71  101,45 100,47 6,62 97,37 103,57 0,45 0,6533 0,1005 0,988 

MAd 120,00 122,02 7,41 118,55 125,49  120,50 121,37 6,83 118,17 124,57 -0,85 0,4000 0,0100* 0,940 

MAe 121,50 121,70 7,00 118,42 124,97  123,25 121,60 6,89 118,37 124,82 -0,15 0,8749 0,3563 0,960 

MNDd 13,61 13,50 2,13 12,50 14,50  14,12 13,97 2,44 12,83 15,12 1,74 0,0970 0,0002* 0,918 

MNDe 13,80 13,36 2,34 12,23 14,49  13,93 13,87 2,30 12,76 14,98 3,1 0,0061* 0,0022* 0,965 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.7 como referência/ b Coeficiente de correlação intraclasse das médias das medidas/ c Desvio 
Padrão/ f Intervalo de confiança de 95%/ d lado direito/ e lado esquerdo/ *significante p-valor ≤0,05/ CHH-altura do 
mento/ HMB-altura do corpo da mandíbula/ BMB- espessura do corpo da mandíbula/ BML-largura mandibular 
anterior/ BCB-largura bicoronoide/ CDB-largura bicondiliana/ MNB-largura da incisura mandibular/ MRB-largura 
mínima do ramo mandibular/ MARB-largura máxima do ramo mandibular/ MRH-altura do ramo mandibular/ MLT-
comprimento mandibular/ BGB-largura bigoníaca/ MLP-comprimento mandíbula (projeção)/ MA-ângulo 
mandibular/ MND-profundidade de incisura mandibular.  

 
 

5.2 ANÁLISE DA VARIABILIDADE ENTRE O LADO DIREITO E ESQUERDO 
 
 

No protocolo de medição utilizado neste estudo 11 mensurações foram 

realizadas bilateralmente, ou seja, do lado direito e esquerdo. Para analisar a 

variabilidade entre os lados, aplicou-se o test t e Wilcoxon. Na amostra brasileira, as 

variáveis altura orbital (OBH), comprimento porion-mastoidale (PML), comprimento do 

mastóide (MDH) e altura do ramo mandibular (MRH) apresentaram diferença entre o 

lado direito e esquerdo (p<0,05) (Tabela 5.25). 
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Tabela 5.25 – Análise da variabilidade entre o lado direito e esquerdo na população brasileira. 

 

Medidaa 

Lado Direito  Lado Esquerdo 

t 
Test t         

p-valor 
Wilcoxon 
p-valor 

Mediana Média DPb 95 % ICc 
  

Mediana Média DPb 95 % ICc 

OBB 39,24 39,29 2,17 38,85 39,73  38,94 39,01 1,92 38,62 39,40 1,60 0,1113 0,1369 

OBH 34,25 34,15 2,56 33,63 34,67  34,03 34,51 2,50 34,00 35,01 -2,77 0,0066* 0,0003* 

IML 44,85 45,00 4,25 44,13 45,88  45,02 44,68 3,80 43,90 45,46 1,14 0,2548 0,2290 

XML 49,38 49,89 6,05 48,58 51,20  50,60 50,15 6,54 48,96 51,34 -0,65 0,5151 0,4805 

ZPL 81,40 81,94 4,78 80,96 82,92  82,02 82,15 5,02 81,13 83,17 -0,73 0,4635 0,5268 

APL 48,26 47,99 3,97 47,21 48,78  48,23 48,10 4,30 47,25 48,96 -0,28 0,7735 0,9301 

PML 29,88 29,97 3,45 29,28 30,65  31,13 31,18 3,47 30,49 31,87 -5,27 0,0000* 0,0000* 

AML 49,84 50,34 5,36 49,27 51,40  50,26 50,64 5,26 49,60 51,69 -0,79 0,4280 0,4863 

MDH 28,22 27,87 3,65 27,15 28,60  29,52 28,67 3,58 27,96 29,38 -3,50 0,0007* 0,0002* 

MLC 21,93 22,35 2,69 21,79 22,90  21,89 22,21 2,78 21,64 22,78 0,68 0,4962 0,6076 

MWC 11,10 11,10 1,75 10,74 11,47  11,08 11,08 1,64 10,74 11,42 0,17 0,8633 0,6931 

HMB 25,80 24,74 5,58 23,63 25,85  25,95 24,72 5,67 23,59 25,84 0,10 0,9142 0,9849 

BMB 10,38 10,43 1,80 10,08 10,79  10,06 10,29 1,94 9,90 10,67 1,51 0,1327 0,2089 

MNB 32,52 32,54 3,31 31,86 33,21  32,44 32,66 3,59 31,93 33,39 -0,45 0,6534 0,4423 

MRH 57,81 57,68 6,51 56,35 59,01  56,86 56,85 6,18 55,59 58,11 2,80 0,0062* 0,0008* 

MA 122,00 121,94 7,39 120,47 123,41  123,00 122,55 7,87 120,59 123,71 -0,50 0,6144 0,6814 

MND 13,19 13,19 1,98 12,78 13,61  13,34 13,13 2,21 12,67 13,59 0,46 0,6431 0,9472 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.2-4.7 como referência/ b Desvio Padrão/ c Intervalo de confiança de 95%/ *significante p-valor ≤0,05/ 
OBB-largura orbital/ OBH-altura orbital/ IML-arco vertical mínimo/ XML-comprimento máximo do osso zigomático/ 
ZPL-comprimento Zygoorbitale-Porion/ APL-comprimento Asterion-Porion/ PML-comprimento Porion-Mastoidale/ 
AML-comprimento Asterion-Mastoidale/ MDH-comprimento mastoide/ MLC-máximo comprimento do côndilo 
occipital/ MWC-máxima largura do côndilo occipital/ HMB-altura do corpo mandibular/ BMB-espessura do corpo 
mandibular/ MNB-largura da incisura mandibular/ MRH-altura do ramo mandibular/ MA-ângulo mandibular/ MND-
profundidade da incisura mandibular. 

 
 
 

Na tabela 5.26, podemos avaliar os resultados da variabilidade entre os lados 

na amostra escocesa, sendo assim as variáveis que apresentaram diferença entre 

direito e esquerdo foram: altura da órbita (OBH), comprimento porion-mastoidale 

(PML), comprimento do mastóide (MDH) e ângulo mandibular (MA).  
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Tabela 5.26 – Análise da variabilidade entre o lado direito e esquerdo na população escocesa. 
 

Medida 

Direito  Esquerdo 

t 
Test t         
p-valor 

Wilcoxon 
p-valor 

Mediana Média DPb 95 % ICc  Mediana Média DP 95 % ICc 

OBB 40,66 40,72 2,79 40,16 41,28  40,62 40,62 2,36 40,15 41,10 0,40 0,6882 0,3693 

OBH 33,95 34,37 3,42 33,68 35,05  34,71 34,74 2,65 34,21 35,27 -1,12 0,2628 0,0000* 

IML 47,75 47,83 3,60 47,11 48,56  47,44 47,51 3,37 46,83 48,18 1,44 0,1512 0,1959 

XML 54,19 53,52 4,09 52,57 54,47  53,57 53,60 4,03 52,67 54,54 -0,24 0,8043 0,8610 

ZPL 84,57 84,45 4,15 83,61 85,30  84,25 84,19 3,75 83,43 84,94 0,94 0,3473 0,1773 

APL 46,94 46,82 4,26 45,96 47,67  46,81 47,25 3,77 46,49 48,01 -1,06 0,2898 0,3597 

PML 31,66 31,32 3,85 30,54 32,09  32,69 32,20 3,47 31,50 32,90 -3,31 0,0013* 0,0004* 

AML 48,80 48,47 5,29 47,40 49,53  48,26 48,64 4,62 47,70 49,57 -0,39 0,6948 0,8375 

MDH 30,12 30,02 3,91 29,23 30,80  30,92 30,92 3,78 30,16 31,68 -3,42 0,0009* 0,0011* 

MLC 23,98 24,25 2,41 23,75 24,76  24,15 23,90 2,63 23,35 24,45 1,64 0,1038 0,2182 

MWC 11,88 12,13 1,66 11,78 12,48  12,10 12,20 1,78 11,88 12,57 -0,38 0,6990 0,5016 

HMB 29,49 29,36 4,25 27,92 30,80  29,27 29,68 3,63 28,45 30,91 -0,79 0,4329 0,3339 

BMB 13,07 13,12 1,55 12,60 13,65  12,46 12,91 1,53 12,39 13,43 0,88 0,3801 0,3399 

MNB 32,28 32,49 3,58 31,28 33,70  32,28 32,03 3,91 30,71 33,36 0,95 0,3440 0,2450 

MRH 65,25 65,75 6,20 63,65 67,85  65,32 65,51 6,88 63,18 67,84 0,43 0,6692 0,6151 

MA 116,50 117,77 6,26 115,65 119,89  118,00 118,88 5,21 117,12 120,65 -2,48 0,0178* 0,0167* 

MND 13,96 13,99 2,10 13,27 14,70  13,48 13,74 2,08 13,03 14,44 0,75 0,4542 0,3261 

Fonte: o autor 
a ver Quadros 4.2-4.7 como referência/ b Desvio Padrão/ c Intervalo de confiança de 95%/ *significante p-valor 
≤0,05/ OBB-largura orbital/ OBH-altura orbital/ IML-arco vertical mínimo/ XML-comprimento máximo do osso 
zigomático/ ZPL-comprimento Zygoorbitale-Porion/ APL-comprimento Asterion-Porion/ PML-comprimento 
Porion-Mastoidale/ AML-comprimento Asterion-Mastoidale/ MDH-comprimento mastoide/ MLC-máximo 
comprimento do côndilo occipital/ MWC-máxima largura do côndilo occipital/ HMB-altura do corpo mandibular/ 
BMB-espessura do corpo mandibular/ MNB-largura da incisura mandibular/ MRH-altura do ramo mandibular/ 
MA-ângulo mandibular/ MND-profundidade da incisura mandibular. 

 
 
5.3 ANÁLISE DA VARIABILIDADE MÉTRICA ENTRE A AMOSTRA ESCOCESA 
E BRASILEIRA 
 
 

A análise da variabilidade métrica entre as duas populações foi realizada 

através da aplicação dos testes estatísticos: test t e Wilcoxon, além disso aplicou-se 

o coeficiente de variação para verificar a variabilidade dos dados em relação à média 

entre as duas amostras analisadas. A amostra para este estudo foi composta por 100 

crânios e 100 mandíbulas de indivíduos brasileiros e 100 crânios e 36 mandíbulas de 

escoceses, conforme descrito na tabela 5.27. 
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Tabela 5.27 – Descrição da amostra brasileira e escocesa utilizada no estudo. 
 

Coleção 

 Crânio  Mandíbula 

 Masculino Feminino Total  Masculino Feminino Total 

Brasil  53 47 100  53 47 100 

Escócia  61 39 100  24 12 36 

Fonte: o autor 

 

Inicialmente verificou-se através do teste de normalidade Skewness/Kurtosis a 

forma de distribuição dos dados referentes as mensurações realizadas na amostra 

brasileira e escocesa. Dentre as variáveis analisadas, a amostra brasileira apresentou 

59 variáveis dentro da curva de normalidade e 13 com uma distribuição não normal; a 

amostra escocesa apresentou 50 variáveis com distribuição normal e 22 não normal 

(Tabelas 5.28 a 5.33).  

 

 

Tabela 5.28 – Teste Skewness/Kurtosis das amostras brasileira e escocesa referente as medidas 
cranianas superiores. 

 

Medidaa 
Brasil   Escócia 

Pr (Skewness) Pr (Kurtosis) p-valor   Pr (Skewness) Pr (Kurtosis) p-valor 

FRA 
0,0007 0,2549 0,0046*  0,0986 0,7622 0,2352 

GOL 
0,5475 0,8303 0,8136   0,0000 0,0000 0,0000* 

XCB 
0,9747 0,4944 0,7888  0,5023 0,1117 0,2164 

BBH 
0,5283 0,1547 0,2885   0,0000 0,0001 0,0000* 

BNL 
0,9840 0,4558 0,7538  0,1650 0,7076 0,3458 

BPL 
0,0280 0,4932 0,0743   0,1734 0,6101 0,3378 

FRC 
0,3529 0,2977 0,3680  0,0000 0,0000 0,0000* 

PAC 
0,0611 0,2910 0,0970   0,0019 0,0009 0,0003* 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.2 como referência/ *p-valor ≤0,05 distribuição não normal/ FRA-ângulo da 
concavidade frontal/ GOL-comprimento máximo do crânio/ XCB-largura máxima do crânio 
/ BBH-altura Basion-Bregma/ BNL-comprimento da base do crânio/ BPL-comprimento 
Basion-Prosthion/ FRC-corda frontal/ PAC-corda parietal. 
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Tabela 5.29 – Teste Skewness/Kurtosis das amostras brasileira e escocesa referente as medidas 
cranianas anteriores. 

 

Medidaa 
Brasil   Escócia 

Pr (Skewness) Pr (Kurtosis) p-valor   Pr (Skewness) Pr (Kurtosis) p-valor 

UFB 0,9790 0,9049 0,9925  0,1954 0,3131 0,2507 

NPH 0,5824 0,4377 0,6302   0,0270 0,0001 0,0003* 

WFB 0,9113 0,7396 0,9404  0,0000 0,0000 0,0000* 

OBBd 0,3442 0,3546 0,4075   0,0000 0,0000 0,0000* 

OBBe 0,5803 0,0686 0,1552  0,0415 0,0341 0,0205* 

OBHd 0,1471 0,2828 0,1876   0,0000 0,0000 0,0000* 

OBHe 0,0567 0,4046 0,1093  0,1602 0,0051 0,0133* 

ZOB 0,0000 0,0000 0,0000*   0,4471 0,1763 0,2906 

DKB 0,5674 0,6245 0,7499  0,0000 0,0001 0,0000* 

EKB 0,1787 0,8288 0,3861   0,1740 0,1210 0,1126 

IOB 0,7510 0,7471 0,9027  0,4139 0,3505 0,4545 

NLH 0,9486 0,1955 0,4226   0,2622 0,5913 0,4533 

NLB 0,8327 0,8748 0,9659  0,6205 0,1280 0,2684 

ZYB 0,6209 0,9983 0,8849   0,0979 0,8053 0,2346 

ZMB 0,0000 0,0000 0,0000*   0,6925 0,0442 0,1148 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.3 como referência/ d lado direito/ e lado esquerdo/ *p-valor ≤0,05 
distribuição não normal/ UFB-largura facial superior/ NPH-altura facial superior/ WFB-
largura mínima frontal/ OBB-largura orbital/ OBH-altura orbital/ ZOB-largura zygoorbital/ 
DKB-largura interorbital/ EKB-largura biorbital/ IOB- largura interorbital (Frontal)/ NLH-
altura nasal/ NLB-largura nasal/ ZYB-largura bizigomática/ ZMB-largura bimaxilar. 

 
Tabela 5.30 – Teste Skewness/Kurtosis das amostras brasileira e escocesa referente as medidas 

cranianas laterais. 
 

Medidaa 
Brasil   Escócia 

Pr (Skewness) Pr (Kurtosis) p-valor   Pr (Skewness) Pr (Kurtosis) p-valor 

IMLd 0,0030 0,0007 0,0003*   0,0057 0,2800 0,0050* 

IMLe 0,3146 0,0011 0,0067*  0,0613 0,4398 0,1215 

XMLd 0,1049 0,3833 0,1744   0,2220 0,4814 0,3591 

XMLe 0,8161 0,2778 0,5320  0,1883 0,2459 0,2040 

ZPLd 0,1990 0,4526 0,3208   0,7241 0,6093 0,8227 

ZPLe 0,6228 0,0647 0,1526  0,6327 0,6958 0,8246 

APLd 0,0010 0,0002 0,0001*   0,3652 0,1229 0,1933 

APLe 0,5813 0,4228 0,6170  0,1390 0,7787 0,3122 

PMLd 0,9646 0,7292 0,9409   0,2609 0,0909 0,1200 

PMLe 0,7518 0,3009 0,5500  0,0629 0,4646 0,1280 

AMLd 0,9741 0,3020 0,5801   0,0263 0,0015 0,0020* 

AMLe 0,3514 0,0923 0,1491  0,3884 0,0795 0,1401 

MDHd 0,5687 0,4670 0,6471   0,9067 0,9443 0,9907 

MDHe 0,2128 0,5551 0,3776   0,2618 0,5508 0,4371 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.4 como referência/ d lado direito/ e lado esquerdo/ *p-valor ≤0,05 
distribuição não normal/ IML-arco zigomático mínimo/ XML-comprimento máximo do osso 
zigomático/ ZPL-comprimento Zygoorbitale-Porion/ APL-comprimento Asterion-Porion/ 
PML-comprimento Porion-Mastoidale/ AML-comprimento Asterion-Mastoidale/ MDH-
comprimento mastoide. 
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Tabela 5.31 – Teste Skewness/Kurtosis das amostras brasileira e escocesa referente as medidas 
cranianas posteriores. 

 

Medidaa 
Brasil   Escócia 

Pr (Skewness) Pr (Kurtosis) p-valor   Pr (Skewness) Pr (Kurtosis) p-valor 

AUB 
0,2760 0,8920 0,5402   0,0060 0,0036 0,0014* 

ASB 
0,0030 0,3786 0,0144*  0,0143 0,0021 0,0017* 

OCC 
0,5252 0,7495 0,7738   0,7160 0,7869 0,9024 

LIC 
0,0975 0,9542 0,2434   0,0186 0,0015 0,0016* 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.5 como referência/ *p-valor ≤0,05 distribuição não normal/ AUB-largura 
biauricular/ ASB-largura biastérica/ OCC-corda occipital/ LIC-corda Lambda-Inion. 

 
 
 
 

Tabela 5.32 – Teste Skewness/Kurtosis das amostras brasileira e escocesa referente as medidas 
cranianas inferiores. 

 

Medidaa 
Brasil   Escócia 

Pr (Skewness) Pr (Kurtosis) p-valor   Pr (Skewness) Pr (Kurtosis) p-valor 

MLCd 
0,3716 0,3269 0,4055   0,2374 0,7417 0,4620 

MLCe 
0,3978 0,7402 0,6565  0,0817 0,0102 0,0143* 

MWCd 
0,3875 0,2200 0,3146   0,0000 0,0001 0,0000* 

MWCe 
0,0000 0,0000 0,0000*  0,0176 0,0885 0,0215 

FOL 
0,0967 0,8945 0,2402   0,0000 0,0000 0,0000* 

FOB 
0,8165 0,9777 0,9731  0,3159 0,6575 0,5406 

PAB 
0,0002 0,0001 0,0000*   0,0003 0,0000 0,0000* 

PAL 
0,0324 0,2604 0,0602  0,7565 0,7603 0,9097 

MAB 
0,2277 0,5426 0,3913   0,0571 0,1841 0,0717 

MAL 
0,0188 0,3573 0,0492   0,5042 0,5488 0,6620 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.6 como referência/ d lado direito/ e lado esquerdo/ *p-valor ≤0,05 

distribuição não normal/ MLC-máximo comprimento do côndilo occipital/ MWC-máxima 
largura do côndilo occipital/ FOL-comprimento do forame magno/ FOB-largura do forame 
magno/ PAB-largura palatal/ PAL-comprimento palatal/ MAB-máxima largura alveolar/ 
MAL-máximo comprimento alveolar. 
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Tabela 5.33 – Teste Skewness/Kurtosis das amostras brasileira e escocesa referente as medidas 
mandibulares. 

 

Medidaa 
Brasil   Escócia 

Pr (Skewness) Pr (Kurtosis) p-valor   Pr (Skewness) Pr (Kurtosis) p-valor 

CHH 
0,0095 0,8146 0,0415*   0,0288 0,5916 0,0826 

HMBd 
0,0166 0,7721 0,0602  0,5647 0,6093 0,7354 

HMBe 
0,0188 0,7867 0,0659   0,9495 0,4653 0,7576 

BMBd 
0,0048 0,0393 0,0055*  0,3974 0,5996 0,5928 

BMBe 
0,0363 0,0224 0,0144*   0,0648 0,4217 0,1217 

BML 
0,8404 0,4654 0,7473  0,2698 0,6159 0,4570 

BCB 
0,3360 0,1199 0,1793   0,8794 0,7839 0,9521 

CDB 
0,5543 0,9529 0,8366  0,8557 0,7527 0,9360 

MNBd 
0,9766 0,9966 0,9996   0,0712 0,4279 0,1302 

MNBe 
0,0000 0,0001 0,0000*  0,5856 0,0119 0,0466* 

MRB 
0,3789 0,2543 0,3452   0,0818 0,1020 0,0652 

MARB 
0,4472 0,2226 0,3468  0,5591 0,5679 0,7064 

MRHd 
0,8512 0,8925 0,9736   0,6861 0,9392 0,9189 

MRHe 
0,8962 0,1074 0,2615  0,9597 0,2089 0,4299 

MAL 
0,4244 0,8091 0,7017   0,3846 0,2185 0,2948 

BGB 
0,2066 0,7373 0,4170  0,5708 0,5414 0,6962 

MLP 
0,4942 0,1014 0,1982   0,0000 0,0000 0,0000* 

MAd 
0,1877 0,8214 0,4003  0,0509 0,1154 0,0525 

MAe 
0,3918 0,9085 0,6839   0,1352 0,2442 0,1464 

MNDd 
0,9750 0,6692 0,9123  0,5047 0,7837 0,7644 

MNDe 
0,1906 0,5543 0,3465   0,0804 0,9968 0,1915 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.7 como referência/ d lado direito/ e lado esquerdo/ *p-valor ≤0,05 

distribuição não normal/ CHH-altura do mento/ HMB-altura do corpo da mandíbula/ BMB- 
espessura do corpo da mandíbula/ BML-largura mandibular anterior/ BCB-largura 
bicoronoide/ CDB-largura bicondiliana/ MNB-largura da incisura mandibular/ MRB-largura 
mínima do ramo mandibular/ MARB-largura máxima do ramo mandibular/ MRH-altura do 
ramo mandibular/ MLT-comprimento mandibular/ BGB-largura bigoníaca/ MLP-
comprimento mandíbula (projeção)/ MA-ângulo mandibular/ MND-profundidade de 
incisura mandibular. 

 

 

No grupo de medidas cranianas superiores apenas o comprimento da base do 

crânio (BNL), o comprimento Basion-Prosthion (BPL) e a corda frontal (FRC) não 

apresentaram diferença estatística entre as duas amostras (Tabela 5.34). As 

variações do desvio padrão em relação à média correlacionando as duas amostras 

variou entre 4,02% a 7,55%.  
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Tabela 5.34 – Análise da variabilidade métrica entre a amostra brasileira e escocesa das medidas 
cranianas superiores. 

 

Medidaa 
Brasil  Escócia 

t 
Test t         

p-valor 
Wilcoxon 
p-valor 

CVb 
Mediana Média DPc 95 % ICf  Mediana Média DPc 95 % ICf 

FRA 96,00 96,43 2,67 95,90 96,96  100,00 99,88 3,79 99,12 100,64 -7,76 0,0000* 0,0000* 4,02 

GOL 176,00 176,63 8,07 175,02 178,24  184,00 182,16 10,58 180,05 184,27 -4,11 0,0001* 0,0000* 5,68 

XCB 133,00 133,56 7,71 132,02 135,09  137,00 137,34 6,31 136,08 138,60 -3,81 0,0002* 0,0004* 5,50 

BBH 131,00 131,38 8,03 129,75 133,00  129,00 128,56 8,12 126,91 130,20 2,54 0,0126* 0,0114* 6,07 

BNL 98,00 97,97 5,67 96,82 99,12  99,00 98,34 5,55 97,22 99,47 -0,49 0,6243 0,6229 5,36 

BPL 91,29 93,16 6,49 91,60 94,72  93,69 92,84 6,62 91,46 94,22 0,30 0,7625 0,9874 7,55 

FRC 110,24 110,37 5,14 109,32 111,41  111,53 111,32 6,41 110,01 112,62 -1,12 0,2627 0,2952 5,25 

PAC 110,88 110,73 7,15 109,31 112,15  112,59 113,03 7,07 111,62 114,43 -2,47 0,0150* 0,0155* 6,00 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.2 como referência/ b Coeficiente de variação (%)/ c Desvio padrão/ f Intervalo de confiança de 
95%/ *significante p-valor ≤0,05/ FRA-ângulo da concavidade frontal/ GOL-comprimento máximo do crânio/ 
XCB-largura máxima do crânio / BBH-altura Basion-Bregma/ BNL-comprimento da base do crânio/ BPL-
comprimento Basion-Prosthion/ FRC-corda frontal/ PAC-corda parietal. 

 

Na análise das medidas cranianas anteriores, 07 variáveis demonstraram 

diferença entre as duas amostras: altura facial superior (NPH), largura orbital direita 

(OBBd) e esquerda (OBBe), largura Zygoorbital (ZOB), largura interorbital (DKB), 

altura nasal (NLH) e largura nasal (NLB). As medidas que apresentaram maiores 

variações entre as amostras foram largura interorbital (frontal) (IOB) (16,57%), largura 

interorbital (DKB) (13,21%), altura facial superior (NPH) (12,31%) e largura Zygoorbital 

(ZOB) (12,24%) (Tabela 5.35).  

 
Tabela 5.35 – Análise da variabilidade métrica entre a amostra brasileira e escocesa das medidas 

cranianas anteriores. 
 

Medidaa 
Brasil  Escócia 

t 
Test t         

p-valor 
Wilcoxon 
p-valor 

CVb 
Mediana Média DPb 95 % ICf  Mediana Média DPb 95 % ICf 

UFB 102,63 102,81 4,57 101,89 103,73  103,02 102,96 4,43 102,07 103,85 -0,22 0,8204 0,9647 4,43 

NPH 63,40 63,26 6,38 61,96 64,56  69,74 68,59 7,67 67,03 70,16 -5,08 0,0000* 0,0000* 12,31 

WFB 97,33 97,41 4,67 96,48 98,33  96,25 95,35 9,74 93,41 97,28 1,92 0,0570 0,0947 7,95 

OBBd 39,24 39,33 2,14 38,89 39,70  40,66 40,68 2,78 40,12 41,24 -4,05 0,0001* 0,0000* 6,22 

OBBe 38,94 38,98 1,90 38,60 39,37  40,62 40,55 2,25 40,09 41,00 -5,18 0,0000* 0,0000* 5,93 

OBHd 34,25 34,10 2,57 33,58 34,62  33,95 34,38 3,42 33,69 35,06 -0,64 0,5200 0,5042 8,77 

OBHe 34,03 34,50 2,51 33,99 35,01  34,71 34,75 2,65 34,21 35,28 -0,64 0,5190 0,3849 7,63 

ZOB 56,60 56,79 6,55 55,44 58,14  51,68 51,99 5,09 50,94 53,04 5,68 0,0000* 0,0000* 12,24 

DKB 20,86 20,94 2,57 20,43 21,45  22,17 22,51 2,58 22,00 23,03 -4,15 0,0001* 0,0001* 13,21 

EKB 97,09 96,79 4,14 95,94 97,64  97,14 96,85 4,34 95,96 97,74 -0,09 0,9238 0,7202 4,56 

IOB 12,47 12,56 2,39 12,07 13,04  12,66 12,79 2,00 12,38 13,19 -0,76 0,4435 0,4018 16,57 

NLH 49,33 49,29 3,62 48,55 50,03  51,50 51,73 3,70 50,98 52,49 -4,84 0,0000* 0,0000* 7,64 

NLB 24,31 24,42 2,15 23,98 24,86  23,28 23,51 1,95 23,11 23,91 3,40 0,0010* 0,0013* 8,11 

ZYB 124,00 124,41 6,30 122,91 125,91  127,55 126,57 7,50 124,78 128,36 -1,84 0,0686 0,0607 5,60 

ZMB 89,40 89,40 6,06 88,16 90,64  90,80 90,17 5,51 89,04 91,30 -0,91 0,3611 0,3817 6,43 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.3 como referência/ b Coeficiente de variação (%)/ c Desvio padrão/ d lado direito/ e lado esquerdo/ 
f Intervalo de confiança de 95%/ *significante p-valor ≤0,05/ UFB-largura facial superior/ NPH-altura facial 

superior/ WFB-largura mínima frontal/ OBB-largura orbital/ OBH-altura orbital/ ZOB-largura zygoorbital/ DKB-
largura interorbital/ EKB-largura biorbital/ IOB- largura interorbital (Frontal)/ NLH-altura nasal/ NLB-largura 

nasal/ ZYB-largura bizigomática/ ZMB-largura bimaxilar.  
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Na tabela 5.36, pode-se verificar os resultados obtidos para o grupamento das 

medidas cranianas laterais. Apenas a medida comprimento asterion-porion do lado 

esquerdo (APLe) não apresentou diferença estatística. Todas as medidas 

apresentaram uma variação entre as amostras superior a 8%.  

 
Tabela 5.36 – Análise da variabilidade métrica entre a amostra brasileira e escocesa das medidas 

cranianas laterais. 
 

Medidaa 
Brasil  Escócia 

t 
Test t         
p-valor 

Wilcoxon 
p-valor 

CVb 
Mediana Média DPc 95 % ICf  Mediana Média DPc 95 % ICf 

IMLd 44,85 44,98 4,23 44,11 45,84  47,74 47,77 3,53 47,05 48,49 -4,62 0,0000* 0,0000* 9,90 

IMLe 45,02 44,58 3,79 43,81 45,34  47,44 47,52 3,39 46,83 48,20 -5,44 0,0000* 0,0000* 9,30 

XMLd 49,38 49,38 6,02 48,03 50,73  54,19 53,42 4,12 52,50 54,35 -4,59 0,0000* 0,0000* 12,04 

XMLe 50,60 49,96 5,45 48,73 51,19  53,57 53,19 3,88 52,31 54,06 -4,03 0,0001* 0,0001* 10,58 

ZPLd 81,40 82,05 4,74 81,08 83,02  84,57 84,43 4,15 83,57 85,28 -3,68 0,0004* 0,0003* 5,65 

ZPLe 82,02 82,08 5,00 81,06 83,10  84,25 84,18 3,75 83,41 84,94 -3,24 0,0016* 0,0010* 5,62 

APLd 48,26 47,99 3,97 47,21 48,78  46,94 46,87 4,27 46,02 47,72 2,08 0,0394* 0,0320* 8,15 

APLe 48,23 48,08 4,25 47,22 48,93  46,81 47,25 3,77 46,49 48,01 1,51 0,1319 0,0934 8,03 

PMLd 29,88 29,96 3,47 29,27 30,65  31,66 31,23 3,87 30,46 32,00 -2,35 0,0206* 0,0313* 12,67 

PMLe 31,13 31,12 3,48 30,42 31,82  32,69 32,20 3,47 31,50 32,90 -2,21 0,0290* 0,0384* 10,95 

AMLd 49,84 50,30 5,38 49,23 51,38  48,80 48,45 5,26 47,40 49,50 2,47 0,0149* 0,0553* 10,92 

AMLe 50,26 50,63 5,31 49,56 51,70  48,26 48,64 4,62 47,70 49,57 2,84 0,0055* 0,0104* 10,21 

MDHd 28,22 27,84 3,65 27,11 28,57  30,12 29,97 3,89 29,19 30,74 -4,11 0,0001* 0,0001* 13,56 

MDHe 29,52 28,63 3,58 27,91 29,35  30,92 30,92 3,78 30,16 31,68 -4,71 0,0000* 0,0000* 12,51 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.4 como referência/b Coeficiente de variação (%)/ c Desvio padrão/ d lado direito/ e lado esquerdo/ 
f Intervalo de confiança de 95%/ *significante p-valor ≤0,05/ IML-arco zigomático mínimo/ XML-comprimento 
máximo do osso zigomático/ ZPL-comprimento Zygoorbitale-Porion/ APL-comprimento Asterion-Porion/ PML-
comprimento Porion-Mastoidale/ AML-comprimento Asterion-Mastoidale/ MDH-comprimento mastoide.  

 

Nenhuma das variáveis do grupo de medidas cranianas posteriores apresentou 

diferença estatística entre as duas amostras (Tabela 5.37). A variável corda Lambda-

Inion (LIC) apresentou um coeficiente de variação de 12,38%.  

 
Tabela 5.37 – Análise da variabilidade métrica entre a amostra brasileira e escocesa das medidas 

cranianas posteriores. 
 

Medidaa 
Brasil  Escócia 

t 
Test t         

p-valor 
Wilcoxon 
p-valor 

CVb 
Mediana Média DP 95 % IC  Mediana Média DP 95 % IC 

AUB 119,78 120,27 5,03 119,27 121,28  121,33 121,02 6,67 119,69 122,35 -0,86 0,3901 0,1924 5,03 

ASB 109,36 110,54 6,19 109,31 111,77  109,63 109,81 6,94 108,43 111,19 0,77 0,4425 0,6875 6,05 

OCC 95,62 95,55 5,80 94,40 96,70  96,16 95,98 5,15 94,96 97,00 -0,53 0,5939 0,7129 5,91 

LIC 64,98 66,31 8,25 64,64 67,98  66,93 66,91 7,38 65,42 68,41 -0,50 0,6161 0,4637 12,38 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.5 como referência/ b Coeficiente de variação (%)/ c Desvio padrão/ f Intervalo de confiança de 95%/ 
*significante p-valor ≤0,05/ AUB-largura biauricular/ ASB-largura biastérica/ OCC-corda occipital/ LIC-corda 
Lambda-Inion. 
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Dentre as medidas cranianas inferiores, apenas 02 mensurações não 

apresentaram diferença estatística, comprimento palatal (PAL) e máxima largura 

alveolar (MAB) (Tabela 5.38). Todas as variáveis apresentaram um coeficiente de 

variação superior a 10%.  

 
Tabela 5.38 – Análise da variabilidade métrica entre a amostra brasileira e escocesa das medidas 

cranianas inferiores. 
 

Medidaa 

Brasil  Escócia 

t 
Test t         

p-valor 
Wilcoxon 
p-valor 

Cvb 

Mediana Média DPc 95 % ICf  Mediana Média DPc 95 % ICf 

MLCd 21,93 22,37 2,72 21,79 22,96  23,98 24,21 2,39 23,69 24,72 -4,69 0,0000* 0,0000* 12,29 

MLCe 21,89 22,12 2,8 21,53 22,72  24,15 23,96 2,64 23,40 24,52 -4,77 0,0000* 0,0000* 12,39 

MWCd 10,9 11,08 1,76 10,71 11,46  11,88 12,13 1,68 11,77 12,49 -4,57 0,0000* 0,0000* 14,29 

MWCe 11,1 11,09 1,67 10,74 11,45  12,10 12,25 1,79 11,87 12,63 -5,16 0,0001* 0,0000* 15,29 

FOL 31,5 31,52 3,39 30,83 32,21  35,80 35,91 3,82 35,13 36,69 -8,64 0,0000* 0,0000* 13,82 

FOB 33,09 33,07 3,44 32,37 33,77  30,38 30,67 2,39 30,18 31,15 5,51 0,0000* 0,0000* 10,82 

PAB 34,66 34,97 3,63 34,21 35,73  32,90 33,12 4,03 32,28 33,96 3,27 0,0015* 0,0004* 11,77 

PAL 47,83 47,19 6,05 45,85 48,53  49,03 48,96 4,94 47,87 50,06 -1,87 0,0645 0,0979 12,71 

MAB 56,94 56,85 5,74 55,63 58,08  57,21 56,85 4,94 55,80 57,90 0,00 0,9991 0,5324 10,18 

MAL 49,85 50,34 5,44 49,14 51,54  48,39 48,08 4,33 47,13 49,04 2,77 0,0068* 0,0160* 10,92 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.6 como referência/ b Coeficiente de variação (%)/ c Desvio padrão/ d lado direito/ e lado 
esquerdo/ f Intervalo de confiança de 95%/ *significante p-valor ≤0,05/ MLC-máximo comprimento do côndilo 
occipital/ MWC-máxima largura do côndilo occipital/ FOL-comprimento do forame magno/ FOB-largura do 
forame magno/ PAB-largura palatal/ PAL-comprimento palatal/ MAB-máxima largura alveolar/ MAL-máximo 
comprimento alveolar. 

 
 

As medidas mandibulares 11 variáveis apresentaram variabilidade métrica 

entre as duas amostras: altura do mento (CHH), altura do corpo mandibular direito 

(HMBd) e esquerdo (HMBe), espessura do corpo mandibular direita (BMBd) e 

esquerda (BMBe), largura máxima do ramo mandibular (MARB), altura do ramo 

mandibular direita (MRHd), altura do ramo mandibular esquerda (MRHe), largura 

bigoníaca (BGB) e ângulo mandibular direito (MAd) (Tabela 5.39). Dentre as 21 

medidas mandibulares analisadas, 05 apresentaram variação superior a 20%, 09 

entre 10% e 20%, 07 inferior a 10%.  
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Tabela 5.39 – Análise da variabilidade métrica entre a amostra brasileira e escocesa das medidas 
mandibulares. 

 

Medidaa 
Brasil  Escócia 

t 
Test t         

p-valor 
Wilcoxon 
p-valor 

CVb 
Mediana Média DPc 95 % ICf  Mediana Média DPc 95 % ICf 

CHH 27,49 27,05 6,72 24,78 29,33  31,63 30,78 3,86 29,47 32,09 -2,99 0,0050* 0,0081* 20,15 

HMBd 25,80 23,14 5,51 21,27 25,01  29,49 29,36 4,25 27,92 30,80 -5,13 0,0000* 0,0000* 25,57 

HMBe 25,95 23,16 5,95 21,14 25,17  29,27 29,68 3,63 28,45 30,91 -5,24 0,0000* 0,1767 26,30 

BMBd 10,38 10,08 1,68 9,51 10,65  13,07 13,12 1,55 12,60 13,65 -7,88 0,0000* 0,0000* 23,19 

BMBe 10,06 9,86 1,74 9,26 10,45  12,46 12,91 1,53 12,39 13,43 -8,29 0,0000* 0,0000* 23,29 

BML 44,19 44,50 2,84 43,54 45,46  45,16 44,94 3,17 43,86 46,01 -0,66 0,5123 0,3622 6,18 

BCB 94,09 93,38 6,41 91,21 95,56  94,25 96,95 6,11 91,88 96,02 -0,35 0,7215 0,6945 7,06 

CDB 114,59 114,46 6,76 112,13 116,78  115,78 115,02 7,36 112,49 117,55 -0,31 0,7561 0,9739 6,45 

MNBd 32,52 31,56 3,26 30,46 32,67  32,28 32,49 3,58 31,28 33,70 -1,13 0,2661 0,1767 10,90 

MNBe 32,44 32,52 3,55 31,30 33,74  31,97 32,14 3,92 30,79 33,49 0,39 0,6922 0,8314 12,09 

MRB 29,80 28,79 3,42 27,63 29,64  28,97 30,15 4,13 28,75 31,55 -1,55 0,1278 0,0660 12,84 

MARB 31,32 30,76 3,43 29,60 31,92  34,64 34,96 3,75 33,69 36,23 -5,03 0,0000* 0,0001* 13,94 

MRHd 57,81 56,82 6,20 54,72 58,92  65,25 65,75 6,20 63,65 67,85 -6,34 0,0000* 0,0000* 14,07 

MRHe 56,86 55,99 6,18 53,86 58,11  65,32 65,56 6,97 63,16 67,95 -6,54 0,0000* 0,0000* 14,91 

MLT 67,60 69,75 5,50 67,88 71,61  68,26 68,40 5,10 66,70 70,12 1,23 0,2244 0,1817 6,75 

BGB 89,39 91,15 7,21 88,71 93,59  97,15 96,44 8,68 93,50 99,38 -2,65 0,0118* 0,0109* 9,74 

MLP 101,87 101,08 7,61 98,51 103,66  104,05 101,92 16,74 96,26 106,59 -0,27 0,7823 0,2060 12,45 

MAd 122,00 121,08 7,07 118,68 123,47  116,50 117,77 6,26 115,65 119,89 2,53 0,0161* 0,0159* 2,39 

MAe 123,00 123,16 8,05 120,43 125,89  118,00 118,88 5,21 117,12 120,65 3,37 0,0018* 0,0023* 5,04 

MNDd 13,19 13,30 2,05 12,60 13,99  13,96 13,99 2,10 13,27 14,70 -1,39 0,1726 0,2294 14,22 

MNDe 13,34 13,49 2,27 12,69 14,28  13,48 13,86 2,80 13,13 14,58 -0,70 0,4879 0,7260 15,80 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.7 como referência/ b Coeficiente de variação (%)/ c Desvio padrão/ d lado direito/ e lado esquerdo/ 
f Intervalo de confiança de 95%/ *significante p-valor ≤0,05/ CHH-altura do mento/ HMB-altura do corpo da 
mandíbula/ BMB- espessura do corpo da mandíbula/ BML-largura mandibular anterior/ BCB-largura bicoronoide/ 
CDB-largura bicondiliana/ MNB-largura da incisura mandibular/ MRB-largura mínima do ramo mandibular/ 
MARB-largura máxima do ramo mandibular/ MRH-altura do ramo mandibular/ MLT-comprimento mandibular/ 
BGB-largura bigoníaca/ MLP-comprimento mandíbula (projeção)/ MA-ângulo mandibular/ MND-profundidade de 
incisura mandibular.  

 

 

5.4 ANÁLISE DA ESTIMATIVA DO SEXO NA AMOSTRA BRASILEIRA 
 

 

As médias, o desvio padrão e o intervalo de confiança das 08 mensurações 

que compreendem o grupo de medidas cranianas superiores estão descritas na tabela 

5.40. Analisando os resultados fica evidente que as médias são maiores para o sexo 

masculino comparadas ao sexo feminino. Porém, apenas a variável largura máxima 

do crânio (XCB) não apresentou diferença significativa entre os sexos. A diferença 

sexual explica 0,8-34% da variância da amostra. Através da análise do test t fica 
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evidente que as variáveis que apresentam maior dimorfismo sexual são comprimento 

máximo do crânio (GOL), Altura Basion-Bregma (BBH) e o comprimento da base do 

crânio (BNL). 

 

Tabela 5.40 – Análise descritiva e comparação das médias das medidas cranianas superiores da 
amostra brasileira. 

 

Medidaa 

 Masculino  Feminino 

t R² p-valor 

  
Média DPb 95 % ICc  Média DP 95 % IC 

FRA 
 

97,04 2,82 96,26 97,83  95,75 2,34 95,06 96,44 2,46 0,0590 0,0154* 

GOL   180,50 6,84 178,61 182,38  172,04 7,04 169,97 174,10 6,08 0,2743 0,0000* 

XCB 
 

134,21 7,78 132,04 136,37  132,84 7,65 130,59 135,08 0,88 0,0080 0,3800 

BBH   135,49 7,15 133,51 137,46  127,15 6,54 125,23 129,08 6,04 0,2718 0,0000* 

BNL 
 

100,99 4,59 99,72 102,25  94,48 4,52 93,15 95,81 7,11 0,3405 0,0000* 

BPL   94,97 8,29 92,64 97,30  91,02 5,38 89,40 92,64 2,72 0,0732 0,0077* 

FRC 
 

112,39 4,94 111,01 113,78  108,01 4,35 106,69 109,34 4,55 0,1821 0,0000* 

PAC   112,95 6,69 111,10 114,79  108,24 6,89 106,21 110,26 3,45 0,1088 0,0008* 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.2 como referência/ b desvio padrão/ c intervalo de confiança de 95%/ 
*significante p-valor ≤0,05/ FRA-ângulo da concavidade frontal/ GOL-comprimento 
máximo do crânio/ XCB-largura máxima do crânio / BBH-altura Basion-Bregma/ BNL-
comprimento da base do crânio/ BPL-comprimento Basion-Prosthion/ FRC-corda frontal/ 
PAC-corda parietal. 

 

 

A análise de comparação univariada das medidas cranianas anteriores 

demonstrou médias maiores para os crânios do sexo masculino, com exceção de 03 

variáveis: largura Zygoorbital (ZOB), largura interorbital (DKB) e largura nasal (NLB). 

A largura facial superior (UFB), altura nasal (NPH), largura mínima frontal (WFB), 

largura orbital direita (OBBd), altura orbital esquerda (OBHe), altura nasal (NLH), 

largura bizigomática (ZYB) e largura bimaxilar (ZMB) apresentaram diferença 

significativa entre os sexos, sendo que apenas 03 variáveis apresentaram uma 

explicação sobre o dimorfismo sexual entre 19-35%. O teste t demonstrou que as 

variáveis que apresentam maior diferença entre os sexo são altura nasal (NLH), 

largura bizigomática (ZYB), altura facial superior (NPH) (Tabela 5.41).  
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Tabela 5.41 – Análise descritiva e comparação das médias das medidas cranianas anteriores da 
amostra brasileira. 

 

Medidaa 

 Masculino  Feminino 

t R² p-valor 

  
Média DPb 95 % ICc  Média DPb 95 % ICc 

UFB 
 

104,15 4,40 102,93 105,36  101,42 4,43 100,10 102,73 3,06 0,0884 0,0028* 

NPH 
  

65,90 6,35 64,11 67,69  60,37 4,99 58,87 61,87 4,69 0,1900 0,0000* 

WFB 
 

98,43 4,63 97,16 99,71  96,25 4,49 94,93 97,57 0,01 0,0548 0,0190* 

OBBd 
  

39,84 2,25 39,22 40,46  38,67 1,85 38,11 39,22 2,78 0,0748 0,0064* 

OBBe 
 

39,33 1,91 38,79 39,87  38,65 1,84 38,11 39,19 1,79 0,0326 0,0754 

OBHd 
  

34,55 2,66 33,82 35,29  33,61 2,37 32,90 34,31 1,84 0,0340 0,0675 

OBHe 
 

35,01 2,56 34,28 35,73  33,93 2,32 33,25 34,61 2,16 0,0467 0,0326* 

ZOB 
  

55,82 4,92 54,42 57,22  58,04 7,71 55,75 60,33 -1,69 0,0296 0,0938 

DKB 
 

20,60 2,68 19,86 21,34  21,33 2,40 20,61 22,04 -1,40 0,0201 0,1619 

EKB 
  

97,55 4,26 96,35 98,75  96,07 3,89 94,90 97,24 1,76 0,0320 0,0812 

IOB 
 

12,77 2,24 12,15 13,39  12,35 2,60 11,58 13,11 0,87 0,0078 0,3831 

NLH 
  

51,17 2,70 50,41 51,93  47,24 3,42 46,21 48,27 6,28 0,2958 0,0000* 

NLB 
 

24,33 2,26 23,70 24,97  24,53 2,02 23,92 25,14 -0,44 0,0021 0,6546 

ZYB 
  

128,23 5,50 126,58 129,89  121,02 4,31 119,69 122,35 6,81 0,3508 0,0000* 

ZMB 
  

91,04 5,21 89,57 92,51  87,59 6,37 85,67 89,50 2,91 0,0831 0,0044* 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.3 como referência/ b desvio padrão/ c intervalo de confiança de 95%/ d lado 
direito/ e lado esquerdo/ *significante p-valor ≤0,05/ UFB-largura facial superior/ NPH-
altura facial superior/ WFB-largura mínima frontal/ OBB-largura orbital/ OBH-altura orbital/ 
ZOB-largura zygoorbital/ DKB-largura interorbital/ EKB-largura biorbital/ IOB- largura 
interorbital (Frontal)/ NLH-altura nasal/ NLB-largura nasal/ ZYB-largura bizigomática/ 
ZMB-largura bimaxilar.  

 

A tabela 5.42 apresenta os resultados obtidos a partir da análise das variáveis 

pertencentes ao grupo das medidas cranianas laterais. Para este grupamento, todas 

as medidas apresentaram médias maiores para o sexo masculino em relação ao sexo 

feminino. Apenas o arco vertical mínimo (IML) direito e esquerdo e a medida 

comprimento máximo do osso zigomático (XML) direita não apresentaram diferença 

entre os sexos. O dimorfismo sexual pode ser explicado entre 13-36% através da 

variância da amostra. As medidas com maior relevância para estimar o sexo neste 

grupo foram comprimento Porion-Mastoidale (PML) direito e esquerdo, comprimento 

Asterion-Mastoidale (AML) direito e esquerdo, comprimento do mastóide (MDH) direito 

e esquerdo.  
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Tabela 5.42 – Análise descritiva e comparação das médias das medidas cranianas laterais da 
amostra brasileira. 

 

Medidaa 

 Masculino  Feminino 

t R² p-valor 

  
Média DPb 95 % ICc  Média DPb 95 % ICc 

IMLd 
 

45,27 4,96 43,89 46,66  44,64 3,12 43,68 45,59 0,73 0,0058 0,4618 

IMLe   45,10 4,49 43,84 46,37  44,03 2,64 43,22 44,83 1,42 0,0206 0,1588 

XMLd 
 

50,80 5,76 49,13 52,47  48,48 5,99 46,66 50,30 1,88 0,0382 0,0620 

XMLe   51,65 4,87 50,21 53,08  48,52 5,53 46,84 50,20 2,86 0,0843 0,0052* 

ZPLd 
 

83,96 5,02 82,54 85,37  79,69 3,22 78,72 80,66 4,87 0,2018 0,0000* 

ZPLe   83,91 5,25 82,43 85,39  80,21 3,84 79,08 81,34 3,94 0,1397 0,0002* 

APLd 
 

49,57 3,52 48,60 50,54  46,22 3,72 45,13 47,32 4,60 0,1782 0,0000* 

APLe   49,80 3,81 48,75 50,85  46,18 4,04 45,00 47,37 4,60 0,1779 0,0000* 

PMLd 
 

31,63 3,09 30,78 32,49  28,09 2,83 27,26 28,92 5,94 0,2648 0,0000* 

PMLe   32,96 2,93 32,15 33,76  29,17 2,91 28,31 30,02 6,46 0,2989 0,0000* 

AMLd 
 

52,85 4,89 51,50 54,20  47,50 4,40 46,20 48,79 5,72 0,2506 0,0000* 

AMLe   53,19 4,66 51,90 54,47  47,77 4,38 46,49 49,06 5,95 0,2660 0,0000* 

MDHd 
 

29,69 3,26 28,79 30,59  25,83 2,93 24,97 26,69 6,18 0,2809 0,0000* 

MDHe   30,71 2,75 29,95 31,47  26,37 2,98 25,49 27,25 7,56 0,3688 0,0000* 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.4 como referência/ b desvio padrão/ c intervalo de confiança de 95%/ d lado 
direito/ e lado esquerdo/ *significante p-valor ≤0,05/ IML-arco zigomático mínimo/ XML-
comprimento máximo do osso zigomático/ ZPL-comprimento Zygoorbitale-Porion/ APL-
comprimento Asterion-Porion/ PML-comprimento Porion-Mastoidale/ AML-comprimento 
Asterion-Mastoidale/ MDH-comprimento mastoide. 
 
 

Assim como no grupamento descrito anteriormente, todas as variáveis 

posteriores apresentaram médias maiores para o sexo masculino. Todas as medidas 

apresentaram diferença significativa entre os sexos, sendo que o dimorfismo sexual 

pode ter uma explicação entre 7-22% dos casos. As variáveis com maior poder 

discriminatório para este grupamento foram largura biauricular (AUB) e corda occipital 

(OCC) (Tabela 5.43).  

 
Tabela 5.43 – Análise descritiva e comparação das médias das medidas cranianas posteriores da 

amostra brasileira. 
 

Medidaa 

 Masculino  Feminino 

t R² p-valor 
 Média DPb 95 % ICc  Média DPb 95 % ICc 

AUB 
 

122,54 4,96 121,18 123,91  117,79 3,77 116,68 118,90 5,33 0,2252 0,0000* 

ASB   112,12 6,20 110,41 113,83   108,76 5,75 107,07 110,45 2,79 0,0738 0,0063* 

OCC 
 

97,36 5,55 95,83 98,89  93,51 5,43 91,91 95,11 3,49 0,1108 0,0007* 

LIC   68,54 8,62 66,14 70,94   63,67 7,00 61,54 65,80 3,00 0,0875 0,0034* 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.5 como referência/ b desvio padrão/ c intervalo de confiança de 95%/ 
*significante p-valor ≤0,05/ AUB-largura biauricular/ ASB-largura biastérica/ OCC-corda 
occipital/ LIC-corda Lambda-Inion.  
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Dentre as 10 medidas inferiores do crânio analisadas, apenas 06 apresentaram 

resultado estatisticamente significante, sendo elas: máximo comprimento do côndilo 

occipital (MLC) direito e esquerdo, comprimento (FOL) e largura (FOB) do forame 

magno, máxima largura (MAB) e máximo comprimento (MAL) alveolar. Analisando 

apenas estas variáveis a diferença entre os sexos pode ser explicada entre 5,3-

11,74%, e as medidas deste grupo com maiores informações sobre o dimorfismo 

sexual são o máximo comprimento do côndilo occipital (MLC) direito e esquerdo. 

Apenas a largura palatal (PAB) apresentou uma média maior para o sexo feminino, 

todas as outras variáveis apresentaram valores maiores para o sexo masculino 

(Tabela 5.44).  

 
 

Tabela 5.44 – Análise descritiva e comparação das médias das medidas cranianas inferiores da 
amostra brasileira. 

 

Medidaa 

 Masculino  Feminino 
t R² p-valor 

  
Média DPb 95 % ICc  Média DPb 95 % ICc 

MLCd  
23,18 2,71 22,42 23,97  21,35 2,26 20,65 22,04 3,51 0,1174 0,0007* 

MLCe   23,03 3,11 22,16 23,90   21,15 1,85 20,57 21,73 3,44 0,1142 0,0009* 

MWCd  
11,20 1,81 10,69 11,70  11,05 1,68 10,53 11,57 0,41 0,0019 0,6780 

MWCe   11,16 1,68 10,69 11,63   11,03 1,62 10,53 11,54 0,37 0,0008 0,7056 

FOL  
32,36 3,26 31,46 33,26  30,80 3,33 29,81 3,79 2,33 0,0533 0,0215* 

FOB   33,70 3,62 32,70 34,70   32,09 3,04 31,20 32,99 2,37 0,0546 0,0193* 

PAB  
35,00 3,40 34,02 35,98  35,02 3,89 33,83 36,20 -0,02 0,0000 0,9829 

PAL   48,01 6,11 46,23 49,78   46,50 5,69 44,73 48,27 1,20 0,0162 0,2317 

MAB  
58,26 6,37 56,43 60,09  55,53 4,38 54,17 56,90 2,33 0,0577 0,0218* 

MAL   51,89 5,70 50,21 53,56   48,95 5,54 47,56 50,35 2,68 0,0755 0,0088* 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.6 como referência/ b desvio padrão/ c intervalo de confiança de 95%/ d lado 
direito/ e lado esquerdo/ *significante p-valor ≤0,05/ MLC-máximo comprimento do côndilo 
occipital/ MWC-máxima largura do côndilo occipital/ FOL-comprimento do forame magno/ 
FOB-largura do forame magno/ PAB-largura palatal/ PAL-comprimento palatal/ MAB-máxima 
largura alveolar/ MAL-máximo comprimento alveolar. 

 

A análise descritiva e univariada das medidas mandibulares estão descritas na 

tabela 5.45. Sendo que apenas o ângulo mandibular esquerdo (MAe) apresentou uma 

média maior para o sexo feminino, as demais variáveis apresentaram médias maiores 

para o sexo masculino. Dentre as 21 medidas analisadas neste grupo, 15 

apresentaram resultado estatisticamente significante, sendo: altura do corpo 

mandibular direita (HMBd) e esquerda (HMBe), largura mandibular anterior (BML), 

largura bicoronoide (BCB), largura bicondiliana (CDB), largura da incisura mandibular 

direita (MNBd) e esquerda (MNBe), largura mínima do ramo mandibular (MRB), altura 

do ramo mandibular direita (MRHd) e esquerda (MRHe), comprimento mandibular 
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(MLT), largura bigoníaca (BGB), comprimento da mandíbula (projeção) (MLP), 

profundidade da incisura mandibular direita (MNDd) e esquerda (MNDe). Dentre estas 

as medidas que apresentaram maior dimorfismo sexual foram: largura bigoníaca 

(BGB), altura do ramo mandibular direita (MRHd) e esquerda (MRHe), comprimento 

da mandíbula (projeção) (MLP) e largura bicondiliana (CDB). Considerando estas 

medidas a diferença entre os sexos pode ser explicada entre 16,92 a 21,11% dos 

casos.  

 
 

Tabela 5.45 – Análise descritiva e comparação das médias das medidas mandibulares da amostra 
brasileira. 

 

Medidaa 

 Masculino  Feminino 
t R² p-valor 

 Média DPb 95 % ICc  Média DPb 95 % ICc 

CHH 
 

27,39 6,55 25,58 29,19  25,36 6,62 23,41 27,30 1,53 0,0236 0,1273 

HMBd   26,37 5,35 25,89 27,84  22,90 5,30 21,34 24,46 3,24 0,0970 0,0016* 

HMBe 
 

26,57 5,61 25,03 28,12  22,62 5,02 21,14 24,09 3,69 0,1222 0,0004* 

BMBd   10,57 1,95 10,03 11,11  10,28 1,61 9,81 10,76 0,78 0,0062 0,4360 

BMBe 
 

10,29 2,15 9,69 10,88  10,29 1,70 9,79 10,79 0,00 0,0000 0,9991 

BML   44,80 2,88 44,01 45,60  43,50 2,96 42,63 44,37 2,23 0,0483 0,0280* 

BCB 
 

95,63 6,28 93,90 97,36  91,96 4,75 90,56 93,35 3,26 0,0978 0,0015* 

CDB   117,08 6,49 115,21 118,95  112,07 4,42 110,74 113,40 4,32 0,1692 0,0000* 

MNBd 
 

33,24 3,43 32,28 34,21  31,57 3,05 30,67 32,46 2,54 0,0631 0,0126* 

MNBe   33,60 3,91 32,50 34,70  31,59 2,81 30,75 32,42 2,87 0,0803 0,0049* 

MRB 
 

30,46 3,91 29,37 31,55  28,94 3,26 27,98 29,90 2,08 0,0427 0,0401* 

MARB   32,46 3,78 31,41 33,50  31,02 3,65 29,95 32,10 1,92 0,0363 0,0577 

MRHd 
 

60,57 6,26 58,82 62,31  54,73 5,24 53,19 56,27 4,99 0,2047 0,0000* 

MRHe   59,26 6,02 57,55 60,98  54,09 5,19 52,55 55,63 4,48 0,1762 0,0000* 

MLT 
 

69,81 5,21 68,37 71,25  67,02 5,23 65,49 68,56 2,65 0,0673 0,0092* 

BGB   92,63 5,79 91,03 94,23  87,02 5,07 85,53 82,51 5,12 0,2111 0,0000* 

MLP 
 

104,02 6,25 102,22 105,81  98,05 5,84 96,34 99,77 4,78 0,1896 0,0000* 

MAd   122,07 7,85 119,91 124,23  121,79 6,93 119,76 123,83 0,18 0,0004 0,8526 

MAe 
 

122,09 8,82 119,66 124,52  122,22 6,73 120,24 124,20 -0,08 0,0001 0,9353 

MNDd   13,76 1,95 13,22 14,31  12,29 1,84 11,74 12,83 3,83 0,1327 0,0002* 

MNDe 
  

13,87 1,89 13,32 14,42  12,35 2,24 11,67 13,02 3,52 0,1201 0,0007* 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.7 como referência/ b desvio padrão/ c intervalo de confiança de 95%/ d lado 
direito/ e lado esquerdo/ *significante p-valor ≤0,05/ CHH-altura do mento/ HMB-altura do 

corpo da mandíbula/ BMB- espessura do corpo da mandíbula/ BML-largura mandibular 
anterior/ BCB-largura bicoronoide/ CDB-largura bicondiliana/ MNB-largura da incisura 
mandibular/ MRB-largura mínima do ramo mandibular/ MARB-largura máxima do ramo 
mandibular/ MRH-altura do ramo mandibular/ MLT-comprimento mandibular/ BGB-largura 
bigoníaca/ MLP-comprimento mandíbula (projeção)/ MA-ângulo mandibular/ MND-
profundidade de incisura mandibular.  

 

Para analisar a porcentagem de acerto para estimar o sexo, aplicou-se análise 

discriminante univariada para todos os grupos. Na tabela 5.46, são apresentados os 
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valores das porcentagens de acerto para o sexo feminino e masculino, assim como a 

média desta porcentagem. Para avaliar a diferença significativa entre os grupos, o 

lambda de Wilks também é apresentado nesta tabela, sendo que esta estatística é 

uma medida inversa ao grau de diferenciação entre os grupos, ou seja, quanto maior 

for a semelhança entre os dois sexos, menores serão as diferenças entre eles e o 

valor do Lambda de Wilks será mais próximo de 1. Além disso, nesta tabela o viés 

sexual da acurácia de classificação é descrito, entende-se por viés sexual a diferença 

entre a porcentagem de acerto do sexo masculino e o sexo feminino, ou seja, quanto 

maior for o viés sexual maior é a diferença de acerto entre os dois sexos. Para estimar 

o sexo partimos de um pressuposto que ao acaso temos uma porcentagem de acerto 

de no mínimo 50%, uma vez que temos uma variável dicotômica, ou seja, na análise 

de um crânio para estimativa de sexo este tem 50% de chance de ser feminino e 50% 

de chance de pertencer ao sexo masculino. Sendo assim, consideramos que uma 

porcentagem de acerto adequada para estimativa de sexo seria 25% acima da 

porcentagem ao acaso, isto é superior a 75%. Na análise discriminante univariada das 

72 medidas cranianas e mandibulares referente a amostra brasileira, a porcentagem 

de acerto variou entre 49-82%. Sendo que 08 medidas cranianas e 01 mandibular 

obtiveram uma porcentagem média de acerto superior a 75%. O Lambda (ʎ) de Wilks 

variou entre 0,631 a 1, as variáveis que apresentaram maior diferença entre os sexos 

foram a largura bizigomática (ZYB) com um valor de lambda de 0,631 e o comprimento 

do mastóide esquerdo (MDHe) ʎ=0,649. As medidas que apresentaram menor viés 

sexual foram a largura biastérica (ASB) e comprimento Asterion-Mastoidale esquerdo 

(AMLe).  
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Tabela 5.46 – Análise discriminante univariada das medidas da amostra brasileira. 
 

Medidaa 
Lambda 

Wilks 
M.Ab      
(%) 

F.Ac 
(%) 

Médiaf 
(%) 

Viés 
Sexual 

 
Medidaa 

Lambda 
Wilks 

M.Ab    
(%) 

F.Ac     
(%) 

Médiaf     
(%) 

Viés 
Sexual 

  
Medidas Cranianas Superiores   Medidas Cranianas Posteriores 

FRA 0,9410 58,50 53,20 56,00 5,30   AUB 0,775 71,7 72,3 72,0 -0,60 

GOL 0,7260 79,20 76,60 78,00* 2,60   ASB 0,926 64,2 63,8 64,0 0,40 

XCB 0,9920 75,50 34,00 56,00 41,50   OCC 0,995 81,1 21,3 53,0 59,80 

BBH 0,7280 75,50 74,50 75,00* 1,00   LIC 0,913 71,7 53,2 63,0 18,50 

BNL 0,6590 84,90 70,20 78,00* 14,70   Medidas Cranianas Inferiores 

BPL 0,9270 58,50 57,40 58,00 1,10   MLCd 0,883 71,70 53,20 63,00 18,50 

FRC 0,8180 77,40 59,60 69,00 17,80   MLCe 0,886 69,80 48,90 60,00 20,90 

PAC 0,8910 69,80 51,10 61,00 18,70   MWCd 0,998 100,00 0,00 53,00 100,00 

Medidas Cranianas Anteriores   MWCe 0,998 100,00 2,10 54,00 97,90 

UFB 0,912 67,90 53,20 61,00 14,70   FOL 0,947 66,00 44,70 56,00 21,30 

NPH 0,810 73,90 63,80 69,00 10,10   FOB 0,945 66,00 44,70 56,00 21,30 

WFB 0,945 69,80 46,80 59,00 23,00   PAB 1,000 100,00 0,00 53,00 100,00 

OBBd 0,925 75,50 46,80 62,00 28,70   PAL 0,984 79,20 27,70 55,00 51,50 

OBBe 0,967 64,20 40,40 53,00 23,80   MAB 0,942 69,80 38,30 55,00 31,50 

OBHd 0,966 66,00 40,40 54,00 25,60   MAL 0,924 67,90 57,40 63,00 10,50 

OBHe 0,953 58,50 57,40 58,00 1,10   Medidas Mandibulares 

ZOB 0,970 75,50 44,70 61,00 30,80   CHH 0,976 73,60 36,20 56,00 37,40 

DKB 0,980 71,70 36,20 55,00 35,50   HMBd 0,903 71,70 51,10 62,00 20,60 

EKB 0,968 69,80 30,20 55,00 39,60   HMBe 0,878 77,40 55,30 67,00 22,10 

IOB 0,992 77,40 27,70 54,00 49,70   BMBd 0,994 47,20 66,00 56,00 -18,80 

NLH 0,740 84,90 66,00 76,00* 18,90   BMBe 1,000 41,50 57,40 49,00 -15,90 

NLB 0,998 92,50 8,50 53,00 84,00   BML 0,952 71,70 46,80 60,00 24,90 

ZYB 0,649 75,50 70,20 73,00 5,30   BCB 0,902 60,40 70,20 65,00 -9,80 

ZMB 0,917 71,70 55,30 64,00 16,40   CDB 0,985 41,50 93,60 66,00 -52,10 

Medidas Cranianas Laterais    MNBd 0,937 54,70 61,70 58,00 -7,00 

IMLd 0,994 90,60 2,10 49,00 88,50   MNBe 0,959 43,40 74,50 58,00 -31,10 

IMLe 0,979 69,80 40,40 56,00 29,40   MRB 0,957 54,70 70,20 62,00 -15,50 

XMLd 0,962 67,90 55,30 62,00 12,60   MARB 0,964 60,40 46,80 54,00 13,60 

XMLe 0,916 67,90 53,20 61,00 14,70   MRHd 0,795 67,90 72,30 70,00 -4,40 

ZPLd 0,798 73,60 66,00 70,00 7,60   MRHe 0,830 56,60 78,70 67,00 -22,10 

ZPLe 0,860 73,60 68,10 71,00 5,50   MLT 0,933 56,60 44,70 51,00 11,90 

APLd 0,822 83,00 66,00 75,00* 17,00   BGB 0,717 73,60 85,10 79,00* -11,50 

APLe 0,822 73,60 63,80 69,00 9,80   MLP 0,810 77,40 59,60 69,00 17,80 

PMLd 0,735 73,60 68,10 71,00 5,50   MAd 1,000 79,20 25,50 54,00 53,70 

PMLe 0,701 77,40 74,50 76,00* 2,90   MAe 1,000 52,80 63,80 58,00 -11,00 

AMLd 0,749 71,70 70,20 71,00 1,50   MNDd 0,867 71,70 61,70 67,00 10,00 

AMLe 0,734 69,80 70,20 70,00 -0,40   MNDe 0,909 35,80 76,60 55,00 -40,80 

MDHd 0,719 81,10 68,10 75,00* 13,00         
MDHe 0,631 84,90 78,70 82,00* 6,20         

Fonte: o autor 
a ver Quadros 4.2-4.7 como referência/ b porcentagem de acerto para o sexo masculino/ c porcentagem de acerto para o sexo feminino/ f média 
da porcentagem de acerto/ d lado direito/ e lado esquerdo/ *significante >75% de acerto. FRA-ângulo da concavidade frontal/ GOL-comprimento 
máximo do crânio/ XCB-largura máxima do crânio / BBH-altura Basion-Bregma/ BNL-comprimento da base do crânio/ BPL-comprimento 
Basion-Prosthion/ FRC-corda frontal/ PAC-corda parietal/ UFB-largura facial superior/ NPH-altura facial superior/ WFB-largura mínima frontal/ 
OBB-largura orbital/ OBH-altura orbital/ ZOB-largura zygoorbital/ DKB-largura interorbital/ EKB-largura biorbital/ IOB- largura interorbital 
(Frontal)/ NLH-altura nasal/ NLB-largura nasal/ ZYB-largura bizigomática/ ZMB-largura bimaxilar/ IML-arco zigomático mínimo/ XML-
comprimento máximo do osso zigomático/ ZPL-comprimento Zygoorbitale-Porion/ APL-comprimento Asterion-Porion/ PML-comprimento 
Porion-Mastoidale/ AML-comprimento Asterion-Mastoidale/ MDH-comprimento mastoide/ AUB-largura biauricular/ ASB-largura biastérica/ 
OCC-corda occipital/ LIC-corda Lambda-Inion/ MLC-máximo comprimento do côndilo occipital/ MWC-máxima largura do côndilo occipital/ FOL-
comprimento do forame magno/ FOB-largura do forame magno/ PAB-largura palatal/ PAL-comprimento palatal/ MAB-máxima largura alveolar/ 
MAL-máximo comprimento alveolar/ CHH-altura do mento/ HMB-altura do corpo da mandíbula/ BMB- espessura do corpo da mandíbula/ BML-
largura mandibular anterior/ BCB-largura bicoronoide/ CDB-largura bicondiliana/ MNB-largura da incisura mandibular/ MRB-largura mínima do 
ramo mandibular/ MARB-largura máxima do ramo mandibular/ MRH-altura do ramo mandibular/ MLT-comprimento mandibular/ BGB-largura 
bigoníaca/ MLP-comprimento mandíbula (projeção)/ MA-ângulo mandibular/ MND-profundidade de incisura mandibular. 
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Após verificar quais medidas apresentaram uma porcentagem de acerto 

superior a 75% para estimativa do sexo, aplicou-se análise discriminante multivariada 

para verificar o comportamento das porcentagens de acerto com a associação destas 

variáveis. A largura bizigomática (ZYB), apesar de não ter demonstrado uma 

porcentagem média de acerto superior a 75%, foi incluída na análise multivariada, 

uma vez que apresentou um dos menores valores do lambda de Wilks (ʎ=0,649), 

demonstrando assim que existe uma diferença considerável entre os sexos. A tabela 

5.47, demonstra a análise discriminante multivariada das medidas cranianas da 

amostra brasileira, a porcentagem de acerto considerando todas as variáveis 

cranianas foi de 90% e o ʎ=0,374. As demais funções considerando apenas algumas 

destas medidas demonstraram uma variação da acurácia de 82-86%.  

 

Tabela 5.47 – Análise discriminante multivariada das medidas cranianas da amostra brasileira. 
 

Função e Medidaa 
  Coeficiente 

Matriz de 
Estrutura 

Centróides 
Ponto de 
Secção 

Lambda 
Wilks 

Acurácia (%) 

  
Masculino Feminino 

Sexo 
Masculino   

Sexo 
Feminino   

Média  
  

GOL  1,885 1,871 0,451 

M= 1,248               
F= -1,308 

-0,03 0,374 88,7 91,5 90 

BBH  1,140 1,153 0,427 
BNL  1,266 1,062 0,59 
NLH  2,230 2,005 0,539 
ZYB  4,400 4,185 0,584 
APLd  3,139 2,924 0,377 
PMLe  -2,340 -2,258 0,561 
MDHd  2,478 2,222 0,549 
MDHe  -0,375 -0,63 0,623 
Constante  -721,815 -640,881        

Função 1 
  

Masculino= -721,815 + (1,885*GOL)+(1,140*BBH)+(1,266*BNL)+(2,230*NLH)+(4,400*ZYB)+(3,139*APLd)+                                         
(-2,340*PMLe)+(2,478*MDHd)+(-0,375*MDHe) 

  
Feminino= -640,881+ (1,871*GOL)+(1,153*BBH)+(1,062*BNL)+(2,005*NLH)+(4,185*ZYB)+(2,924*APLd)+                                             

(-2,258*PMLe)+(2,222*MDHd)+(-0,63*MDHe) 

GOL   1,956 1,929 0,541 

M= 1,040               

F= -1,090 
-0,025 0,463 87 83 85 

BBH   1,456 1,393 0,512 

BNL   1,043 0,885 0,708 

NLH   1,699 1,429 0,646 

ZYB   4,183 3,957 0,701 

Constante   -640,009 -570,313              

Função 2 
  Masculino= -640,009 + (1,956*GOL)+(1,456*BBH)+(1,043*BNL)+(1,699*NLH)+(4,183*ZYB) 

  Feminino= -570,313+ (1,929*GOL)+(1,393*BBH)+(0,885*BNL)+(1,429*NLH)+(3,957*ZYB) 

APLd   3,426 3,213 0,534 

M=0,812     
F= -0,916 

-0,052 0,568 83 80,9 82 
PMLe  1,698 1,625 0,749 

MDHd  1,267 1,162 0,717 

MDHe  1,054 0,688 0,877 
Constante  -148,535 -122,793        

Função 3 
  Masculino= -148,535 + (3,426*APLd)+(1,698*PMLe)+(1,267*MDHd)+(1,054*MDHe) 

  Feminino= -122,793+(3,213*APLd)+(1,625*PMLe)+(1,162*MDHd)+(0,877*MDHe) 

GOL   2,373 2,337 0,571 

M= 1,007    
F= -1,142 

-0,0675 0,460 86,8 85,1 86 
BNL   2,637 2,395 0,685 

NLH   1,902 1,760 0,598 

MDHe   1,682 1,209 0,751 

Constante   -422,881 -372,337              

Função 4 
  Masculino= -422,81 + (2,373*GOL)+(2,637*BNL)+(1,902*NLH)+(1,682*MDHe) 

  Feminino= -372,337 + (2,337*GOL)+(2,395*BNL)+(1,760*NLH)+(1,209*MDHe) 

Fonte: o autor 
a ver Quadros 4.2-4.6 como referência/ d lado direito/ e lado esquerdo/ GOL-comprimento máximo do crânio/ 
BBH-altura Basion-Bregma/ BNL-comprimento da base do crânio/ NLH-altura nasal/ ZYB-largura bizigomática/ 
APL-comprimento Asterion-Porion/ PML-comprimento Porion-Mastoidale/ MDH-comprimento do mastoide.  
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As análises multivariadas das medidas mandibulares foram realizadas 

separadamente do crânio, considerando o fato de se tratar de uma estrutura 

anatômica independente ao crânio. Na análise discriminante univariada das medidas 

mandibulares apenas a largura bigoníaca (BGB) apresentou uma porcentagem média 

superior a 75%, portanto apenas para as medidas mandibulares para realizar a análise 

multivariada foram consideradas as porcentagens superior a 65%. Na tabela 5.48, 

podemos observar as funções e suas respectivas porcentagens de acerto com uma 

variação de 76-83% de acerto. 

 

Tabela 5.48 – Análise discriminante multivariada das medidas mandibulares da amostra brasileira. 

 

Função e Medidaa 

  Coeficiente 

Matriz de 
Estrutura 

Centróides 
Ponto de 
Secção 

Lambda 
Wilks 

Acurácia (%) 

  
Masculino Feminino 

Sexo 
Masculino   

Sexo 
Feminino   

Média  

  

HMBe   -0,844 -0,892 0,475 

M=0,730          
F=-0,813 

-0,083 0,623 77,4 89,4 83 

BCB  0,761 0,777 0,434 
CDB  2,999 2,916 0,573 
MRHd  0,439 0,333 0,638 
MRHe  -0,740 -0,691 0,630 
BGB  0,793 0,674 0,661 
MLP  2,331 2,257 0,655 
MNDd  1,775 1,536 0,535       
Constante  -363,455 -329,690        

Função 5   
Masculino= -363,455+ (-0,844*HMBe)+(0,761*BCB)+(2,999*CDB)+(0,439*MRHd)+                                                                                   

(-0,740*MRHe)+(0,793*BGB)+(2,331*MLP)+(1,775*MNDd) 

  
Feminino= -329,690+ (-0,892*HMBe)+(0,434*BCB)+(0,573*CDB)+(0,638*MRHd)+                                                                                     

(0630*MRHe)+(0,674*BGB)+(2,257*MLP)+(1,536*MNDd) 

MLP   1,821 1,738 0,722 

M= 0,690         
F= -0,735 

-0,045 0,659 73,6 78,7 76 
BGB   2,444 2,293 0,735 

MRHd   1,067 0,944 0,682 

MRHe   -0,442 -0,430 0,670 

Constante   -223,570 -198,175               

Função 6   Masculino= -223,570+(1,821*MLP)+(2,444*BGB)+(1,067*MRHd)+(-0,442*MRHe) 

  Feminino= -198,175+(1,738*MLP)+(2,293*BGB)+(0,944*MRHd)+(-0,430*MRHe) 

MLP   2,109 1,990 0,823 M= 0,586         
F= -0,660 

0,053 0,717 73,6 85,1 79 
BGB  2,445 2,294 0,77 
Constante   -223,570 -198,175               

Função 7   Masculino= -223,570+(2,445*BGB)+(2,109*MLP) 

  Feminino= -198,175+(2,294*BGB)+(1,990*MLP) 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.7 como referência/ d lado direito/ e lado esquerdo/ HMB-altura do corpo mandibular/ BCB-largura 
bicoronoide/ CDB-largura bicondiliana/ MRH-altura do ramo mandibular/ BGB-largura bigoníaca/ MLP-
comprimento da mandíbula (projeção)/ MND-profundidade da incisura mandibular. 

 

A tabela 5.49 mostra a análise das curvas ROC para as variáveis que 

apresentaram uma porcentagem de acerto superior a 75% na análise discriminante 

univariada, acrescida da largura bizigomática (ZYB). A análise da área sob a curva 

(AUC) evidencia que com exceção do comprimento Asterion-Porion direito (APLd) 

(0,769), todas as demais variáveis apresentam uma capacidade de diagnosticar 

corretamente o sexo superior a 80%. Os pontos de corte apresentados na tabela 
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representam o ponto ideal para discriminação do sexo para cada variável, com as 

porcentagens de acerto para cada sexo acerca de cada medida.  

 
Tabela 5.49 – Curva ROC das medidas cranianas da amostra brasileira. Área sob a curva (AUC), 

nível de significância, limite inferior e superior, ponto de corte da amostra, porcentagem 
de identificação para o sexo masculino e feminino.  

 

Medidaa AUC   p-valor   
Limite 
Inferior 

  
Limite 

Superior 
  Ponto de Corte   

Masculino 
Identificados 

(%) 
  

Feminino 
Identificados 

(%) 

GOL 0,818  <0,001  0,733  0,903  ♀<  172,25  >♂  81,1  76,6 

BBH 0,807   <0,001   0,721   0,893   ♀<  133,75  >♂   69,8   85,1 

BNL 0,848  <0,001  0,773  0,923  ♀<  95,75  >♂  92,5  66,0 

NLH 0,839   <0,001   0,756   0,921   ♀<  48,81  >♂   84,3   71,1 

ZYB 0,849  <0,001  0,770  0,929  ♀<  127,79  >♂  60,0  97,7 

APLd 0,769   <0,001   0,674   0,864   ♀<  48,18  >♂   77,4   76,6 

PMLe 0,816  <0,001  0,732  0,901  ♀<  31,40  >♂  73,6  80,9 

MDHd 0,816   <0,001   0,733   0,900   ♀<  27,95  >♂   79,2   74,5 

MDHe 0,856   <0,001   0,783   0,930   ♀<  28,31  >♂   86,8   78,7 

Fonte: o autor 
a ver Quadros 4.2-4.6 como referência/ d lado direito/ e lado esquerdo/ GOL-comprimento máximo do 
crânio/ BBH-altura Basion-Bregma/ BNL-comprimento da base do crânio/ NLH-altura nasal/ ZYB-largura 
bizigomática/ APL-comprimento Asterion-Porion/ PML-comprimento Porion-Mastoidale/ MDH-
comprimento do mastoide. 

 

A análise da curva ROC para as medidas mandibulares evidencia que com 

exceção da largura bicoronoide (BCB) (0,682), todas as demais variáveis apresentam 

uma capacidade de diagnosticar corretamente o sexo superior a 70% através da 

análise da área sob a curva (AUC). Os pontos de corte apresentados na tabela 

representam o ponto ideal para discriminação do sexo para cada variável, com as 

porcentagens de acerto para cada sexo acerca de cada medida (Tabela 5.50).  

 

Tabela 5.50 – Curva ROC das medidas mandibulares da amostra brasileira. Área sob a curva (AUC), 
nível de significância, limite inferior e superior, ponto de corte da amostra, porcentagem 
de identificação para o sexo masculino e feminino.  

 

Medidaa AUC   p-valor   
Limite 
Inferior 

  
Limite 

Superior 
  Ponto de Corte   

Masculino 
Identificados 

(%) 
  

Feminino 
Identificados 

(%) 

HMBe 0,725  <0,001  0,626  0,824  ♀<  27,23 >♂  53,85  83,33 

BCB 0,682   0,002   0,578   0,787   ♀<   96,98 >♂   44,23    91,67  

CDB 0,737  <0,001  0,635  0,839  ♀<  116,11 >♂  62,50  84,78 

MRHd 0,763   <0,001   0,669   0,857   ♀<  56,56 >♂   76,90   70,20 

MRHe 0,738  <0,001  0,639  0,837  ♀<  56,60 >♂  76,00  67,40 

BGB 0,764   <0,001   0,671   0,857   ♀<  90,40 >♂   67,9   80,90 

MLP 0,753  <0,001  0,658  0,848  ♀<  101,72 >♂  75,50  70,20 

MNDd 0,712   <0,001   0,610   0,814   ♀<   13,11 >♂   68,63    68,09  

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.7 como referência/ d lado direito/ e lado esquerdo/ HMB-altura do corpo mandibular/ 
BCB-largura bicoronoide/ CDB-largura bicondiliana/ MRH-altura do ramo mandibular/ BGB-largura 
bigoníaca/ MLP-comprimento da mandíbula (projeção)/ MND-profundidade da incisura mandibular. 
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Por meio da análise da curva ROC desenvolveu-se duas tabelas de referência 

para a estimativa do sexo na população brasileira, sendo uma para medidas cranianas 

e outra para medidas mandibulares. Nas tabelas de referência foram consideradas 

apenas as mensurações que apresentaram maior dimorfismo sexual. Para elaboração 

das tabelas foram consideradas as porcentagens de acerto de 70%, 80%, 90% e 95% 

para cada sexo (feminino e masculino), além disso incluiu-se o ponto de determinação 

que foi calculado através da média aritmética dos valores médios masculinos e 

femininos encontrados para cada variável19 (Tabelas 5.51 e 5.52).  

 
Tabela 5.51 – Tabela de referência para estimativa do sexo na população brasileira utilizando 

medidas cranianas.  
 

Medidaa 
Masculino 

Ponto de 
Determinação 

Feminino 

95% 90% 80% 70% 70% 80% 90% 95% 

GOL 195,50 192,00 186,00 183,50 
176,27 

169,00 166,50 165,00 159,00 

BBH 145,50 143,50 141,50 139,50 
131,32 

126,00 123,00 117,50 115,50 

BNL 112,00 109,00 105,00 103,50 
97,74 

92,00 91,00 89,00 87,00 

NLH 57,30 55,26 53,38 52,47 
49,21 

45,30 44,91 43,94 43,05 

ZYB 137,39 134,98 133,36 131,60 
124,63 

118,59 117,64 115,64 114,79 

APLd 57,10 54,13 52,01 51,11 
47,90 

45,13 44,20 42,79 42,23 

PMLe 38,83 36,73 35,34 34,77 
31,07 

27,80 26,97 25,66 25,00 

MDHd 35,47 34,83 32,81 31,07 
27,76 

23,98 23,29 21,85 21,10 

MDHe 35,47 33,78 33,30 32,29 
28,54 

25,00 23,64 22,68 22,30 

Fonte: o autor 
a ver Quadros 4.2-4.6 como referência/ d lado direito/ e lado esquerdo/ GOL-comprimento máximo do crânio/ BBH-
altura Basion-Bregma/ BNL-comprimento da base do crânio/ NLH-altura nasal/ ZYB-largura bizigomática/ APL-
comprimento Asterion-Porion/ PML-comprimento Porion-Mastoidale/ MDH-comprimento do mastoide. 

 
Tabela 5.52 – Tabela de referência para estimativa do sexo na população brasileira utilizando 

medidas mandibulares. 
 

Medidaa 
Masculino 

Ponto de 
Determinação 

Feminino 

95% 90% 80% 70% 70% 80% 90% 95% 

HMBe 
34,34 32,92 31,21 29,77 24,60 19,94 17,61 16,24 13,97 

BCB 
105,06 103,89 100,67 98,79 93,80 89,38 88,00 85,91 83,39 

CDB 
127,73 125,25 123,47 121,90 114,58 109,15 108,62 106,77 105,05 

MRHd 
71,53 69,75 66,28 64,21 57,65 52,59 50,87 48,16 46,83 

MRHe 
69,32 67,77 65,18 62,77 56,68 51,10 49,70 47,38 45,66 

BGB 
105,96 99,25 97,30 96,11 89,83 83,03 82,51 81,83 79,77 

MLP 
116,66 114,99 109,74 105,91 101,04 95,06 93,40 91,28 86,77 

MNDd 
17,19 16,27 15,74 14,78 13,03 11,79 10,72 9,70 9,08 

Fonte: o autor 
a ver Quadros 4.7 como referência/ d lado direito/ e lado esquerdo/ HMB-altura do corpo mandibular/ BCB-largura 
bicoronoide/ CDB-largura bicondiliana/ MRH-altura do ramo mandibular/ BGB-largura bigoníaca/ MLP-
comprimento da mandíbula (projeção)/ MND-profundidade da incisura mandibular. 
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5.5 ANÁLISE DA ESTIMATIVA DO SEXO NA AMOSTRA ESCOCESA 
 

A análise descritiva, apresentando as médias, desvio padrão, intervalo de 

confiança e nível de significância das medidas cranianas superiores escocesas estão 

descritas na tabela 5.53. Apenas a corda parietal não apresentou diferença 

estatisticamente significante entre os sexos. Todas as médias foram maiores para o 

sexo masculino. Analisando o valor t fica evidente que as variáveis com maior 

dimorfismo sexual foram comprimento da base do crânio (BNL), comprimento Basion-

Prosthion (BPL), comprimento máximo do crânio (GOL), largura máxima do crânio 

(XCB) e corda frontal (FRC). Sendo que estas medidas explicam 9,51 a 14,42% do 

dimorfismo sexual na amostra escocesa.  

 

 

Tabela 5.53 – Análise descritiva e comparação das médias das medidas cranianas superiores da 
amostra escocesa. 

 

Medidaa 

 Masculino  Feminino 

t R² p-valor 

  
Média DPb 95 % ICc  Média DPb 95 % ICc 

FRA 
 

100,78 3,40 99,91 101,65  98,55 3,98 97,25 99,84 2,99 0,0838 0,0035* 

GOL   185,07 6,94 183,28 186,86  117,69 13,41 173,34 182,04 3,59 0,1174 0,0005* 

XCB 
 

139,04 5,71 137,57 140,50  134,61 6,27 132,58 136,64 3,63 0,1189 0,0004* 

BBH   129,98 8,91 127,68 132,28  126,19 6,02 124,15 128,23 2,25 0,0515 0,0263* 

BNL 
 

99,95 4,85 98,70 101,21  99,66 5,67 93,74 97,58 3,93 0,1414 0,0002* 

BPL   94,96 6,10 93,37 96,55  89,84 6,10 87,78 91,91 3,95 0,1442 0,0001* 

FRC 
 

112,99 3,96 111,97 114,01  109,03 8,29 106,34 111,72 3,20 0,0951 0,0018* 

PAC   113,12 6,90 111,35 114,38  112,89 7,42 110,48 115,30 0,15 0,0002 0,8785 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.2 como referência/ b desvio padrão/ c intervalo de confiança de 95%/ 
*significante p-valor ≤0,05/ FRA-ângulo da concavidade frontal/ GOL-comprimento 
máximo do crânio/ XCB-largura máxima do crânio / BBH-altura Basion-Bregma/ BNL-
comprimento da base do crânio/ BPL-comprimento Basion-Prosthion/ FRC-corda frontal/ 
PAC-corda parietal. 

 
 

A tabela 5.54 apresenta os resultados obtidos na análise descritiva das 

medidas cranianas anteriores, sendo assim com exceção da altura da órbita esquerda 

(OBHe), todas as variáveis apresentaram médias maiores no sexo masculino. As 

variáveis mais dimórficas foram largura bizigomática (ZYB), largura facial superior 

(UFB) e altura nasal (NLH), explicando o dimorfismo sexual em 36,14%, 20,38% e 

14,18% respectivamente  
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Tabela 5.54 – Análise descritiva e comparação das médias das medidas cranianas anteriores da 
amostra escocesa. 

 

Medidaa 
  

Masculino  Feminino 

t R² p-valor 

  
Média DPb 95 % ICc  Média DPb 95 % ICc 

UFB 
 

104,81 4,04 103,76 105,86  100,50 4,42 99,07 101,94 4,98 0,2038 0,0000* 

NPH   69,90 6,72 68,17 71,64  66,82 8,43 64,09 69,55 2,01 0,0402 0,0467* 

WFB 
 

96,21 11,40 93,28 99,13  94,00 6,22 91,98 96,02 1,10 0,0123 0,2723 

OBBd   41,23 3,07 40,43 42,02  39,94 2,04 39,27 40,61 2,27 0,0512 0,0250* 

OBBe 
 

41,21 2,36 40,59 41,82  39,68 2,04 39,02 40,34 3,30 0,1014 0,0013* 

OBHd   34,63 3,72 33,67 35,59  34,00 2,84 33,08 34,92 0,90 0,0083 0,3691 

OBHe 
 

34,73 2,62 34,05 35,41  34,78 2,70 33,90 35,65 -0,08 0,0001 0,9330 

ZOB   53,50 4,59 52,31 54,70  49,86 5,04 48,20 51,51 3,67 0,1243 0,0004* 

DKB 
 

22,73 2,86 22,00 23,46  22,14 2,01 21,48 22,79 1,12 0,0127 0,2637 

EKB   98,35 4,40 97,20 99,49  94,83 4,09 93,51 96,16 3,97 0,1416 0,0001* 

IOB 
 

12,85 2,15 12,29 13,41  12,69 1,75 12,11 13,28 0,37 0,0015 0,7105 

NLH   52,84 3,73 51,87 53,80  50,05 2,77 49,15 50,95 4,00 0,1418 0,0001* 

NLB 
 

23,88 1,93 23,38 24,38  22,93 1,75 22,36 23,50 2,46 0,0591 0,0153* 

ZYB   130,13 5,42 128,56 131,71  120,79 7,09 118,14 123,44 6,55 0,3614 0,0000* 

ZMB   91,91 5,16 90,56 93,25  87,93 5,26 86,22 89,63 3,70 0,1249 0,0004* 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.3 como referência/ b desvio padrão/ c intervalo de confiança de 95%/ d lado 
direito/ e lado esquerdo/ *significante p-valor ≤0,05/ UFB-largura facial superior/ NPH-
altura facial superior/ WFB-largura mínima frontal/ OBB-largura orbital/ OBH-altura orbital/ 
ZOB-largura zygoorbital/ DKB-largura interorbital/ EKB-largura biorbital/ IOB- largura 
interorbital (Frontal)/ NLH-altura nasal/ NLB-largura nasal/ ZYB-largura bizigomática/ 
ZMB-largura bimaxilar.  

 
 

A análise descritiva das medidas cranianas laterais da amostra escocesa 

evidenciou que as variáveis com maior poder discriminante foram: comprimento 

Porion-Mastoidale direito (PMLd) e esquerdo (PMLe), arco vertical mínimo esquerdo 

(IMLe), comprimento do mastoide esquerdo (MDHe) e comprimento Asterion-

Mastoidale esquerdo (AMLe). Porém todas as medidas apresentaram resultado 

estatisticamente significante para analisar o dimorfismo sexual, assim como todas as 

médias foram maiores no sexo masculino (Tabela 5.55).  
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Tabela 5.55 – Análise descritiva e comparação das médias das medidas cranianas laterais da 
amostra escocesa. 

 

Medidaa 
  Masculino   Feminino 

t R² p-valor 

  Média DPb 95 % ICc   Média DPb 95 % ICc 

IMLd  
48,87 3,84 47,88 49,87  46,23 2,41 45,45 47,01 3,82 0,1309 0,0002* 

IMLe   
48,75 3,40 47,86 49,63  45,73 2,48 44,93 46,54 4,75 0,1891 0,0000* 

XMLd  
54,26 3,81 53,19 55,34  52,19 4,12 50,73 53,65 2,35 0,0633 0,0210* 

XMLe   
54,21 3,86 53,16 55,25  52,26 3,97 50,77 53,74 2,19 0,0550 0,0307* 

ZPLd  
85,69 3,80 84,70 86,67  82,59 3,89 81,31 83,87 3,88 0,1361 0,0002* 

ZPLe   
85,20 3,54 84,29 86,12  82,71 3,72 81,47 83,95 3,30 0,1029 0,0014* 

APLd  
47,67 4,16 46,60 48,73  45,62 4,19 44,26 46,99 2,38 0,0549 0,0189* 

APLe   
48,29 3,53 47,38 49,19  45,55 3,56 44,36 46,74 3,70 0,1249 0,0004* 

PMLd  
32,56 3,54 31,65 33,46  29,10 3,42 27,97 30,22 4,78 0,1910 0,0000* 

PMLe   
33,48 2,86 32,74 34,22  30,13 3,38 29,00 31,26 5,21 0,2226 0,0000* 

AMLd  
49,39 5,64 47,94 50,84  46,94 4,24 45,55 48,34 2,29 0,0515 0,0239* 

AMLe   
50,03 4,47 48,88 51,19  46,37 3,98 45,04 47,70 4,07 0,1489 0,0001* 

MDHd  
31,21 3,71 30,26 32,16  27,97 3,33 26,87 29,07 4,38 0,1657 0,0000* 

MDHe   
32,13 3,40 31,25 33,01  28,95 3,56 27,76 30,14 4,38 0,1684 0,0000* 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.4 como referência/ b desvio padrão/ c intervalo de confiança de 95%/ d lado 
direito/ e lado esquerdo/ *significante p-valor ≤0,05/ IML-arco zigomático mínimo/ XML-
comprimento máximo do osso zigomático/ ZPL-comprimento Zygoorbitale-Porion/ APL-
comprimento Asterion-Porion/ PML-comprimento Porion-Mastoidale/ AML-comprimento 
Asterion-Mastoidale/ MDH-comprimento mastoide.  

 
Das 04 medidas cranianas escocesas do grupo posterior, 02 demonstram 

resultado significante para o sexo, a largura biauricular (AUB) e largura biastérica 

(ASB), sendo a largura biauricular mais discriminante (t=5,13). Todas as variáveis 

apresentaram valores médios maiores para o sexo masculino (Tabela 5.56).  

 
Tabela 5.56 – Análise descritiva e comparação das médias das medidas cranianas posteriores da 

amostra escocesa. 

 

Medidaa 

 Masculino  Feminino 

t R² p-valor 

  
Média DPb 95 % ICc  Média DPb 95 % ICc 

AUB 
 

123,44 6,21 121,85 125,03  117,13 5,49 115,32 118,94 5,13 0,2136 0,0000* 

ASB   110,91 7,47 109,00 112,83   108,09 5,71 106,24 109,94 2,00 0,0395 0,0474* 

OCC 
 

96,40 5,42 95,01 97,79  95,33 4,68 93,81 96,85 1,00 0,0103 0,3157 

LIC   67,62 7,88 65,60 69,64   66,04 6,78 63,84 68,24 1,03 0,0107 0,3055 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.5 como referência/ b desvio padrão/ c intervalo de confiança de 95%/ 
*significante p-valor ≤0,05/ AUB-largura biauricular/ ASB-largura biastérica/ OCC-corda 
occipital/ LIC-corda Lambda-Inion. 
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A tabela 5.57 descreve os resultados encontrados na análise descritiva das 

medidas cranianas inferiores, com exceção da máxima largura do côndilo occipital 

direita (MWCd), todas as médias foram maiores no sexo masculino. Apenas 04 

variáveis apresentaram resultados significantes para o sexo, o máximo ocmprimento 

do côndilo occipital direito (MLCd), comprimento palatal (PAL), (máxima largura 

alveolar (MAB) e máximo comprimento alveolar (MAL), variando a explicação do 

dimorfismo sexual em 10,67-15,09%.  

 
Tabela 5.57 – Análise descritiva e comparação das médias das medidas cranianas inferiores da 

amostra escocesa. 

 

Medidaa 
  Masculino   Feminino 

t R² p-valor 

  Média DPb 95 % ICc   Média DPb 95 % ICc 

MLCd  
24,88 2,28 24,26 25,50  23,27 2,32 22,47 24,07 3,24 0,1067 0,0017* 

MLCe   
24,21 2,43 23,57 27,86   23,44 2,94 22,45 24,44 1,37 0,0203 0,1732 

MWCd  
12,12 1,52 11,71 12,53  12,14 1,89 11,49 12,79 -0,06 0,0000 0,9483 

MWCe   
12,34 1,82 11,86 12,83   12,03 1,70 11,46 12,61 0,81 0,0073 0,4151 

FOL  
36,21 4,46 35,06 37,36  35,49 2,35 34,69 36,29 0,89 0,0085 0,3714 

FOB   
30,97 2,38 30,35 31,58   30,15 2,35 29,34 30,96 1,62 0,0274 0,1072 

PAB  
33,69 4,33 32,56 34,82  32,19 3,15 31,16 33,21 1,86 0,0350 0,0652 

PAL   
50,29 4,27 49,13 51,44   47,02 5,11 45,29 48,75 3,29 0,1087 0,0014* 

MAB  
58,25 4,31 57,12 59,39  54,70 4,86 56,10 56,30 3,75 0,1302 0,0003* 

MAL   
49,62 3,92 48,56 50,68   46,25 4,00 44,89 47,60 3,97 0,1509 0,0001* 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.6 como referência/ b desvio padrão/ c intervalo de confiança de 95%/ d lado 
direito/ e lado esquerdo/ *significante p-valor ≤0,05/ MLC-máximo comprimento do côndilo 
occipital/ MWC-máxima largura do côndilo occipital/ FOL-comprimento do forame magno/ 
FOB-largura do forame magno/ PAB-largura palatal/ PAL-comprimento palatal/ MAB-
máxima largura alveolar/ MAL-máximo comprimento alveolar. 

 
 

Dentre as medidas mandibulares, 05 apresentaram resultados significativos 

para sexo, altura do mento (CHH), altura do corpo mandibular direita (HMBd) e 

esquerda (HMBe), altura do ramo mandibular direita (MRHd) e a largura bigoníaca 

(BGB). Sendo que a altura do corpo mandibular (HMBe) e a largura bigoníaca (BGB) 

foram mais dimórficas, com valores de t de 4,48 e 3,69 e R² de 0,1820 e 0,2864 

respectivamente (Tabela 5.58).  
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Tabela 5.58 – Análise descritiva e comparação das médias das medidas mandibulares da amostra 
escocesa. 

 

Medidaa 
  Masculino   Feminino 

t R² p-valor 

  Média DPb 95 % ICc   Média DPb 95 % ICc 

CHH  31,93 3,18 30,59 33,27  28,48 4,20 25,81 31,16 2,75 0,1820 0,0095* 

HMBd   31,17 3,27 29,79 32,56   25,76 3,70 23,39 28,10 4,48 0,3718 0,0001* 

HMBe  30,76 3,02 29,48 362,03  27,53 3,92 25,03 30,02 2,73 0,1804 0,0098* 

BMBd   13,24 1,46 12,62 13,85   12,89 1,77 11,76 14,02 0,62 0,0112 0,5392 

BMBe  12,81 1,48 12,18 13,43  13,11 1,67 12,05 14,18 -0,55 0,0091 0,5799 

BML   45,30 3,17 43,95 46,64   44,22 3,17 42,20 46,24 0,95 0,0262 0,3458 

BCB  95,38 5,88 92,89 97,86  91,10 5,78 87,43 94,78 2,06 0,1114 0,4666 

CDB   116,37 7,11 113,37 119,38   112,42 7,11 107,90 116,94 1,57 0,0678 0,1251 

MNBd  32,53 3,89 30,88 34,17  32,42 3,02 30,50 34,34 0,08 0,0002 0,9359 

MNBe   32,08 3,74 30,50 33,88   31,94 4,41 29,13 34,75 0,09 0,0003 0,9222 

MRB  30,38 4,47 28,49 32,27  29,70 3,50 27,47 31,92 0,45 0,0061 0,6494 

MARB   35,37 3,00 34,10 36,64   34,15 4,98 30,98 37,31 0,92 0,0244 0,3634 

MRHd  67,36 6,06 64,80 69,92  62,52 5,33 59,13 65,92 2,34 0,1389 0,0252* 

MRHe   66,91 6,45 64,18 69,63   62,72 7,12 58,19 67,24 1,77 0,0847 0,0851 

MLT  69,16 5,14 66,98 71,33  66,87 4,87 63,77 69,97 1,27 0,0459 0,2095 

BGB   99,69 7,11 96,68 112,69   89,96 8,09 84,82 95,10 3,69 0,2864 0,0008* 

MLP  102,89 19,92 94,48 111,30  99,99 7,49 95,23 104,75 0,48 0,0068 0,6315 

MAd   117,83 6,16 115,23 120,43   117,66 6,74 113,38 121,95 0,07 0,0002 0,9413 

MAe  118,75 5,12 116,58 120,91  119,16 5,62 115,59 122,73 -0,22 0,0015 0,8251 

MNDd   14,36 1,95 13,53 15,18   13,24 2,28 11,79 14,69 1,52 0,0640 0,1366 

MNDe   13,98 2,26 13,02 14,93   13,25 1,63 12,21 14,30 0,98 0,0276 0,3329 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.7 como referência/ b desvio padrão/ c intervalo de confiança de 95%/ d lado 
direito/ e lado esquerdo/ *significante p-valor ≤0,05/ CHH-altura do mento/ HMB-altura do 
corpo da mandíbula/ BMB- espessura do corpo da mandíbula/ BML-largura mandibular 
anterior/ BCB-largura bicoronoide/ CDB-largura bicondiliana/ MNB-largura da incisura 
mandibular/ MRB-largura mínima do ramo mandibular/ MARB-largura máxima do ramo 
mandibular/ MRH-altura do ramo mandibular/ MLT-comprimento mandibular/ BGB-largura 
bigoníaca/ MLP-comprimento mandíbula (projeção)/ MA-ângulo mandibular/ MND-
profundidade de incisura mandibular.  

 
Para verificar a porcentagem de acerto de cada variável para o fator sexo foi 

realizada a análise discriminante univariada, assim como na população brasileira 

valores acima de 75% foram considerado significantes para a determinação do sexo. 

Dentre as medidas cranianas, 05 variáveis apresentaram uma porcentagem média de 

acerto superior a 75%, sendo elas: corda frontal (FRC) (75%), largura facial superior 

(UFB) (76%), largura bizigomática (ZYB) (77%), comprimento Porion-Mastoidale 

esquerdo (PMLe) (75%) e largura biauricular (AUB) (76%). Também se calculou o viés 

sexual para todas as medidas sendo que o arco vertical mínimo esquerdo foi o que 

apresentou menor diferença entre as porcentagens de acerto do sexo feminino e 

masculino (22,30). O menor lambda encontrado foi para a largura bizigomática (ZYB) 

com ʎ=0,639 (Tabela 5.59). 
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Tabela 5.59 – Análise discriminante univariada das medidas da amostra escocesa. 

 

Medidaa 
Lambda 

Wilks 
M.Ab     
(%)  

F.Ac     
(%)  

Médiaf     
(%) 

Viés 
Sexual 

  
Medida 

Lambda 
Wilks 

M.Ab     
(%)  

F.Ac     
(%)  

Médiaf     
(%) 

Viés 
Sexual   

Medidas Cranianas Superiores   Medidas Cranianas Posteriores 

FRA 0,9160 83,60 48,70 70,00 34,90   AUB 0,766 91,8 51,3 76,0* 40,50 

GOL 0,8830 91,80 35,90 70,00 55,90   ASB 0,960 93,4 15,4 63,0 78,00 

XCB 0,8810 80,30 46,20 67,00 34,10   OCC 0,990 100 2,6 62,0 97,40 

BBH 0,9490 95,10 7,70 61,00 87,40   LIC 0,989 98,4 0 60,0 98,40 

BNL 0,8590 83,60 35,90 65,00 47,70   Medidas Cranianas Inferiores 

BPL 0,8560 83,60 35,90 65,00 47,70   MLCd 0,893 88,50 38,50 69,00 50,00 

FRC 0,9050 93,40 46,20 75,00* 47,20   MLCe 0,980 95,10 5,10 60,00 90,00 

PAC 1,0000 100,00 0,00 61,00 100,00   MWCd 0,993 100,00 0,00 61,00 100,00 

Medidas Cranianas Anteriores   MWCe 1,000 100,00 0,00 61,00 100,00 

UFB 0,796 88,50 56,40 76,00* 32,10   FOL 0,991 100,00 0,00 61,00 100,00 

NPH 0,960 93,40 15,40 63,00 78,00   FOB 0,973 98,40 12,80 65,00 85,60 

WFB 0,988 96,70 2,60 60,00 94,10   PAB 0,965 93,40 12,80 62,00 80,60 

OBBd 0,949 95,10 15,40 64,00 79,70   PAL 0,891 85,20 35,90 66,00 49,30 

OBBe 0,899 90,20 46,20 73,00 44,00   MAB 0,870 88,50 33,30 67,00 55,20 

OBHd 0,992 100,00 0,00 61,00 100,00   MAL 0,849 80,30 41,00 65,00 39,30 

OBHe 1,000 100,00 0,00 61,00 100,00   Medidas Mandibulares 

ZOB 0,876 90,20 41,00 71,00 49,20   CHH 0,818 91,70 33,30 72,20 19,50 

DKB 0,987 100,00 0,00 61,00 100,00   HMBd 0,628 95,80 58,30 83,30* 12,50 

EKB 0,858 86,90 48,70 72,00 38,20   HMBe 0,820 100,00 41,70 80,60* 19,40 

IOB 0,999 100,00 0,00 61,00 100,00   BMBd 0,989 100,00 0,00 66,70 33,30 

NLH 0,858 83,60 41,00 67,00 42,60   BMBe 0,991 100,00 0,00 66,70 33,30 

NLB 0,941 90,20 23,10 64,00 67,10   BML 0,974 100,00 0,00 66,70 33,30 

ZYB 0,639 93,40 51,30 77,00* 42,10   BCB 0,889 87,50 25,00 66,70 20,80 

ZMB 0,875 77,00 51,30 67,00 25,70   CDB 0,932 91,70 16,70 66,70 25,00 

Medidas Cranianas Laterais    MNBd 1,000 100,00 0,00 66,70 33,30 

IMLd 0,869 80,30 38,50 64,00 41,80   MNBe 1,000 100,00 0,00 66,70 33,30 

IMLe 0,811 78,70 56,40 70,00 22,30   MRB 0,994 100,00 0,00 66,70 33,30 

XMLd 0,937 86,90 25,60 63,00 61,30   MARB 0,976 100,00 8,30 69,40 30,60 

XMLe 0,945 95,10 10,30 62,00 84,80   MRHd 0,861 91,70 25,00 69,40 22,30 

ZPLd 0,864 83,60 35,90 65,00 47,70   MRHe 0,915 100,00 8,30 69,40 30,60 

ZPLe 0,897 88,50 30,80 66,00 57,70   MLT 0,954 100,00 8,30 69,40 30,60 

APLd 0,945 88,50 20,50 62,00 68,00   BGB 0,714 91,70 66,70 83,30*  8,40 

APLe 0,875 82,00 41,00 66,00 41,00   MLP 0,993 95,80 0,00 63,90 31,90 

PMLd 0,777 90,20 53,80 74,90 36,40   MAd 1,000 100,00 0,00 66,70 33,30 

PMLe 0,777 88,50 53,80 75,00* 34,70   MAe 0,999 100,00 0,00 66,70 33,30 

AMLd 0,948 90,20 20,50 63,00 69,70   MNDd 0,936 100,00 8,30 69,40 30,60 

AMLe 0,851 86,90 51,30 73,00 35,60   MNDe 0,972 100,00 0,00 66,70 33,30 

MDHd 0,834 83,60 46,20 69,00 37,40   

  MDHe 0,832 90,20 38,50 70,00 51,70   
Fonte: o autor 
a ver Quadros 4.2-4.7 como referência/ b porcentagem de acerto para o sexo masculino/ c porcentagem de acerto para o sexo feminino/ f média da 
porcentagem de acerto/ d lado direito/ e lado esquerdo/ *significante >75% de acerto/ FRA-ângulo da concavidade frontal/ GOL-comprimento 
máximo do crânio/ XCB-largura máxima do crânio / BBH-altura Basion-Bregma/ BNL-comprimento da base do crânio/ BPL-comprimento Basion-
Prosthion/ FRC-corda frontal/ PAC-corda parietal/ UFB-largura facial superior/ NPH-altura facial superior/ WFB-largura mínima frontal/ OBB-largura 
orbital/ OBH-altura orbital/ ZOB-largura zygoorbital/ DKB-largura interorbital/ EKB-largura biorbital/ IOB- largura interorbital (Frontal)/ NLH-altura 
nasal/ NLB-largura nasal/ ZYB-largura bizigomática/ ZMB-largura bimaxilar/ IML-arco zigomático mínimo/ XML-comprimento máximo do osso 
zigomático/ ZPL-comprimento Zygoorbitale-Porion/ APL-comprimento Asterion-Porion/ PML-comprimento Porion-Mastoidale/ AML-comprimento 
Asterion-Mastoidale/ MDH-comprimento mastoide/ AUB-largura biauricular/ ASB-largura biastérica/ OCC-corda occipital/ LIC-corda Lambda-Inion/ 
MLC-máximo comprimento do côndilo occipital/ MWC-máxima largura do côndilo occipital/ FOL-comprimento do forame magno/ FOB-largura do 
forame magno/ PAB-largura palatal/ PAL-comprimento palatal/ MAB-máxima largura alveolar/ MAL-máximo comprimento alveolar/ CHH-altura do 
mento/ HMB-altura do corpo da mandíbula/ BMB- espessura do corpo da mandíbula/ BML-largura mandibular anterior/ BCB-largura bicoronoide/ 
CDB-largura bicondiliana/ MNB-largura da incisura mandibular/ MRB-largura mínima do ramo mandibular/ MARB-largura máxima do ramo 
mandibular/ MRH-altura do ramo mandibular/ MLT-comprimento mandibular/ BGB-largura bigoníaca/ MLP-comprimento mandíbula (projeção)/ MA-
ângulo mandibular/ MND-profundidade de incisura mandibular. 
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Dentre as medidas mandibulares, apenas 03 variáveis apresentaram uma 

porcentagem de acerto média superior a 75%, sendo elas: altura do corpo mandibular 

(HMD) direita e esquerda com uma porcentagem de 83,30% e 80,60% 

respectivamente e a largura bigoníaca (BGB) (83,30%). O menor lambda de Wilks foi 

observado na altura do corpo mandibular direita (HMBd), ʎ= 0,628 e o menor viés 

sexual foi verificado na largura bigoníaca (8,40) (Tabela 5.59).  

Foram realizadas duas análises multivariadas para os crânios escoceses. 

Sendo a primeira considerando todas as variáveis que demonstraram uma 

porcentagem de acerto superior a 75% na análise discriminante univariada, a 

associação de todas as medidas evidenciou uma porcentagem de acerto de 81%. 

Posteriormente, realizou-se a segunda análise considerando apenas as variáveis que 

demonstram uma maior matriz de estrutura, ou seja, para esta segunda etapa foram 

consideradas apenas 03 variáveis: largura facial superior (UFB), largura bizigomática 

(ZYB) e largura biastérica (AUB), a análise mostrou uma porcentagem de acerto média 

de 82%. As funções discriminantes para cada sexo referente a cada análise estão 

descritas na tabela 5.60. 

 

Tabela 5.60 – Análise discriminante multivariada das medidas cranianas da amostra escocesa. 
 

Função e Medidaa   Coeficiente 
Matriz de 
Estrutura 

Centróides 
Ponto de 
Secção 

Lambda 
Wilks 

Acurácia (%) 

  Masculino Feminino 
Sexo 

Masculino 
Sexo 

Feminino  
Média  

FRC  2,473 2,413 0,466 

M= 0,673   
F= -1,054 

-0,1905 0,579 90,2 66,7 81,0 
UFB  5,151 5,062 0,721 
ZYB  -1,986 -2,079 0,920 
PMLe  -2,776 -2,853 0,655 
AUB  5,389 5,241 0,893 
Constante  -569,236 -522,037        

Função 1 
 Masculino= -569,236 + (2,473*FRC)+(5,151*UFB)+(-1,986*ZYB)+(-2,776*PMLe)+(5,389*AUB) 

 Feminino= -522,037 + (2,413*FRC)+(5,062*UFB)+(-2,079*ZYB)+(-2,853*PMLe)+(5,241*AUB) 

UFB  5,107 4,997 0,745 
M= 0,652   
F= -1,021 

-0,1845 0,594 93 64 82 ZYB  -1,620 -1,747 0,949 
AUB  4,794 4,655 0,922 
Constante  -459,770 -416,204        

Função 2 
 Masculino= -459,770 + (5,107*UFB)+(-1620*ZYB)+(4,794*ZYB) 

 Feminino= -416,204 + (4,997*UFB)+(-1,747*ZYB)+(4,655*AUB) 

Fonte: o autor 
a ver Quadros 4.2-4.6 como referência/ d lado direito/ e lado esquerdo/ FRC-corda frontal/ UFB- largura facial 
superior/ ZYB-largura bizigomática/ PLM-comprimento Porion-Mastoidale/ AUB-largura biauricular.  
 

Nas medidas mandibulares, foram consideradas as medidas que 

apresentaram uma porcentagem de acerto superior a 70% foram incluídas na análise 

discriminante multivariadas. A primeira análise apresentou uma porcentagem de 

acerto de 83,3% e a segunda 86,1%. As funções das respectivas análises para cada 

sexo estão descritas na tabela 5.61. 
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Tabela 5.61 – Análise discriminante multivariada das medidas mandibulares da amostra escocesa. 
 

Função e Medida Coeficiente 
Matriz de 
Estrutura 

Centróides 
Ponto de 
Secção 

Lambda 
Wilks 

Acurácia (%) 

  Masculino Feminino 
Sexo 

Masculino 
Sexo 

Feminino  
Média  

CHH  0,070 0,089 0,527 
M= 0,612   
F= -1,224 

-0,612 0,558 91,7 66,7 83,3 
HMBd  0,294 -0,277 0,864 
HMBe  1,376 1,619 0,527 
BGB  1,536 1,421 0,712 
Constante  -103,839 -84,992        

Função 1 
 Masculino= -103,839 + (0,070*CHH)+(0,294*HMBd)+(1,376*HMBe)+(1,536*BGB) 

 Feminino= -84,992 + (0,089*CHH)+(-0,277*HMBd)+(1,619*HMBe)+(1,421*BGB) 

CHH  0,517 0,615 0,546 
M= 0,594   
F= -1,187 

-0,2965 0,573 91,7 75 86,1 HMBd  1,094 0,665 0,891 
BGB  1,504 1,382 0,733 
Constante  -100,668 -80,599        

Função 2 
 Masculino= -100,668+ (0,517*CHH)+(1,094*HMBd)+(1,504*BGB) 

 Feminino= -80,599 + (0,615*CHH)+(0,665*HMBd)+(1,382*BGB) 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.7 como referência/ d lado direito/ e lado esquerdo/ CHH-altura do mento/ HMB-altura do corpo 
mandibular/ BGB-largura bigoníaca.  

 

A análise da curva ROC das medidas cranianas da amostra escocesa para 

diferenciação do sexo evidenciou que todas as variáveis apresentaram uma 

capacidade de diagnosticar corretamente o sexo superior a 80%. Os pontos de corte 

apresentados na tabela representam o ponto ideal para discriminação do sexo para 

cada variável, com as porcentagens de acerto para cada sexo acerca de cada medida 

(Tabela 5.62).  

 

Tabela 5.62 – Curva ROC das medidas cranianas da amostra escocesa. Área sob a curva (AUC), 
nível de significância, limite inferior e superior, ponto de corte da amostra, porcentagem 
de identificação para o sexo masculino e feminino.  

 

Medidaa AUC   p-valor   
Limite 
Inferior 

  
Limite 

Superior 
  Ponto de Corte   

Masculino 
Identificados 

(%) 
  

Feminino 
Identificados 

(%) 

FRC 0,818  <0,001  0,733  0,903  ♀<  110,76  >♂  72,1  76,9 

UFB 0,807   <0,002   0,721   0,893   ♀<  101,82  >♂   78,3   71,8 

ZYB 0,848  <0,003  0,773  0,923  ♀<  125,62  >♂  81,3  83,3 

PMLe 0,839   <0,004   0,756   0,921   ♀<  29,80  >♂   95,0   56,8 

AUB 0,849   <0,005   0,770   0,929   ♀<  118,97  >♂   78,7   71,1 

Fonte: o autor 
a ver Quadros 4.2-4.6 como referência/ e lado esquerdo/ FRC-corda frontal/ UFB- largura facial 
superior/ ZYB-largura bizigomática/ PLM-comprimento Porion-Mastoidale/ AUB-largura biauricular.  

 

A tabela 5.63 mostra a análise das curvas ROC para as medidas mandibulares 

da amostra escocesa. A análise da área sob a curva (AUC) evidencia que apenas a 

altura do corpo mandibular direita (HMBD) e a largura bigoníaca (BGB) apresentam 

uma capacidade de diagnosticar corretamente o sexo superior a 80%. Também nesta 

tabela são descritos os pontos de corte ideais para discriminação do sexo para cada 

variável, com as porcentagens de acerto para cada sexo acerca de cada medida.  
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Tabela 5.63 – Curva ROC das medidas mandibulares da amostra escocesa. Área sob a curva (AUC), 
nível de significância, limite inferior e superior, ponto de corte da amostra, porcentagem 
de identificação para o sexo masculino e feminino.  

 

Medidaa AUC   
p-

valor 
  

Limite 
Inferior 

  
Limite 

Superior 
  Ponto de Corte   

Masculino 
Identificados 

(%) 
  

Feminino 
Identificados 

(%) 

CHH 0,764  0,011  0,600  0,927  ♀<  31,63  >♂  66,7  83,3 

HMBd 0,858   0,001   0,733   0,982   ♀<  29,72  >♂   66,7   91,7 

HMBe 0,729  0,027  0,543  0,543  ♀<  27,17  >♂  95,8  50 

BGB 0,819   0,002   0,663   0,663   ♀<  91,64  >♂   91,7   66,7 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.7 como referência/ d lado direito/ e lado esquerdo/ CHH-altura do mento/ 

HMB-altura do corpo mandibular/ BGB-largura bigoníaca.  

 

Aplicando a mesma metodologia utilizada para a amostra brasileira, por meio 

da análise da curva ROC, foram elaboradas duas tabelas de referência para a 

estimativa do sexo para a população escocesa, sendo uma para medidas cranianas e 

outra para medidas mandibulares. Para a elaboração das tabelas, apenas as variáveis 

que apresentaram maior dimorfismo sexual foram incluídas e foram consideradas as 

porcentagens de acerto de 70%, 80%, 90% e 95% para cada sexo (feminino e 

masculino), além disso calculou-se o ponto de determinação através da média 

aritmética dos valores médios masculinos e femininos encontrados para cada 

variável19 (Tabelas 5.64 e 5.65).  

 
Tabela 5.64 – Tabela de referência para estimativa do sexo na população escocesa utilizando 

medidas cranianas. 
 

Medidaa 
  

Masculino 
Ponto de 

Determinação 

Feminino 

95% 90% 80% 70% 70% 80% 90% 95% 

FRC 118,69 118,45 116,57 115,33 111,01 104,27 103,52 101,95 100,20 

UFB 112,37 109,89 108,18 105,80 102,66 98,21 96,45 94,71 94,36 

ZYB 140,11 138,11 134,15 133,41 125,46 115,91 114,23 112,97 109,58 

PMLe 37,25 36,60 35,96 34,98 31,81 28,25 27,39 25,80 25,52 

AUB 132,16 129,98 128,44 127,36 120,29 114,64 112,31 109,99 108,16 

Fonte: o autor 
a ver Quadros 4.2-4.6 como referência/ e lado esquerdo/ FRC-corda frontal/ UFB- largura facial superior/ ZYB-
largura bizigomática/ PLM-comprimento Porion-Mastoidale/ AUB-largura biauricular.  

 

Tabela 5.65 – Tabela de referência para estimativa do sexo na população escocesa utilizando 
medidas mandibulares. 

 

Medidaa 
Masculino 

Ponto de 
Determinação 

Feminino 

95% 90% 80% 70% 70% 80% 90% 95% 

CHH 36,44 36,25 34,79 33,48 30,21 24,73 24,20 23,98 20,83 

HMBd 37,30 36,85 34,94 32,60 28,47 23,28 22,24 21,38 19,06 

HMBe 37,86 36,57 33,25 32,55 29,15 26,00 22,92 22,52 21,49 

BGB 112,06 111,26 104,78 103,53 94,83 85,35 83,33 81,85 78,19 

Fonte: o autor 
a ver Quadro 4.7 como referência/ d lado direito/ e lado esquerdo/ CHH-altura do mento/ HMB-altura do 

corpo mandibular/ BGB-largura bigoníaca.  
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5.6 TABELA INTERATIVA PARA ESTIMATIVA DO SEXO  
 
 

A partir dos resultados obtidos no presente foram elaboradas duas tabelas 

interativas, uma para a população brasileira e outra para a população escocesa. Os 

parâmetros que apresentaram maior dimorfismo sexual específicos para cada 

população foram adicionados a tabela visando fornecer uma ferramenta adicional para 

o perito durante o processo do delineamento do perfil biológico. As tabelas foram 

desenvolvidas no programa Excel (Microsoft Office®), sendo que dentro do arquivo 

constam duas planilhas uma referente a população brasileira e outra a população 

escocesa, que podem ser visualizadas na guia de planilhas na parte inferior da pasta 

de trabalho (Figura 5.1). 

 

Figura 5.1 – Tabela interativa para estimativa do sexo com duas planilhas: Escócia e Brasil. 
 

 
Fonte: o autor 

 

A planilha referente a tabela interativa para estimativa do sexo na população 

brasileira, possui duas tabelas, uma à direita contendo as medidas cranianas e outra 

à esquerda com as medidas mandibulares (Figura 5.2). Para a população escocesa, 

também foram elaboradas duas tabelas distintas para medidas cranianas e 

mandibulares conforme figura 5.3. 
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Figura 5.2 – Tabela interativa para estimativa do sexo na população brasileira.  

 
Fonte: o autor 
 

 

Figura 5.3 – Tabela interativa para estimativa do sexo na população escocesa 

 
Fonte: o autor 

 
 
 

Após selecionar a planilha desejada, o examinador deve incluir os valores 

obtidos na mensuração do crânio e/ou mandíbula na coluna denominada “Amostra”, 

os valores devem ser adicionados em milímetros (mm). Automaticamente a tabela 

gera um resultado na coluna “Ponto de Determinação”, o resultado será expresso 

mediante a alteração de coloração da célula, ou seja, se masculino a cor da célula 

será alterada para azul e se feminino a cor será rosa, assim como a escala referente 
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as porcentagens de acerto, quanto maior a porcentagem mais células serão coloridas, 

isto é, se a porcentagem de acerto for de 70% apenas a célula referente a esta 

porcentagem será colorida, se for 80% as células referentes a 70% e 80% serão 

coloridas e assim por diante, até a porcentagem máxima de 95% (Figuras 5.4 e 5.5).  

 
Figura 5.4 – Tabela interativa com os valores obtidos na mensuração do crânio e mandíbula e o 

resultado da análise, sexo feminino.  

 
Fonte: o autor 

 

 

Figura 5.5 – Tabela interativa com os valores obtidos na mensuração do crânio e mandíbula e o 
resultado da análise, sexo masculino.  

 
Fonte: o autor 
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Posteriormente, o examinador deverá verificar qual o resultado mais 

prevalente, por exemplo: na figura 5.4 segundo os parâmetros analisados tanto para 

crânios quanto mandíbulas o resultado mais prevalente foi o sexo feminino com uma 

porcentagem média de 80% de acerto, na figura 5.5 o resultado prevalecente foi o 

sexo masculino com uma porcentagem de acerto média de 90%. 

As medidas foram programadas de forma independe, ou seja, em caso de 

ausência de estrutura para realizar determinada mensuração apenas o resultado 

referente a esta medida não será computado, conforme demonstrado na figura 5.6, a 

análise dos resultados deve ser realizada conforme descrito anteriormente. 

 
Figura 5.6 – Tabela interativa com os valores obtidos na mensuração do crânio e mandíbula e o 

resultado da análise, com algumas mensurações ausentes.   
 

 
Fonte: o autor 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

A análise da reprodutibilidade e repetitividade de um método para o estudo da 

identificação humana através de um método quantitativo é de extrema importância 

para assegurar que as medidas realizadas sigam o mesmo parâmetro e que os 

resultados sejam fiéis uns aos outros, ou seja, a técnica para ser confiável tem que 

apresentar reprodutibilidade entre os examinadores e uma repetitividade entre várias 

medições de um mesmo examinador.  

O protocolo aplicado neste estudo contou com diversas variáveis, as quais na 

sua grande maioria apresentaram uma adequada reprodutibilidade e repetitividade 

conforme os achados demonstrados nos resultados. As medidas referentes ao forame 

magno apresentaram um coeficiente de correlação intraclasse moderado para a 

análise interexaminador, sendo o comprimento (FOL) ICC= 0,596 e a largura (FOB) 

ICC=0,555, quanto na análise intraexaminador o comprimento (FOL) apresentou uma 

correlação moderada ICC=0,408 porém a largura (FOB) apresentou uma correlação 

fraca (ICC=0,339), evidenciando um baixo poder de reprodutibilidade e repetitividade. 

Contrapondo os resultados encontrados no presente estudo, Gapert e Last230, em um 

estudo realizado com 20 crânios pertencentes a coleção da University College Dublin, 

encontraram resultados satisfatórios quanto a reprodutibilidade e repetitividade das 

mensurações referentes ao forame magno (comprimento e largura). Raghavendra 

Babu et al.211, também não encontraram diferença significativa na análise 

intraexaminador e interexaminador realizada em 10 crânios provenientes do 

departamento de Medicina Forense do Kasturba Medical College, Mangalore, India. 

Da mesma forma, o estudo  realizado por Uthman et al.231 que avaliou 88 imagens 

tomográficas do acervo do Al-Najaf Teaching Hospital para estimativa do sexo por 

meio de mensurações do forame magno, não demonstrou diferença estatisticamente 

significante (p>0,05) na análise intra e interexaminador. İlgüy et al.232 analisaram 161 

imagens tomográficas de descendentes de europeus, a análise intraexaminador 

também não evidenciou diferença entre os resultados obtidos para as mensurações 

do forame magno. Tambawala et al.213 realizaram análise interexaminador para as 

mensurações de comprimento e largura do forame magno, as medidas foram aferidas 

por dois examinadores em 266 imagens tomográficas provenientes do banco de 

dados da unidade de Radiologia Oral do Nair Hospital Dental College, Mumbai, Índia, 
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os resultados não demonstraram diferença estatística entre os examinadores. Outros 

autores avaliaram o comprimento e a largura do forame magno para estimativa do 

sexo em diversas populações, porém não realizaram análise interexaminador e/ou 

intraexaminador não sendo possível a comparação dos dados com o presente 

estudo12,212,215-217. A largura palatal (PAB) também apresentou um coeficiente de 

correlação intraclasse moderado (ICC=0,454) na análise interexaminador e uma boa 

correlação na análise intraexaminador (ICC=0,659), contrapondo com outros autores 

da literatura que relataram uma boa reprodutibilidade e repetitividade desta 

mensuração8,196. 

Algumas medidas apresentaram uma diferença significativa entre as análises 

realizadas, porém ao analisar as médias, medianas e os coeficientes de correlação 

intraclasse, verificamos que, com exceção das medidas supracitadas, todas as outras 

apresentaram uma baixa diferença entre as médias e medianas, e uma correlação 

que variou entre boa a excelente, demonstrando que estas variáveis podem ser 

utilizadas e que possuem um potencial razoável de repetitividade e reprodutibilidade. 

Porém, as variáveis precisam ser avaliadas com cautela pois uma diferença estatística 

evidenciada matematicamente através do valor de p, nem sempre exprime uma 

diferença considerável na prática forense, portanto vários quesitos devem ser 

analisados para concluir que uma medida realmente possui um baixo ou alto nível de 

acurácia na análise inter e intra examinador. 

As medidas utilizadas no protocolo de medição do estudo foram 

fundamentadas e delimitadas por meio dos pontos craniométricos de referência, 

porém em alguns casos, como o que ocorreu nas mensurações de largura e 

comprimento do forame magno, a medição se torna um pouco subjetiva e expressou 

uma dificuldade na padronização dos pontos de referência. Analisar a descrição da 

mensuração evidencia esta subjetividade, uma vez que a medida largura do forame 

magno (FOB) é descrita como a distância entre as margens laterais do forame magno 

na região da maior curvatura lateral e perpendicular, portanto não se trata de um ponto 

específico que possui como referência estruturas anatômicas como suturas e forames. 

O comprimento do forame magno (FOL) apresenta uma descrição bem delimitada 

(distância entre o ponto basion (ba) e o ponto opisthion (o), porém os pontos 

craniométricos de referência apresentam uma subjetividade em sua descrição uma 

vez que, o basion (ba) é descrito como o ponto médio na margem anterior do forame 

magno e o opisthion (o) é o ponto médio na margem posterior do forame magno, 
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portanto ambos os pontos estão fundamentados em um conceito de geometria 

denominado ponto médio, que tem como objetivo dividir uma determinada estrutura 

em duas partes iguais, portanto a delimitação destes pontos se torna dependente da 

análise do observador e de seu conhecimento para ser corretamente demarcado 

gerando assim, inconsistências na análise. Segundo Edwards et al.217, a expressão 

das características referentes ao forame magno também está sujeita a um grau de 

variação em termos de sua forma geral e na complexidade de seus contornos. Porém, 

Uthman et al.231 concluíram que as medidas referentes ao forame magno podem sem 

mensuradas sem grandes dificuldades. O mesmo ocorre para a variável da largura 

palatal (PAB), que é descrita como a distância linear entre o ponto endomolare (enm) 

direito e esquerdo. Neste caso, os pontos craniométricos auxiliam na delimitação da 

medida, porém o ponto utilizado como referência, o endomolare (enm), que é definido 

como o ponto na superfície palatina do processo alveolar na porção média do segundo 

molar superior, pode causar dúvidas na sua localização em casos de ausência 

dentária.  

Alguns autores 12,211-216 utilizam as mensurações do forame magno para 

estimativa do sexo, dentre estes alguns estudos demonstraram resultados 

insatisfatórios para estimar o sexo através destas mensurações 12,212,214,217, porém 

nenhum estudo realizou análise intra e interobservador. Portanto, o presente estudo 

evidenciou um baixo poder de reprodutibilidade e repetitividade destas mensurações, 

podendo ser considerado uma possível explicação para os resultados insatisfatórios 

encontrados nos estudos previamente citados. 

A análise da variabilidade entre as medidas bilaterais demonstrou que para as 

duas populações as variáveis altura da órbita (OBH), comprimento porion-mastoidale 

(PML) e comprimento do mastóide apresentaram diferença entre o lado direito e 

esquerdo. Então, optou-se por analisar todas as medidas separadamente em todas 

as análises deste trabalho. No processo mastóide ocorre a inserção do músculo 

esternocleidomastóideo, cuja principal função é a flexão, rotação do pescoço e da 

cabeça. As forças musculares exercidas sobre esta estrutura óssea podem gerar esta 

assimetria, uma vez que a força resultante sobre exercida pelo músculo sobre este 

processo pode ser diferente entre os lados de uma mesma pessoa. Assim como 

patologias na ATM, problemas oclusais e desordens do sistema estomatognático 

podem ocasionar uma assimetria da musculatura e devido ao processo de 
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remodelação óssea esta assimetria pode ser verificada também nas estruturas 

ósseas233-235. 

A análise da variabilidade métrica entre as amostras estudadas evidenciou que 

das 72 variáveis, 44 medidas apresentaram diferença estatística entre as amostras, 

ou seja, 61,11% das medidas avaliadas demonstram que existe diferença métrica 

entre as amostras avaliadas. A amostra escocesa apresentou média maior comparada 

com a amostra brasileira em 54 variáveis do universo de 72 medidas, considerando 

apenas as medidas que apresentaram diferença significante, a amostra escocesa 

apresentou maiores médias em 33 variáveis. Porém, dentre estas medidas que 

apresentaram diferença entre as amostras apenas 07 variáveis apresentaram uma 

diferença de média superior a 5 mm, sendo elas: comprimento máximo do crânio 

(GOL) (Diff= 5,53 mm), altura nasal (NLH) (Diff= 5,33 mm), altura do corpo mandibular 

direita (HMBd) (Diff=5,22 mm) e esquerda (HMBe) (Diff=6,52 mm), altura do ramo 

mandibular direita (MRHd) (Diff=8,93 mm) e esquerda (MRHe) (Diff= 9,57 mm), 

largura bigoníaca (BGB) (Diff= 5,29 mm).  

Neste estudo, a amostra escocesa utilizada é considerada uma amostra 

histórica, uma vez que os crânios são provenientes do século XVIII e XIX. A amostra 

brasileira é considerada uma amostra contemporânea ou moderna, os crânios e 

mandíbulas pertencentes a esta coleção são originários do século XX. Considerando 

a plasticidade do crânio ao longo do tempo, ocasionando uma diminuição das medidas 

cranianas86, uma redução da largura facial apresentando faces mais estreitas e 

alongadas75,109,110, assim como a mandíbula82 não é possível afirmar que os 

resultados encontrados neste estudo estão relacionados com a variação 

interpopulacional ou a plasticidade craniana em decorrência da diferença temporal das 

amostras, sendo assim, este fator pode ser considerado uma limitação do estudo. O 

número de mandíbulas da amostra escocesa que foram analisadas (n=36) também 

pode ser considerado uma limitação do estudo, o alto grau de fragmentação das 

mandíbulas que fazem parte da coleção estudada foi fator determinante para exclusão 

dos espécimes para análise resultando em um número amostral reduzido.   

Os resultados evidenciam que o crânio escocês tende a ter um comprimento 

(GOL), largura (XCB) e altura (NPH) maior do que os crânios brasileiros. Estes fatores 

podem ser correlacionados com o clima da região que apresenta temperaturas mais 

frias comparadas com as temperaturas médias do Brasil. Os crânios de regiões com 
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clima predominante frio tendem a ser mais largos, comparados com regiões quentes 

e úmidas117,119,120.  

A cavidade nasal também apresenta alterações em decorrência da 

temperatura, umidade e latitude, em regiões úmidas e quentes tendem a ser mais 

baixas e largas, porém em regiões frias e secas propendem para cavidades mais altas 

e estreitas122,124,125. Neste estudo, a amostra escocesa apresentou uma altura nasal 

(NLH) média de 51,73 mm e uma largura nasal (NLB) média de 23,51 mm, a amostra 

brasileira os valores obtidos foram 49,29 mm e 24,42 mm, respectivamente. Portanto 

a cavidade nasal dos crânios analisados de origem escocesa tende a ser mais alta e 

estreita comparados com os brasileiros, fator que pode estar associado as variações 

da temperatura, umidade e latitude conforme descrito na literatura.  

Dentre as medidas mandibulares estão as variáveis que apresentaram maior 

variabilidade entre as amostras. Segundo os resultados obtidos neste estudo, as 

mandíbulas escocesas tendem a apresentar uma altura do ramo mandibular (MRH) 

maior que a brasileira, assim como a altura do corpo mandibular (HMB) e a largura 

bigoníaca (BGB). Martin e Danforth82 concluíram em seu estudo que a mandíbula 

tende a ficar mais alongada e estreita, estas modificações seculares são resultado da 

mudança da dieta alimentar, e um aumento dos cuidados médicos e odontológicos. A 

medida da altura do corpo mandibular (HMB) está diretamente relacionada com a 

perda dentária, uma vez que após a remoção do elemento dentário ocorre a 

reabsorção do processo alveolar diminuindo a altura do corpo mandibular, assim como 

esta variável está intimamente ligada ao fator idade, porém esta associação não pode 

ser feita neste estudo em decorrência da ausência dos dados documentais 

relacionados a idade da amostra escocesa100,101.  

O presente estudo encontrou diferenças métricas entre as duas amostras 

analisadas, esta variabilidade pode ser considerada multifatorial, uma vez que fatores 

como a diferença temporal entre as amostras, a idade, a temperatura, a umidade, a 

latitude, a dieta alimentar, o perfil etnográfico e demográfico, dentre outros fatores 

podem influenciar esta diferença de forma e tamanho interpopulacional e 

intrapopulacional, portanto apenas podemos afirmar que algumas variáveis 

apresentam diferença estatisticamente significante entre as amostras, mas não 

podemos atribuir uma causa concreta a esta variabilidade.  

A estimativa do sexo é uma etapa extremamente importante para o 

delineamento do perfil biológico. Existem diversas técnicas na literatura para auxiliar 
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nesta estimativa sendo elas qualitativas, através da análise da morfologia do crânio e 

mandíbula ou quantitativas através da análise métrica das estruturas ósseas utilizando 

medidas lineares, angulares, áreas, perímetros, comprimento de circunferências, 

índices entre outras analises. Neste estudo analisamos apenas medidas lineares e 

angulares de duas amostras escocesa e brasileira com o objetivo de verificar quais 

medidas apresentam maior dimorfismo sexual.  

Para amostra brasileira este estudo evidenciou que dentre as 72 variáveis 

analisadas, apenas 09 variáveis do crânio e 08 variáveis mandibulares apresentaram 

resultados satisfatórios para estimativa do sexo, sendo elas: o comprimento máximo 

do crânio (GOL), altura Basion-Bregma (BBH), comprimento da base do crânio (BNL), 

altura nasal (NLH), largura bizigomática (ZYB), comprimento Asterion-Porion direito 

(APLd), comprimento Porion-Mastoidale esquerdo (PMLe), comprimento do mastóide 

direito (MDHd) e esquerdo (MDHe), altura do corpo da mandíbula esquerdo (HMBe), 

largura bicoronóide (BCB), largura bicondiliana (CDB), altura do ramo mandibular 

direita (MRHd) e esquerda (MRHe), largura bigoníaca (BGB), comprimento da 

mandíbula (projeção) (MLP) e profundidade da incisura mandibular direita (MNDd). 

Dentre estas variáveis, o comprimento do mastóide esquerdo (MDHe), o comprimento 

da base do crânio (BNL), o comprimento máximo do crânio (GOL) e a largura 

bizigomática (ZYB), apresentaram tanto na análise descritiva quanto na análise 

discriminante univariada o maior dimorfismo sexual. Dentre as medidas mandibulares 

a que apresentaram maior dimorfismo sexual lista-se a largura bigoníaca (BGB) e a 

altura do ramo mandibular direita (MRHd). 

Na amostra escocesa, apenas 05 variáveis cranianas apresentaram uma 

porcentagem de acerto superior a 75% para estimativa do sexo, sendo elas: corda 

frontal (FRC), largura facial superior (UFB), largura bizigomática (ZYB), comprimento 

Porion-Mastoidale esquerdo (PMLe) e largura biauricular (AUB). Dentre as variáveis 

mandibulares, 04 variáveis apresentaram um poder discriminante superior a 70%, 

altura do mento (CHH), altura do corpo mandibular direito (HMBd) e esquerdo (HMBe) 

e largura bigoníaca (BGB). Dentre estas mensurações, as que apresentaram maior 

poder discriminante na análise descritiva e discriminante univariada foram a altura do 

corpo mandibular direita (HMBd), largura bigoníaca (BGB), largura bizigomática (ZYB) 

e largura biauricular (AUB).  

Os resultados evidenciados no presente estudo para as duas amostras 

analisadas brasileira e escocesa tanto para as variáveis mais dimórficas de crânio e 
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mandíbula corroboram com os resultados relatados por estudos anteriores8-

10,19,198,199,201,202,225,226. 

Na amostra brasileira, as análises das médias evidenciaram que das 72 

variáveis, apenas 05 medidas apresentaram médias maiores para o sexo feminino: 

largura Zygoorbital (ZOB), largura interorbital (DKB), largura nasal (NLB), largura 

palatal (PAB) e ângulo mandibular esquerdo (MAe). As demais mensurações 

apresentaram médias superiores para o sexo masculino. Na amostra escocesa, 

apenas 04 variáveis apresentaram médias maiores para o sexo feminino: altura da 

orbita esquerda (OBHe), máxima largura do côndilo occipital direito (MWCd), 

espessura do corpo mandibular esquerda (BMBe) e ângulo mandibular esquerdo 

(MAe). Todas as demais medidas evidenciaram médias maiores para o sexo 

masculino comparadas ao feminino. As mensurações que apresentaram médias 

maiores para o sexo feminino não apresentaram diferença estatisticamente 

significante para analisar o dimorfismo sexual nas duas amostras. Logo, não se 

mostraram variáveis confiáveis para este tipo de análise. Diversos estudos na 

literatura demonstram achados que condizem com os resultados encontrados neste 

presente estudo8,10,19,198,200,210.  

O processo mastóide é uma estrutura óssea muito utilizada na literatura para 

estimativa do sexo, vários autores relataram resultados satisfatórios para analisar o 

dimorfismo sexual através desta estrutura11,16,20,207-210. Os resultados deste estudo 

evidenciaram que todas variáveis relacionadas com o processo mastóide são 

estatisticamente significantes para diferenciação do sexo tanto na amostra brasileira 

quanto na amostra escocesa. Diante disso, fica clara a importância do processo 

mastóide para analisar o dimorfismo sexual em crânios secos adultos.  

O estudo de populações específicas é de suma relevância para o 

desenvolvimento de parâmetros precisos para cada região e/ou País, uma vez que a 

as fórmulas de regressão são sensíveis a mudança de população13,15,21,22,179-184,186,187. 

O presente estudo, utilizando análise discriminante multivariada, elaborou 07 fórmulas 

para a população brasileira, sendo 04 fórmulas utilizando mensurações cranianas e 

03 fórmulas com variáveis mandibulares. Para as funções cranianas a porcentagem 

de acerto média variou entre 82-90%. Sendo que a fórmula com maior acurácia 

discriminatória foi a que engloba as 09 variáveis mais dimórficas para esta população, 

apresentando uma porcentagem média de acerto de 90%. As fórmulas geradas 

apenas com medidas mandibulares apresentaram uma variação na porcentagem de 
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acerto entre 76-83%, assim como nas medidas cranianas a maior associação de 

variáveis aumentou o potencial discriminante da fórmula. Um estudo anterior realizado 

com uma amostra brasileira demonstrou uma porcentagem de acerto utilizando 

apenas a largura bi-zigomática e distância basion-lambda para o sexo feminino de 

76% e 68% para o masculino, os resultados obtidos no presente estudo são 

ligeiramente maiores, porém vale ressaltar que uma associação de um número maior 

de variáveis foi realizada199.  

Na amostra escocesa foram descritas 04 funções discriminantes, sendo 02 

específicas para crânio e 02 específicas para mandíbulas. As funções multivariadas 

do crânio apresentaram uma porcentagem de acerto de 81% para a função com as 

05 variáveis e 82% para a função considerando apenas 03 variáveis. Esse resultado 

demonstrou que a associação de todas as medidas apresentou resultado inferior do 

que a fórmula que utilizou uma menor quantidade de variáveis. Quanto às fórmulas 

desenvolvidas apenas com mensurações mandibulares, a função com 04 variáveis 

demonstrou uma porcentagem de acerto de 83,3% e a fórmula com apenas 03 

variáveis 86,1%, demonstrando novamente que para esta amostra a associação de 

um maior número de medidas diminuiu a porcentagem de acerto. Os valores 

discriminantes encontrados neste estudo para as duas amostras são semelhantes aos 

relatados em outras populações8,9,19,196-198,200-202.  

Nas duas amostras, diversas fórmulas foram desenvolvidas para possibilitar a 

utilização em um número maior de casos, uma vez que a ausência de uma variável 

que compõe a fórmula invalida a utilização da mesma, ou seja, em casos de estruturas 

ósseas fragmentadas ou na presença de apenas algumas regiões tanto do crânio 

quanto da mandíbula, e se presente todas as estruturas que compõe uma fórmula fica 

viável a sua utilização. O mesmo raciocínio foi utilizado para o desenvolvimento das 

fórmulas em separado de crânio e mandíbula, visto que na prática forense nem 

sempre estas estruturas estão presentes para análise.  

O desenvolvimento de tabelas específicas para cada população que otimizem 

os exames antropológicos e ao mesmo tempo assegurem uma acurácia satisfatória é 

extremamente relevante para a prática forense. O presente estudo através da análise 

da curva ROC desenvolveu 04 tabelas de referência para estimativa do sexo em 

crânios e mandíbulas brasileiras (Tabelas 5.51 e 5.52) e escocesas (Tabelas 5.64 e 

5.65). Utilizando as variáveis descritas em cada tabela e os pontos de determinação 

ideais descritos, sendo os valores inferiores a eles atribuídos para o sexo feminino e 
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valores superiores para o sexo masculino e as porcentagens de acerto de 70%, 80%, 

90% e 95% com os respectivos valores permitem realizar uma estimativa com uma 

acurácia satisfatória. Futuros estudos são necessários para validação destas tabelas 

nas duas amostras para confirmar os resultados obtidos no presente estudo através 

da análise estatística realizada.  

Atualmente, o uso da tecnologia tornou-se algo trivial e necessário para a vida 

cotidiana. A revolução tecnológica criada a partir do desenvolvimento dos 

computadores e smartphones teve um desmesurado impacto na sociedade civil, e 

pode ser considerada uma das maiores seguida pelo advento da internet e das redes 

sociais. Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas no ano de 2016, 

concluiu que no Brasil, atualmente existem 244 milhões de dispositivos móveis 

(notebooks, tablets e smartphones), ou seja, 1,2 dispositivo portátil por habitante236. 

Analisando o cenário supracitado e considerando a importância de otimizar a prática 

forense nos centros de identificação humana desenvolveu-se tabelas interativas a 

partir dos resultados obtidos a partir da curva ROC para facilitar a análise 

antropométrica quanto a determinação do sexo.  

Na elaboração das tabelas interativas foram consideradas as porcentagens de 

70%, 80%, 90% e 95%, uma vez que o ponto de determinação equivale a média 

aritmética dos valores médios encontrados para cada sexo, ou seja, consideramos o 

ponto de determinação sendo equivalente a porcentagem de 50% de acerto. A nossa 

variável de análise é o sexo, ou seja, uma variável qualitativa nominal dicotômica, logo 

existem apenas dois resultados possíveis, sexo feminino ou sexo masculino. Portanto, 

uma porcentagem de acerto de 50% equivale a chance de acerto existente ao estimar 

o sexo ao acaso. Considerando esta informação, no presente estudo considerou-se 

uma porcentagem de acerto igual ou superior a 70% razoável para analisar o 

dimorfismo sexual, ou seja, é possível estimar o sexo com uma confiança superior a 

20% do que poderia encontrar ao acaso.  

Segundo os resultados encontrados neste estudo, os grupos de variáveis 

utilizados para o desenvolvimento da tabela interativa para cada população foram 

elaborados a partir da análise dos dados coletados e considerando as variáveis que 

apresentaram maior poder de dimorfismo sexual em cada população. Porém, em 

casos de identificação humana devido a fragmentação e ausência de estruturas 

disponíveis para análise, a aferição de algumas mensurações pode ser inviabilizada 

ou prejudicada, e o examinador deve desconsiderar esta variável, o que não afeta 
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diretamente o resultado. Indiretamente, porém quanto maior o número de variáveis 

analisadas maior a acurácia da metodologia aplicada8. 

O estudo de diversas populações para verificar a variabilidade métrica entre 

elas, assim como o estudo de determinantes essenciais ao delineamento do perfil 

biológico na prática forense, como sexo, idade, ancestralidade e estatura, constituem 

as peças fundamentais para o futuro da Antropologia Forense. O incremento de 

metodologias confiáveis disponíveis e suas respectivas validações nas mais diversas 

populações existentes ao redor do mundo são essenciais para a otimização e 

qualificação da pericia antropológica nos serviços de identificação humana. 
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7 CONCLUSÕES 

 

A análise da variabilidade métrica evidenciou que existe variabilidade métrica 

entre as duas populações estudadas. Os crânios escoceses tendem a ter um 

comprimento (GOL), largura (XCB) e altura (NPH) maior do que os crânios brasileiros.  

 

A análise das variáveis métricas demonstrou que existe dimorfismo sexual 

entre crânios e mandíbulas na amostra brasileira e escocesa. As equações 

discriminantes elaboradas apresentaram resultados satisfatórios para a estimativa de 

sexo nas duas amostras.  

 

As tabelas de referência desenvolvidas neste estudo para as duas amostras 

apresentaram resultados satisfatórios para crânio e mandíbulas na análise do 

dimorfismo sexual. 

 

Com base nos resultados obtidos neste estudo, foi desenvolvido uma tabela 

interativa para estimativa do sexo, com base em parâmetros quantitativos das 

medições de crânios e mandíbulas das duas amostras.  
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APÊNDICE A –Ficha de análise 

 
 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO- USP 
INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS FORENSES- IEPCF 

 
Número do Esqueleto:_____________________ 

Nome Examinador:___________________________________________________ 

Data do Exame:______________________________________________________ 

 

1. Análise Craniométrica 
 

Descrição da Medidas Crânio Sigla Ponto Ponto Valor 
(mm) (°) 

Angulo da Concavidade Frontal FRA n. b.  

Comprimento Maximo do Cranio GOL g. op.  

Largura Máxima do Crânio  XCB eu. eu.  

Altura Basion-Bregma BBH ba. b.  

Comprimento da Base do Crânio BNL ba. n.  

Comprimento Basion-Prosthion BPL ba. pr.  

Corda Frontal FRC n. b.  

Corda Parietal PAC b. l.  

Largura Facial Superior UFB fmt. fmt.  

Altura Facial Superior NPH n. pr.  

Minima Largura Frontal  WFB ft. ft.  

Largura Orbital OBB d. ec. d e 

Altura Orbital OBH Perpendicular a OBB d e 

Largura Zygoorbital ZOB zo. zo.  

Largura Interorbital DKB d. d.  

Largura Biorbital EKB ec. ec.  

Largura Interorbital (Frontal) IOB mf. mf.  

Altura Nasal NLH n. ns.  

Largura Nasal NLB al. al.  

Largura Bizigomatica ZYB zy. zy.  

Largura Bimaxilar ZMB zm. zm.  

Arco vertical minimo IML fmt. zm. d e 

Comprimento do Osso Zigomático, Máximo XML   zyo. d e 

Comprimento Zygoorbitale-Porion  ZPL zo. po. d e 

Comprimento Asterion-Porion APL ast. po. d e 

Comprimento Porion-Mastoidale PML po. ms. d e 

Comprimento Asterion-Mastoidale AML ms. ast. d e 

Comprimento do Mastoide MDH     d e 

Largura Biauricular AUB au. au.  

Largura Biastérica ASB ast. ast.  
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Corda Occipital OCC l. o.  

Corda Lambda-Inion LIC l. i.  

Máximo Comprimento do Côndilo Occipital MLC     d e 

Máxima Largura do Côndilo Occipital MWC     d e 

Comprimento do Forame Magno FOL ba. o.  

Largura do Forame Magno FOB Perpendicular a FOL  

Largura Palatal PAB enm. enm.  

Comprimento Palatal PAL ol. sta.  

Maxima Largura Alveolar MAB ecm. ecm  

Maximo Comprimento Alveolar MAL pr. alv.  

 

Descrição das Medidas Mandibulares Sigla Ponto Ponto Valor 
(mm) 

Altura do mento CHH gn. id.  

Altura do Corpo mandibular HMB 
  

d e 

Espessura do corpo mandibular BMB 
  

d e 

Largura mandibular anterior BML 
  

 

Largura Bicoronoide  BCB 
  

 

Largura Bicondiliana  CDB cdl. cdl.  

Largura da incisura mandibular  MNB 
  

d e 

Largura mínima do ramo mandibular MRB 
  

 

Largura máxima do ramo mandibular  MARB 
  

 

Altura do ramo mandibular MRH go. 
 

d e 

Comprimento total mandibular MLT pg. 
 

 

Largura Bigoníaca BGB go. go.  

Comprimento da Mandíbula (Projeção) MLP 
  

 

Angulo Mandibular MA 
  

d e 

Profundidade da incisura mandibular MND 
  

d e 
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ANEXO A – Autorização para utilização da coleção brasileira 
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ANEXO B – Autorização para utilização da coleção escocesa proveniente do Centre for Anatomy & 
Human Identification- University of Dundee 
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ANEXO C – Autorização para utilização da coleção escocesa do Anatmy Museum- Edinburgh 
University 
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ANEXO D – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa- FOUSP 
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