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Resumo 
 

 As últimas décadas viram ser publicados diversos trabalhos que se debruçaram 

sobre aspectos paleopatológicos de séries esqueléticas de sítios do tipo sambaqui. Tal 

como o litoral Sul e o restante do Sudeste, o seguimento paulista da costa brasileira 

apresenta grande quantidade de sítios do tipo sambaqui que guardam em si um grande 

potencial informativo. Entretanto, no levantamento realizado por Mendonça de Souza e 

colaboradores (2009) sobre os aspectos paleopatológicos dos sambaquis brasileiros, 

salienta-se a escassez de dados sobre as séries paulistas, que quando aparecem na 

literatura em geral restringem-se à duas ou três séries melhor estudadas. O presente 

estudo, de caráter exploratório, procurou gerar dados sobre o modo de vida dos grupos 

construtores de sambaquis do litoral de São Paulo, a partir dos padrões de ocorrência e 

distribuição dos sinais indicativos de osteoartrose. As articulações sinoviais de 48 

indivíduos provenientes de dois sambaquis litorâneos da Baixada Santista foram 

analisadas quanto a frequência e distribuição dos seguintes sinais de osteoartrose: 

porosidade; eburnação; erosão; exostoses superficiais; labiamentos e osteófitos, 

considerando sua ocorrência diferenciada entre superfície e bordo da área articular. As 

séries estudadas apresentaram prevalências elevadas dos marcadores na maioria das áreas 

articulares destacadas. Os dados apontam para uma caracterização da osteoartrose nestas 

populações como um processo generalizado a nível populacional e individual e reforçam 

a interpretação vigente de que os grupos sambaquieiros devem ter exercido um domínio 

generalizado sobre as fontes alimentares e recursos necessários para a reprodução da vida 

material cotidiana. 

 

 

Palavras-chave: marcadores de estresse ocupacional, marcadores de comprometimento 

articular, osteoartroses, estresse mecânico, modo de vida, sambaquis, pescadores-

coletores   
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Abstract 
 

 The past decades witnessed the publication of several papers that dealt with 

paleopathological aspects of skeletal series of shellmoun-builters. As the southern coast 

and the rest of the Southeast Brazilian coast, the large number of shellmounds located in 

the São Paulo portion beheld information of great potential. However, in the study 

conducted by Mendonça de Souza et al. (2009) the scarcity of paleopathological data on 

the São Paulo series was highlighted, which when presented in the literature are generally 

restricted to the two or three best studied series. This exploratory study aimed to generate 

data about lifestyle of the shellmound-builters groups of the coast of São Paulo from the 

patterns of occurrence and distribution of signs indicative of osteoarthritis. The synovial 

joints of 48 individuals from two coastal sambaquis of Baixada Santista were analyzed 

for frequency and distribution of the following signs of osteoarthritis: 

pitting; eburnation; erosion; superficial new bone formation; lipping and osteophytes, 

considering its differentiated occurrence between surface and margin of the articular area. 

A high prevalence of injuries was noticed in most prominent articular areas. The data 

suggests a characterization of osteoarthrosis in these populations as a generalized process 

at the population and individual level.   

 

 

 

Key words: markers of occupational stress, osteoarthritis, mechanical stress, lifestyle, 

shellmounds, fisher-gathers 
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1. INTRODUÇÃO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.1 Sobre Tesouros, Adaptação e Doenças  
 

  É notável a grande variedade de trabalhos que veem sendo publicados e que têm 

se dedicado a compreender o passado humano através dos esqueletos e outros vestígios 

biológicos. De fato, o esqueleto humano, embora, por vezes enterrado durante algumas 

dezenas de milhares de anos, sob determinadas circunstância se revela um grande achado, 

um verdadeiro tesouro. Não o é pela curiosidade que sempre desperta, ou por qualquer 

idealização que dele possamos fazer, sua particularidade e importância residem 

justamente no potencial informativo que nele muitas vezes encontramos preservado.  

 Atualmente, devem haver alguns milhares de esqueletos humanos que foram 

recuperados de diferentes contextos do passado, e estão salvaguardados em instituições 

por todo o mundo. No Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, 

segundo estimativa da curadora responsável existem cerca de 300 indivíduos oriundos de 

diferentes regiões (Oliveira & Wesolowski, 2015; apresentação em congresso), em 

particular, do estado de São Paulo. Porém, o que os remanescentes humanos de 

sociedades pretéritas podem dizer para além de dados puramente quantitativos? 

 A primeira consideração importante sobre o potencial informativo dos ossos é que 

seu aspecto pode expressar diferentes momentos do processo saúde-doença de um 

indivíduo. A plasticidade é uma característica intrínseca do tecido ósseo, o qual apresenta 

a capacidade de responder fisiologicamente a estímulos variados, como demandas 

mecânico-musculares ou processos patológicos. A resposta dos ossos aos diferentes 

estímulos se materializa em um processo de remodelação óssea capaz de provocar 

alterações morfológicas de diferentes tipos e formas (Mendonça de Souza, 1995). 
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 Dentre os diversos campos de estudo interessados em compreender o passado das 

populações, a Bioarqueologia é o campo dedicado à investigação dos remanescentes de 

corpos humanos recuperados de contexto arqueológico, a partir dos quais se tenta 

compreender como viviam e se comportavam sociedades pretéritas e quais as 

características de seu processo saúde-doença (Mendonça de Souza, 1995; Buikstra, 

2006). A história e desenvolvimento da Bioarqueologia, bem como, sua conceptualização 

mais precisa, segundo a escola americana, pode ser encontrada no trabalho de Jane 

Buikstra e Lane Beck, de 2006. 

 É sobre o potencial informativo do esqueleto humano que a Bioarqueologia se 

apoia. Como disciplina articula um conjunto coerente de perspectivas teóricas, 

metodológicas e técnicas que permite-lhe produzir informação sobre aspectos 

demográficos; atividades físicas e laborais; situações de violência; mobilidade; hábitos 

alimentares e sobre a história e desenvolvimento de determinadas doenças associadas a 

determinados grupos no passado (Buikstra & Beck, 2006). 

 No Brasil, as pesquisas realizadas no âmbito da bioarqueologia têm mais 

frequentemente se apoiado na paleopatologia (Mendonça de Souza, 2011). Este campo 

de pesquisa, por sua vez, procura por padrões de alteração fisiopatológicos tentando 

associá-los a atividades específicas ou, de maneira global, ao estilo de vida de 

determinado grupo do passado (Buikstra & Cook, 1992; Mendonça de Souza, 1995). 

Através dessa abordagem podemos compreender a origem e a dispersão de doenças em 

nível populacional, suas causas e sua distribuição de acordo com a idade e o gênero dos 

indivíduos afetados (Larsen, 2000). 

  A paleopatologia surgiu a partir de estudos médicos e arqueológicos e a forma 

como se apresenta hoje é resultado de uma longa trajetória de desenvolvimento 

(Mendonça de Souza, 2011). 

 É bastante comum que os trabalhos em paleopatologia, ao apoiarem-se em uma 

perspectiva biocultural, ou seja, na correlação entre processos biológicos e culturais, 

refiram-se a situações de estresse. O conceito de estresse corrente na literatura e 

empregado neste trabalho, originou-se na física. Atualmente também pertence ao domínio 

biológico e social, tendo sido aplicado a objetos bastante distintos entre si, como o meio 

físico, indivíduos e populações (Goodman et al, 1988). Esse uso largo acabou por conferir 

ao termo uma característica polissêmica que potencializa uma série de discussões e mal-

entendidos relacionados aos seus possíveis significados. O conceito desenvolve-se e 

posteriormente seu significado original será adaptado pela biomedicina, na qual passou a 
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ser empregado para designar respostas orgânicas a estímulos de ordem física ou 

psicológica (exógenos) ou fisiológicos (endógenos) que decorriam da tentativa dos 

organismos de manter o equilíbrio em relação ao meio (homeostase) (Mendonça de 

Souza, 1995).  

 O termo sofreu uma nova transformação ainda no campo biomédico, quando 

estresse passou a referir-se precisamente a um processo de reação a um estímulo externo, 

como o frio ou o calor, a infecções, a esforços físicos excessivos, etc. Dessa forma, os 

organismos vivos, constantemente estimulados pelo ambiente ou por alterações em sua 

própria fisiologia estão sendo constantemente solicitados a ajustar-se para voltar à 

normalidade ou, mais precisamente, a adaptar-se (Selye, 1954). 

 Portanto, em paleopatologia e paleoepidemiologia estresse é compreendido como 

um conjunto de respostas orgânicas inespecíficas que o organismo humano apõe a 

diferentes estímulos. A resposta natural a um estímulo estressor é a tentativa de 

reestabelecer o equilíbrio perdido entre organismo e ambiente. É possível observar, 

portanto, que estresse apresenta muito em comum com este outro importante conceito: 

adaptação (Goodman et al., 1988). 

   Dessa forma, a segunda consideração importante sobre o potencial informativo 

dos ossos é que, o estudo do processo saúde-doença através dos remanescentes 

esqueléticos humanos está relacionado à eficiência com que esses grupos se adaptaram 

às diferentes situações e ambientes. Ou seja, as diversas alterações morfológicas ou sinais 

patológicos observados nos ossos expressam a medida do esforço adaptativo de um 

determinado grupo ou população (Mendonça de Souza, 1995). 

 Nessa perspectiva biocultural as possibilidades oferecidas pelo estudo dos 

remanescentes esqueléticos humanos não estão mais limitadas a descrições dos padrões 

ou variações morfométricas, ou às descrições dos processos patológicos (patográficas). 

Os diversos sinais observados nos ossos constituem janelas através das quais é possível 

observar diversos aspectos do modo de vida de sociedades pretéritas. 

 Neste trabalho, se escolheu investigar um aspecto particular do modo de vida de 

grupos sambaquieiros que viveram na região conhecida atualmente como Baixada 

Santista há alguns milênios no passado: a característica do esforço físico empreendido 

pelos construtores de sambaquis da região. Para tanto, foram investigados sinais de 

alteração óssea que caracterizam uma condição patológica das grandes articulações do 

esqueleto apendicular conhecida como osteoartrose. 
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1.2 Sobre Ossos e Ofícios:                                                                                                    

Problema e Objetivos da Pesquisa 

 

 No Brasil, os sambaquis estão entre os sítios mais estudados e, particularmente, 

veem fornecendo uma grande quantidade de dados bioarqueológicos. Sua natureza 

funerária, bem como, condições favoráveis a preservação de material ósseo nestes sítios, 

fizeram com que os grupos sambaquieiros do litoral estejam melhor representados em 

coleções esqueléticas de origem arqueológica (Klokler & Gaspar, 2013; Mendonça de 

Souza et al., 2013).  

 Apesar de limitações objetivas, como séries de tamanhos variados e de difícil 

comparabilidade, as últimas décadas viram ser publicados diversos trabalhos que se 

debruçaram sobre aspectos paleopatológicos de séries esqueléticas de sítios do tipo 

sambaqui dos estados do Rio de Janeiro e Santa Catarina (Machado e Kneip, 1994; 

Mendonça de Souza, 1995; Wesolowski, 2000, 2007; Rodrigues-Carvalho, 2004; 

Petronilho, 2005; Rodrigues-Carvalho e Mendonça de Souza, 2005; Estanek, 2008; 

Lessa, 2011). Estes trabalhos geraram novos dados para a pesquisa, levantaram e 

revisaram hipóteses e avançaram, no conhecimento sobre como as populações costeiras 

podem ter vivido, adoecido e morrido (Rodrigues-Carvalho, Lessa & Mendonça de 

Souza, 2009; Mendonça de Souza, Wesolowski & Rodrigues-Carvalho, 2009). 

 Tal como o litoral Sul e o restante do Sudeste, o seguimento paulista apresenta 

grande quantidade de sítios do tipo sambaqui. A Baixada Santista assistiu, desde a década 

de 1940, importantes trabalhos de pesquisa que envolveram nomes tais como Biocca, 

Paulo Duarte, Niéde Guidon, Luciana Pallestrini, o casal Emperaire, Dorath Uchoa entre 

outros (Alves, 2010). Ao longo de mais de 70 anos de pesquisas e escavações, uma grande 

quantidade de material esquelético humano foi recuperado e permanece hoje sob a guarda 

do Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE/USP). Algumas séries esqueléticas, como 

as dos sambaquis Maratuá e Mar Casado, não são sistematicamente estudadas desde a 

década de 1960 quando foram escavadas.  

 Dadas as possibilidades abertas pelo enfoque biocultural e o tipo de informação 

resgatada a partir do esqueleto humano arqueologicamente contextualizado, podemos 

considerar que as séries esqueléticas provenientes dos sítios do litoral paulista guardam 

em si um grande potencial informativo. Ainda que tenham servido como base para 

diversos trabalhos, não foram no entanto objeto de análise sistemática, que mapeasse e 

documentasse os sinais patológicos e os indicadores inespecíficos de estresse. Mendonça 
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de Souza e colaboradores (2009) apresentaram um extenso levantamento do que já foi 

produzido em termos de paleopatologia sobre grupos sambaquieiros e salientaram a 

escassez de dados sobre as séries paulistas, que quando aparecem na literatura em geral 

restringem-se à duas ou três séries melhor estudadas. 

 Rodrigues-Carvalho e colaboradores (2009) apontam que, embora semelhanças 

tenham sido observadas a partir da pesquisa em diferentes regiões, cada grupo/séries de 

construtores de sambaquis apresenta singularidades importantes, muitas vezes encobertas 

devido à tendência de generalizar dados específicos de uma série esquelética para todos 

os grupos sambaquieiros. Trabalhos importantes sob essa ótica vêm sendo realizados para 

sítios no Rio de Janeiro e Santa Catarina, detalhando aspectos da vida e morte nestes 

grupos e revendo interpretações.  

 Entre os temas recentemente abordados, traumas violentos e cotidianos e lesões 

relacionadas ao esforço físico têm levantado dados sistemáticos sobre o modo de vida 

sambaquieiro (Lessa & Medeiros, 2002; Rodrigues-Carvalho; Lessa & Mendonça de 

Souza, 2006; Lessa & Scherer, 2008) Uma grande variabilidade, do ponto de vista das 

degenerações articulares, vêm sendo observada entre séries esqueléticas do Rio de 

Janeiro, e podem refletir especificidades no modo de vida dos grupos, nas atividades que 

desenvolvem e na sua interrelação com o ambiente (p.e. Rodrigues-Carvalho, 2004; 

Estanek, 2008). Há também uma baixa ocorrência de fraturas acidentais e traumas 

relacionados a situações de violência entre os sambaquieiros, sendo que abordagens 

inadequadas podem ter obscurecido essa realidade (Lessa & Scherer, 2008; Rodrigues-

Carvalho; Lessa & Mendonça de Souza, 2009).  

 De modo geral, o conhecimento bioarqueológico das séries esqueléticas 

provenientes de sambaquis do litoral de São Paulo ainda é pouco sistemático, apesar dos 

inúmeros trabalhos publicados, em grande medida porque estes trabalhos seguiram sendo 

feitos sempre sobre as mesmas duas ou três séries. Esse quadro não é diferente quando se 

consideram especificamente os marcadores de estresse ocupacional (MEO), sinais ligados 

ao desempenho de esforço físico cotidiano. 

 Cabe, portanto, averiguar se os modelos explicativos propostos para as populações 

sambaquieiras dos estados vizinhos aplica-se de algum modo à realidade das séries do 

litoral de São Paulo. A dinâmica atual das pesquisas torna cada vez mais necessária a 

superação dessa lacuna de informações.    

 Dentre os MEO conhecidos e estudados, os Marcadores de Comprometimento 

Articular (MCA) são utilizados para avaliar a sobrecarga cotidiana sobre as regiões 
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articulares e podem ser associados ao desenvolvimento das osteoartroses (Rodrigues-

Carvalho & Mendonça de Souza, 2005). Os MCA têm sido objeto de pesquisas 

sistemáticas ao longo de muitas décadas, de modo que seu estudo vem acompanhado por 

um acúmulo teórico e metodológico significativo. Apresentam, portanto, a vantagem em 

se poder contar com uma bibliografia ampla e dialogar com uma quantidade maior de 

trabalhos nacionais e internacionais. 

 No Brasil, nos últimos anos, desenvolveram-se pesquisas que utilizam diversos 

tipos de MEO como ferramentas para compreender os esforços físicos cotidianos 

associados ao modo de vida dos grupos sambaquieiros. Estes estudos utilizaram sempre 

séries esqueléticas provenientes de duas áreas específicas: litoral do Rio de Janeiro e 

litoral de Santa Catarina. Os estudos, que utilizam tanto marcadores articulares como não 

articulares, têm investigado características e variações na frequência dos diversos MEO 

procurando estabelecer a relação entre o seu desenvolvimento e o uso do corpo em 

atividades do cotidiano entre os diferentes grupos (Rodrigues-Carvalho, 2004; Estanek, 

2008; Rodrigues-Carvalho; Lessa & Mendonça de Souza, 2009; Scherer & Lessa, 2015). 

 A presente pesquisa possui um caráter exploratório e procura superar uma parcela 

da lacuna de informações bioarqueológicas sobre os grupos sambaquieiros do litoral de 

São Paulo. Nela foram estudados Marcadores de Comprometimento Articular, ou seja, os 

sinais de alteração morfológica relacionados ao desenvolvimento de osteoartroses. 

Entende-se que estes sinais de alteração são, portanto, produto de pressões ou tensões 

mecânicas, sobrecarga e solicitação biomecânica sobre determinados conjuntos 

articulares e que excedem a resistência do tecido (Rodrigues-Carvalho & Mendonça de 

Souza, 2005). Sua ocorrência representa, portanto, o custo biológico de determinado 

modo de vida, que resulta, por sua vez, da interação entre as escolhas culturais e as 

características ambientais (Mendonça de Souza, 1995; Rodrigues-Carvalho, Lessa e 

Souza, 2009; Mendonça de Souza, Wesolowski e Rodrigues-Carvalho, 2009). 

 Dessa forma, o desenvolvimento desta pesquisa procurou atingir os seguintes  

 

Objetivos Gerais: 

 

1. Levantar sistematicamente as lesões e sinais característicos do processo de 

desenvolvimento de osteoartrose nas séries esqueléticas provenientes dos 

sambaquis Piaçaguera e Buracão, como forma de investigar as características do 

esforço físico empreendido por esses grupos; 
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2. Gerar novos dados que contribuam para a compreensão do modo de vida de 

grupos sambaquieiros do litoral de São Paulo 

 

Objetivos Específicos: 

 

3. Aprimorar o método de registro e análise das osteoartroses, de modo que padrões 

de dispersão das lesões e sinais de alteração nas superfícies articulares possam ser 

observados e registrados; 

4. Levantar sistematicamente a ocorrência de porosidades, eburnação, erosões, 

neoformações ósseas nas superfícies articulares, labiamentos e osteófitos em 5 

conjuntos articulares distintos;  

5. Observar possíveis padrões ou diferenças contralaterais, entre membros 

superiores e inferiores, entre homens e mulheres e entre ambas as séries estudadas; 

6. Estimar e discutir a prevalência de cada um dos marcadores selecionados para o 

estudo em cada tipo de superfície articular; 

7. Analisar os dados levantados a luz da literatura clínica, medicina esportiva e 

biomecânica do movimento, como forma de levantar hipóteses sobre o 

comportamento físico dos grupos estudados. 
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2 - CONTEXTO ARQUEOLÓGICO. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2.1 Sambaquis: Considerações Iniciais 
 

 Entre 8000 e 1000 anos antes do presente grupos de pescadores-coletores 

habitaram extensas áreas do litoral brasileiro e deixaram como testemunho mais evidente 

de sua existência estruturas monticulares muito particulares. Em muitas destas estruturas, 

embora não em todas, podemos observar a associação de três diferentes domínios da vida 

cotidiana de seus construtores: enterramento e sinais de práticas funerárias; acúmulo de 

restos de animais e da dieta e espaço de moradia (Gaspar, 1991; 1998; 2000). Diversos 

pesquisadores brasileiros têm proposto que a construção dessas estruturas monticulares, 

conhecidas como sambaquis, é resultado por um lado, da associação destes três domínios 

e, por outro, de uma ação intencional e socialmente mantida ao longo de gerações, o que 

conferiria também aos grandes sambaquis um caráter monumental (Gaspar, 2000; 

DeBlasis & Gaspar, 2009). 

 Por muitas décadas os grupos associados a construção dos sambaquis foram 

entendidos como coletores especializados em moluscos, organizados como grupos 

familiares pequenos e altamente móveis ao longo da faixa litorânea (Garcia, 1972, Uchôa, 

1973, Lima, 1999/2000). Entretanto, pelo menos desde a década de 1990 considera-se 

que se tratava de grupos relativamente sedentários, bem adaptados aos ambientes 

costeiros, predominantemente pescadores e que dedicavam um cuidado especial aos seus 

mortos (Figuti, 1993, 1999; Gaspar, 2000; De Blasis & Gaspar, 2009).  

 Do ponto de vista do registro arqueológico, os sambaquis, caracterizam-se por 

serem sítios que não estão enterrados, ao contrário, se apresentam como estruturas 

monticulares formadas pela deposição intencional de restos de animais 

(predominantemente carapaças de moluscos), vestígios de fogueiras e pela notável 
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presença de uma quantidade expressiva de sepultamentos (Gaspar, 1998; Lima, 

1999/2000; Gaspar et al., 2014). Remanescentes de artefatos variados como pontas de 

projétil, dentes perfurados, lâminas de machado, almofarizes, lascas de quartzo e, 

ocasionalmente, vestígios de estruturas habitacionais também são encontrados no sítio 

(Prous, 1992). Em alguns casos, estes sítios erguem-se como grandes monumentos, 

chegando até trinta metros de altura (Gaspar, 2000), em outros casos estão recobertos por 

florestas e/ou confundem-se com a paisagem e o relevo local, não passando de elevações 

rasas (Uchôa, 1973).  

 Embora, a ocorrência de sambaquis esteja bem documentada desde o Rio Grande 

do Sul até o litoral do Maranhão e Pará, os registros desse tipo de ocupação pré-colonial 

são mais numerosos nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro 

(Prous, 1992, Gaspar, 2000; Villagran, 2013).  

Vários autores postulam que as porções do litoral recortadas e reentrantes, como 

a Baía de Guanabara no Rio de Janeiro; a baixada de Cananéia-Iguape em São Paulo; a 

Baía de Guaratuba no sul do Paraná, e a Baía da Babitonga no norte de Santa Catarina, 

sendo áreas que apresentam concentração de sítios, poderiam indicar que a ocorrência de 

sambaquis está relacionada a regiões de intersecção ambiental caracterizadas por grande 

diversidade de formas de vida, especialmente ricas em peixes e moluscos (Prous, 1992; 

Lima, 1999/2000). O número reduzido de sítios na costa nordeste, contudo, é um 

problema ainda não explorado em profundidade.  É possível que esta rarefação de sítios 

não se explique unicamente pela disponibilidade de recursos e pela geografia local; 

fatores como abordagens inadequadas e a insuficiência das pesquisas nessa porção da 

costa também devem ser levados em consideração (Lima, 1999/2000). 

A esse respeito, o trabalho desenvolvido por Bandeira (2008, 2013) na Ilha de São 

Luís no estado do Maranhão se constitui como uma importante exceção. Em seus 

trabalhos, o autor reuniu evidências e produziu dados sobre a ocupação humana no litoral 

maranhense ao longo do holoceno médio. Além de estabelecer uma longa sequência 

temporal e delinear diferentes contextos culturais na região, Arkley Bandeira aponta para 

a evidência de cerâmica em contextos cronologicamente recuados (6.600 a 5.500 anos 

A.P.), e associada a sambaquis.1 

                                                           
1 . Para uma síntese sobre a análise cerâmica associadas aos sambaquis da Ilha de São Luís, ver: Bandeira, 

A. M. Ocupações Humana na Ilha de São Luís – MA: tecnotipologia cerâmica e cronologia. In: 

Bandeira, A. M. & Brandi, R., 2014. 
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 No litoral brasileiro, os sambaquis mais antigos conhecidos correspondem aos 

sítios Cambriu Grande, datado em 7800 anos A.P. (Callipo, 2004) e o sítio Algodão, 

datado em 7800 anos cal. A.P. (Lima et al., 2002). Sambaquis ainda mais antigos ocorrem 

em áreas mais interioranas do estado de São Paulo e estão relacionados a rios e córregos, 

são conhecidos como sambaquis fluviais. Exemplo deste tipo de sítio é o sambaqui 

Capelinha I, cujas amostras de osso humano e conchas apresentaram datas de mais de 

10.000 anos A.P. (Alves, 2008). Para o litoral meridional de Santa Catarina, onde um 

sólido quadro cronológico foi construído ao longo do projeto Sambaquis e Paisagens2, 

datas entre 5200 anos A. P. (Cabeçuda) e 7500 anos A.P. (Caipora) estão também bem 

documentadas (Assunção, 2010). As datas mais recentes, considerando a ocupação 

litorânea pré-colonial, estão atualmente entre 1200 anos A.P (Buracão, Cosipa 2 e 

Tenório) e 800 anos AP (Vamiranga) (Garcia, 1972; Uchôa, 1973; Figuti, 1994/1995) no 

litoral de São Paulo e entre 500 anos A. P. (Morro Bonito II) e 900 anos A.P. (Galheta 

IV) no litoral de Santa Catarina (Assunção, 2010).  

 Os sambaquis fluviais são morfologicamente similares aos sambaquis costeiros, 

porém, além de serem menores tanto em área como em espessura, parecem ter sido 

construídos por grupos de caçadores-coletores entre 9250 e 1200 anos A.P. (Plens, 2007; 

Figuti & Plens, 2014). A existência de sambaquis tão antigos a uma distância significativa 

da costa contribuiu para que alguns arqueólogos tenham proposto modelos sobre a origem 

dos grupos litorâneos (Barreto, 1988; Callipo, 2010; Plens, 2007). Baseada na semelhança 

arquitetural entre os sambaquis costeiros e fluviais, na associação a cursos d’agua e na 

presença de remanescentes de fauna marinha nos sambaquis fluviais, Barreto (1988) 

aventa a hipótese de uma migração litorânea para o interior. Callipo (2010), propõe uma 

origem comum para os sambaquieiros litorâneos e fluviais a partir da ocupação dos 

paleovales fluviais. Dada a inexistência de dados que pudessem confirmar a relação 

genética entre sambaquieiros fluviais e costeiros, Plens (2007), sugere uma 

particularidade cultural dos sambaquis fluviais, que seriam diferentes tanto dos grupos 

Umbu quanto dos sambaquieiros da costa. Uma síntese dessa discussão pode ser 

encontrada em Plens (2007), Fischer (2012) e Villagran (2013).   

                                                           
2  O projeto de pesquisa Sambaquis e paisagem: modelando processos formativos culturais e naturais no 

litoral sul de Santa Catarina é um desdobramento de outros projetos empreendidos ao longo de mais 

de 10 anos de pesquisa no litoral de Santa Catarina. Para uma síntese das atividades e resultados 

obtidos, ver De Blasis, P. e Gaspar, M. D., 2009. 
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 A aparente homogeneidade na forma, composição e função dos sambaquis 

também suscitou diversos questionamentos sobre a integração entre as áreas de 

ocorrência dos sambaquis ao longo da costa. Gaspar (1991, 1998), a partir de pesquisas 

na região dos Lagos no Rio de Janeiro, apontou a necessidade de examinar grupos de 

sítios com o objetivo de inferir o significado sociológico da ocupação sambaquieira. 

 De Blasis e colaboradores (2007), trabalhando com uma grande quantidade de 

sítios na região da Laguna de Santa Marta em Santa Catarina, apontaram que a ocupação 

sambaquieira nessa região obedeceu a uma lógica, na qual sambaquis de grandes 

proporções ocupam posição central entre grupos de sítios menores, formando conjuntos 

de sítios no entorno da área outrora ocupada pela paleolaguna de Santa Marta. A inserção 

dos sítios de acordo com esta lógica, somada a compreensão (em âmbito regional), de seu 

caráter funerário, levou estes pesquisadores a proporem um sistema regional de ocupação, 

no qual os sambaquis, onipresentes na paisagem lagunar, representariam um vínculo entre 

a sociedade sambaquieira e seus antepassados. Ou seja, os sambaquis seriam construídos 

em função de seu significado simbólico e, sendo visíveis pelas distintas comunidades que 

circulariam pela laguna, constituir-se-iam também como marcos territoriais (De Blasis et 

al., 2007). 

A interrupção na construção dos sambaquis ou suposto abandono desse modo de 

vida por volta de 1000 anos A.P., junto a evidência de cerâmica da chamada Tradição 

Itararé em alguns sambaquis do litoral sul, levou também a discussão sobre contatos 

sistemáticos e migrações entre o planalto e a costa (Prous, 1992).  

No âmbito das pesquisas que levantam o problema da origem-contato dos grupos 

sambaquieiros e seus vizinhos, estudos sobre micro-evolução e afinidades biológicas 

veem sugerindo algum nível de homogeneidade genética entre os sambaquieiros, ainda 

que com diferenciações regionais (Filippini & Eggers, 2005/2006; Neves, 1988; Okumura 

2007). Estudos sobre dieta a partir da composição isotópica de carbono e nitrogênio, por 

sua vez, têm reafirmado o predomínio de recursos marinhos na alimentação dos grupos 

litorâneos pré-coloniais3 (Bastos et al., 2014). Particularmente, o estudo realizado por 

Colonese e colaboradores (2014), incluiu a análise da assinatura isotópica de nitrogênio 

em indivíduos provenientes de diferentes contextos pré-coloniais, o sambaqui fluvial 

Moraes (Vale do Ribeira – SP), o sítio Piaçaguera (Baixada Santista – SP), o sítio 

Jabuticabeira II (Santa Catarina) e o sítio Galheta IV (que incluiu cerâmica no espectro 

                                                           
3 Dados recentes também a partir da análise isotópica de estrôncio podem ser encontrados em Bastos, M. 

(2009) e Oppitz, G. (2015) 
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de artefatos recuperados e está localizado próximo ao Jabuticabeira II). Os resultados 

obtidos neste trabalho, além de apontarem novamente a importância dos recursos 

aquáticos na subsistência dos grupos costeiros, sugerem flexibilidade no sistema de 

subsistência destas populações, à medida que, a inclusão da cerâmica não alterou 

profundamente sua economia. 

Muito embora os dados disponíveis ainda não permitam inferências claras sobre 

a natureza de contatos rotineiros ao longo do litoral, essas pesquisas têm contribuído para 

a observação de padrões mais complexos de organização social (Gaspar et al., 2014) e 

sugerem que a ocupação da costa brasileira é o produto de uma malha de processos 

culturais e biológicos ao mesmo tempo locais e unitários (Villagran, 2013). 

 De fato, a relevância deste tipo de análise reside na desconstrução de um modelo 

explicativo tradicional, vigente por quase um século, qual seja o de pensar a formação 

dos sambaquis como fruto do acumulo casual de restos alimentares. Para se ter uma ideia, 

a formação dos sambaquis passou a ser compreendida como o resultado de um processo 

de edificação culturalmente determinado somente a partir da década de 1990 (Afonso & 

De Blasis, 1994; De Blasis & Gaspar, 2009; Gaspar, 2000). Momento em que a 

introdução de novas abordagens teóricas, metodológicas e técnicas na pesquisa sobre 

sambaquis permitiu a produção de dados qualitativamente distintos dos até então 

produzidos, assim como novas interpretações feitas sob uma perspectiva teoricamente 

diferente daquela vigente até então. 

Além da visão sistêmica sobre os sambaquis apresentada por Gaspar (1991; 1998), 

análises zooarqueológicas demonstraram que a pesca foi a base da subsistência desde os 

tempos mais remotos da ocupação sambaquieira (Figuti, 1993; Bandeira, 1992; Figuti, 

1994/1995; Klokler, 2001). De fato, os moluscos possuíam um papel secundário na dieta, 

sendo muito mais notáveis como elementos construtivos (Scheel-Ybert et al., 2003). Mais 

tarde, De Masi (2001), a partir da análise de isótopos de nitrogênio e carbono, confirmou 

a diferença na dieta entre os sambaquieiros do litoral de Santa Catarina (baseada na pesca 

de espécies marinhas) e os indivíduos selecionados de diferentes regiões do interior do 

mesmo estado (com valores mais compatíveis com uma dieta proteica associada a fauna 

terrestre e vegetais). 

 Dada sua implantação em áreas com recursos abundantes, à longevidade das 

ocupações e a características do processo saúde-doença dos grupos, diversos estudos 

veem demonstrando que os sambaquieiros estavam bem adaptados ao ambiente costeiro 



15 
 

(Figuti, 1993; Gonzales, 2005; DeBlasis & Gaspar, 2009; Rodrigues-Carvalho et al., 

2009; Mendonça de Souza et al; Wesolowski & Rodrigues-Carvalho, 2009).  

 Abordagens multidisciplinares têm procurado apresentar dados sobre a relação 

estabelecida entre grupos, em diferentes períodos de ocupação, e o contexto ecológico ao 

qual estiveram associados. Estes estudos apontaram principalmente para a exploração 

diversificada dos recursos, a partir de um profundo conhecimento do ambiente vegetal; 

densidades populacionais relativamente altas e sedentarismo; e diferentes estratégias de 

subsistência (embora, majoritariamente associada em recursos aquáticos), evidenciadas 

pela prevalência de diversas patologias e uma dieta ampla que incluiria, inclusive, o 

consumo de espécies vegetais cultivadas (Scheel-Ybert et al., 2003).  

A baixa frequência de traumas acidentais agudos observados nos esqueletos 

humanos sugere, por sua vez, uma bem-sucedida adaptação às atividades cotidianas 

(Rodrigues-Carvalho; Lessa & Mendonça de Souza, 2009), bem como a relativa baixa 

mobilidade durante a execução de atividades de subsistência – dada a proximidade e 

disponibilidades dos recursos (Rodrigues-Carvalho; Lessa & Mendonça de Souza, 2009; 

Borges, 2015).  

 É importante ressaltar que os sítios mais antigos encontrados até o momento 

evidenciam a existência de grupos já bem adaptados à exploração do ambiente costeiro. 

Além disso, os estudos sobre a evolução da costa brasileira observam que o mar estava 

mais recuado antes de 7 mil anos A.P., de modo que, uma área ampla da plataforma 

continental estaria emersa e, possivelmente, abrigaria sítios mais antigos (Gaspar, 2000; 

DeBlasis & Gaspar, 2009). Esses trabalhos, portanto, sugerem a hipótese de que o 

desenvolvimento dos sambaquieiros na costa brasileira ultrapassa os 8 mil anos AP. 

Questões relativas à ocupação inicial da costa são de grande interesse, entretanto, ainda 

não existem dados capazes de sustentar propostas explicativas completas sobre esse 

processo. 

  

 

2.2. Litoral de São Paulo: Histórico das Pesquisa 
 

Embora os sítios arqueológicos ligados à ocupação pré-colonial do litoral de São 

Paulo incluam sítios relacionados à grupos ceramistas, acampamentos conchíferos e sítios 

em abrigos, os sambaquis são, sem dúvida, os mais numerosos e frequentes (Figuti, 1999; 

Silva 2001; Okumura 2007). 
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Os sambaquis do litoral paulista estão espalhados desde o extremo sul do estado 

até o litoral norte, sendo notável a concentração de sítios na região do Baixo Vale Ribeira, 

na região de Cananéia-Iguape, tornando-se menos frequentes em direção ao norte (Garcia, 

1972; Figuti, 1999; Callipo, 2004). Considerando as datações mais antigas já obtidas, 

pode-se considerar que a ocupação sambaquieira no Estado de São Paulo iniciou-se há, 

pelo menos, 8000 anos A.P. (Callipo, 2004; Okumura 2007). 

 Pesquisas sistemáticas sobre estes sítios, realizadas ao longo dos últimos sessenta 

anos, concentraram-se em três principais áreas com maior quantidade de sítios: litoral 

norte do estado, na região do município de Ubatuba; Baixada Santista; e região dos 

municípios de Cananéia e Iguape, na porção sul da costa paulista. Entre estas áreas, esta 

última é a que apresenta a maior concentração de sítios do tipo sambaqui, superando uma 

centena de sítios documentados, segundo Uchôa e Garcia (1983). 

 Já no século XIX os sambaquis paulistas despertavam interesse e constavam da 

pauta de pesquisas científicas, sendo pioneiro o trabalho de Albert Löfgren (1893) 

publicado pela Comissão Geographica e Geologica do Estado de São Paulo. Botânico, 

radicado no Brasil, Löfgren levantou informações sobre 136 sambaquis localizados na 

Baixada Santista, em Cananéia e em Iguape. Ricardo Krone foi outro pesquisador 

pioneiro no estudo dos sambaquis brasileiros, trabalhando durante duas décadas na região 

do Vale do Ribeira do Iguapé e na região dos municípios de Cananéia e Iguape. Krone 

(1908), notou a existência de duas faixas de alinhamento dos sambaquis no litoral sul do 

Estado de São Paulo, uma junto a costa e outra mais afastada, em direção ao planalto. 

Dessa forma, o autor (1908) concluiu que milênios antes, o nível do mar deveria estar 

vários metrôs acima da faixa atual.  De fato, Krone pode ser considerado um dos primeiros 

pesquisadores a relacionar a implantação dos sambaquis e a variação nos níveis marinhos 

(Prous, 1992; Morales 1998). As primeiras pesquisas sobre sambaquis no litoral de São 

Paulo são, portanto, concomitantes aos debates sobre a origem dos sambaquis, sendo que, 

tanto Albert Löfgren quanto Ricardo Krone foram importantes defensores da corrente 

artificialista. 

 A partir do final do século XIX a arqueologia brasileira passou por um relativo e 

acelerado desenvolvimento, com sua institucionalização nos museus, embora calcada em 

um modelo de ciência no qual os vestígios arqueológicos eram coletados e classificados 

como expressão da evolução humana (Barreto, 1999-2000). Este contexto também foi 

atravessado pela idealização romântica do passado indígena, supostamente marcado pela 

existência de uma grande civilização perdida, da qual os sambaquis e as igaçabas seriam 
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os principais vestígios, enquanto que as populações indígenas atuais representariam sua 

decadência (Souza, 2014; Calazans, 2016).  

 Já no século XX, em especial entre as décadas de 1930 e 1950, crescem os debates 

sobre raça, evolução cultural e sobre a origem das populações americanas; pesquisadores 

e intelectuais de países como França, Itália e Japão envolveram-se ativamente em 

escavações sistemáticas e no processo de profissionalização da Arqueologia no Estado de 

São Paulo (Barreto, 1999-2000; Souza, 2014). Os sambaquis, entretanto, passavam por 

um rápido processo de destruição relacionado não apenas a atividade da indústria de cal, 

mas também pela afirmação de um projeto modernizador para o país que legitimou o 

isolamento e destruição de povos indígenas.  

 Dessa forma, as primeiras pesquisas sidtemáticas nestes sítios foram, em especial 

a partir da década de 1950, motivadas pela necessidade de defesa do patrimônio 

arqueológico. É a partir desse complexo contexto, entre o final do século XIX e as 

primeiras décadas do século XX que compreendemos a presença de Ettore Biocca, Paul 

Rivet, do casal Emperaire, Paulo Duarte, Kiju Sakai, Ryuzo Torii, Otorini de Fiori entre 

outros pesquisadores no estado de São Paulo, bem como o legado das escolas estrangeiras 

na Arqueologia Brasileira (Barreto, 1999-2000; Silva, 2001; Souza, 2014). 

 Parte importante das pesquisas sobre os sambaquis do litoral de São Paulo 

empreendidas entre as décadas de 1950 e 1960 ocorreram inicialmente no âmbito da 

Comissão Arqueológica de São Paulo, criada em 1952 e, em seguida, do antigo Instituto 

de Pré-História, fundado oficialmente por Paulo Duarte e incorporado a Universidade de 

São Paulo em 1963 (Calazans, 2013; Souza, 2014). Estes trabalhos, de caráter pioneiro, 

buscavam estabelecer as bases de uma arqueologia científica no Brasil (DeBlasis & 

Piedade, 1991; Souza 2014) e responder a problemas cronológicos e de padrões culturais 

(Silva, 2001). Destacam-se, nesse contexto, o trabalho de Biocca e colaboradores (1947) 

em quatro sambaquis localizados na Ilha de Santo Amaro, atual município de Guarujá. 

Neste estudo, que está entre as primeiras abordagens sistemáticas em sambaquis paulistas, 

os pesquisadores observaram o padrão de enterramento dos indivíduos, descreveram a 

forma e o material construtivo dos sítios e realizaram exame bacteriológico a partir de 

coleta de sedimento (Biocca; Hoge & Schreiber, 1947). 

 Joseph Emperaire e Anette Laming foram um casal de arqueólogos franceses 

convidados ao Brasil por Paul Rivet. São de autoria do casal a pesquisa e publicação de 

seus resultados sobre diversos sambaquis da costa meridional do Brasil, como Maratuá, 

Boa Vista e Boguassú. Estes dois últimos, localizados na porção sul do litoral paulista, 
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foram descobertos em acelerado processo de destruição pelas indústrias produtoras de cal 

(Emperaire & Laming, 1956; Laming & Emperaire 1958). Boguassú, esteve localizado 

na Ilha Comprida, possui uma datação de 4100 anos A.P. e parece ser representativo de 

um grupo de sambaquis mais similares àqueles do litoral paranaense do que àqueles do 

litoral de São Paulo (Uchôa, 1980). No sambaqui Maratuá, Joseph Emperaire realizou a 

primeira escavação sistemática do Estado de São Paulo. Mais tarde, Caio Garcia e Dorath 

Uchôa retomam as pesquisas na região sob a forma de levantamento e cadastramento 

sistemático dos sítios, datações e descrições básicas sobre sua composição, área de 

implantação, etc (Garcia, 1974; Uchôa & Garcia, 1983). 

 Os sambaquis da Baixada Santista, já estudados a partir da Ilha de Santo Amaro 

por Biocca e colaboradores (1947) e por Emperaire & Laming (1956), voltaram a ser 

objeto de pesquisa sob coordenação de Paulo Duarte e com equipes que contaram com a 

participação de Niède Guidon e Luciana Pallestrini. O sambaqui Maratuá, possuía apenas 

um terço de seu pacote original quando da chegada da Comissão de Pré-História em 1954 

e passou apenas por coleta de superfície (Duarte, 1968). Este sambaqui tornou-se também 

conhecido por uma polêmica envolvendo sua primeira datação de 7.327±1.300 A.P., 

bastante recuada em relação a outros sítios conhecidos. Posteriormente, Garcia (1979) 

revisa esta data e reporta uma nova de 3.865±95 A.P.  

 Mar Casado e Buracão são outros sambaquis localizados na Ilha de Santo Amaro 

e que foram sistematicamente escavados. Ambos, compunham o grupo de sambaquis 

potencialmente ameaçados: o primeiro situava-se em área loteada e já inicialmente 

impactado para adubação de propriedade rural; o segundo já havia sido parcialmente 

destruído quando da construção da Rodovia Guarujá-Bertioga (Alves, 2010). Sobre a 

escavação do sambaqui Mar Casado, Duarte (1968), a define como a escavação mais 

completa e de maior rigor científico já realizadas até então. Embora, o trabalho tenha sido 

coordenado por Paulo Duarte, os resultados da pesquisa neste sambaqui serão melhor 

descritos e publicados por Guidon & Pallestrini (1962) e Guidon (1964). O sambaqui 

Buracão foi escavado pouco depois de encerrados os trabalhos em Mar Casado, entre os 

anos de 1962 e 1963. A época, foram identificados 43 sepultamentos (Pallestrini, 1964b). 

 O Sambaqui Piaçaguera, localizava-se em terrenos da Companhia Siderúrgica 

Paulista (COSIPA), na baixa encosta do morro da Tapera, na Baixada Santista. Assim 

como tantos outros sambaquis, este sítio encontrava-se em rápido processo de destruição, 

por encontrar-se em área industrial. Foi primeiramente escavado em 1963 por equipe do 

Museu Paulista, coordenada por Luciana Pallestrini (Pallestrini, 1964a; Garcia, 1970) e 
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posteriormente, em caráter de salvamento, por Paulo Duarte e Caio Del Rio Garcia, 

ambos do Instituto de Pré-História. O material recuperado constituía-se principalmente 

por remanescentes humanos bem preservados que forneceram subsídio para diversos 

estudos sobre suas características biológicas e patológicas (Mello e Alvim e Uchôa, 1976; 

Mello e Alvim, Vieira, & Cheuiche, 1975; Filippini & Eggers, 2005/2006; Okumura, 

2007; Fischer, 2012; Filippini, 2012), demográficas (; Mello e Alvim e Uchôa, 1976; 

Uchôa, Mello e Alvim & Gomes, 1989; Fischer, 2012) e das práticas funerárias (Uchôa, 

1973; Silva, 2005) desse grupo. 

 A partir do final da década de 1960 o IPH passou a atuar também no litoral norte 

do estado, especialmente na região do município de Ubatuba. Embora o sítio Tenório seja 

o mais representativo desta etapa, foram prospectados e levantados na região outros sítios 

como Mar Virado, Delfim Verde, Itaguá e Viana (De Blasis & Piedade, 1991). O sítio 

Tenório foi escavado entre 1969 e 1970 e definido como um “acampamento conchífero” 

(Uchôa, 1973). Além disso, este sítio foi considerado semelhante, em alguns aspectos, ao 

sambaqui Buracão, como sua coleção artefatual, o padrão de enterramento, a técnica 

construtiva, e datação (Uchôa, 1980).  

 Os acampamentos conchíferos ou litorâneos são sítios caracterizados pela 

presença de um depósito formado por sedimentos finos, ossos de peixe e outros vestígios 

faunísticos, entre os quais a presença escassa de conchas de moluscos, que não ocorrem 

nestes sítios na mesma intensidade com que ocorrem em sambaquis típicos. Estes 

depósitos podem se apresentar como acumulações rasas levemente monticulares e (até 

1m de altura) e o sedimento que os compõe é referido frequentemente como “terra preta” 

(Villagran, 2013) 

 As escavações empreendidas ao longo dos anos 1980 são parte de um programa 

de arqueologia proposto para o litoral de São Paulo e coordenadas por Dorath P. Uchôa a 

partir de 1982. Este Programa Arqueológico procurou estudar e compreender as diversas 

ocupações pré-históricas com foco nas populações formadoras dos sambaquis e nos 

demais sítios costeiros de pescadores-coletores ao longo da costa paulista, a partir de uma 

metodologia de campo e do levantamento e cadastro de sítios (De Blasis & Piedade, 1991; 

Uchôa, 2009). No âmbito dos trabalhos coordenadas por Dorath P. Uchôa através do IPH, 

alguns sambaquis da Ilha do Casqueirinho (Município de Cubatão em terreno da 

Companhia Siderúrgica Paulista), tornaram-se objeto de pesquisa a partir de 1982 que 

colocaram em evidência cinco sítios do tipo sambaqui localizados na ilha (Figuti, 1989). 
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 No final da década de 1980 e início da década 1990, os sambaquis do litoral de 

São Paulo foram parte de um importante processo de transformação no modelo 

explicativo do modo de vida e organização das sociedades sambaquieiras. Rememorando 

o debate sobre a origem antrópica dos sambaquis, ainda no final do século XIX, 

consolidou-se ao longo do século XX a concepção de que estes grupos se organizariam 

como bandos com subsistência baseada na coleta especializada de moluscos.  Este modelo 

incluía também a ideia de que se tratava de grupos com alta mobilidade, possuidores de 

tecnologia pouco desenvolvida (Garcia, 1972; Uchôa, 1973). 

 Levy Figuti (1989; 1993; 1994/1995), a partir de uma abordagem zooarqueológica 

trabalhou sobre os sambaquis localizados nas margens norte e a leste da Ilha do 

Casqueirinho. Estes trabalhos apontaram que, diferente daquilo proposto pelo modelo 

hegemônico vigente há quase um século, apesar da grande quantidade de cochas 

encontradas nesses sítios, a pesca teria sido a principal fonte de apreensão de recursos 

alimentares de origem animal dos grupos. O autor demonstrou, através da análise de 

restos faunísticos e da razão entre o peso bruto dos restos de peixes e de moluscos e o que 

é aproveitável para o consumo em cada classe, que a pesca era absolutamente mais 

compensadora do ponto de vista da obtenção de carne. A maior quantidade de conchas 

no registro arqueológico seria o resultado do processo de acumulação que 

inevitavelmente acumularia maior volume de conchas do que espinhas de peixes, o que 

juntamente com a maior resistência de conchas em relação aos ossos as tornaria muito 

mais visíveis no registro arqueológico. Hipóteses similares já vinham sendo 

desenvolvidas por Beltrão e colaboradores (1978) para sambaquis do Rio de Janeiro e 

paralelamente por Bandeira (1992) para sambaquis em Santa Catarina. 

 Na última década, Silva (2005) e Gonzalez (2005) colocaram novamente em 

evidência os sambaquis do litoral de São Paulo. O primeiro autor, realizou um extensivo 

trabalho comparativo sobre práticas mortuárias entre os grupos sambaquieiros de São 

Paulo a partir dos sambaquis Piaçaguera, Mar Virado, Buracão e do sítio Tenório. Este 

trabalho consiste numa síntese das práticas mortuárias na região, que o autor utiliza como 

janela para observar diversos aspectos da vida destas sociedades, como subsistência, 

adaptação, estratificação social, etc. Entre as principais conclusões apresentadas pelo 

autor neste trabalho, estão a compreensão dessas sociedades como grupos com estratégias 

de subsistência relacionadas a uma organização relativamente sedentária; a associação 

dos distintos padrões funerários a diferentes formas de organização socioeconômica e a 
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distância cultural entre os grupos de sambaquieiros associados ao sítio Piaçaguera  

daqueles associados a Buracão, Tenório e Mar Virado.  

 Gonzalez (2005), por sua vez estudou, a partir de uma abordagem 

zooarqueológica, as ocorrências de elasmobrânquios nas coleções dos sambaquis 

Maratuá, Mar Casado, Piaçaguera, Buracão e COSIPA da Baixada Santista e Mar Virado 

e Tenório do litoral norte do estado. O autor procurou identificar quais espécies de 

elasmobrânquios fizeram parte do cotidiano e investigar a relação estabelecida pelos 

grupos sambaquieiros do litoral paulista com estas espécies. Os dados produzidos pelo 

autor reforçam a intimidade que os sambaquieiros do litoral com o ambiente marinho e 

estuarino e oferecem um espectro amplo das espécies de Chondrichthyes e da produção 

artefatual a partir de seus dentes (ao que o autor denominou “indústria 

chondrodontológica”). Entretanto, a despeito da ausência de evidências diretas sobre as 

possíveis técnicas de pesca (anzóis, redes, armadilhas, etc), o autor aventa a hipótese de 

uma especialização na pesca de tubarões e raias pelos grupos sambaquieiros da baixada 

santista. Um dos argumentos levantados, foi a presença de espécies de alto mar no registro 

arqueológico e o estabelecimento de paralelos etnográficos conhecidos. 

 Para testar diferentes modelos para a ocupação pré-colonial do litoral das regiões 

sul e sudeste, e partindo de uma perspectiva micro-evolutiva, Okumura (2007), reúne 

esqueletos e séries esqueléticas de diferentes sítios representativos das áreas de 

concentração de sambaquis e outros sítios conchíferos no litoral sul e sudeste, incluindo 

os sítios Tenório, Mar Virado, Buracão, Casqueirinho, Cosipa 4, Maratuá, Piaçaguera, 

Boa Vista, Boguassú e Broconha. Todos estes, originários do trecho paulista do litoral 

brasileiro. Em termos morfológicos, dois grupos distintos podem ser observados: um do 

qual fazem parte as séries dos sambaquis do Rio de Janeiro e São Paulo, e um do qual 

fazem parte as séries de Santa Catarina (Okumura, 2007). Além disso, do ponto de vista 

de possíveis afinidades biológicas entre as séries, não foi observada nenhuma diferença 

significativa entre os grupos dos acampamentos conchíferos e os grupos construtores de 

sambaquis no litoral de São Paulo. 

 Entre as produções mais recentes que abordam os sambaquis do litoral de São 

Paulo, está o trabalho de Fischer (2012), que observou a ocorrência de estresse e 

mortalidade entre indivíduos infantis de um sambaqui litorâneo (Piaçaguera), e um 

sambaqui fluvial (Moraes, próximo ao município de Miracatu, SP). Através de uma 

abordagem biocultural, a autora confirmou padrões de estresse e mortalidade bastante 
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distintos para cada um dos sítios, além de relacionar esses dados a outros relativos a 

subsistência e paleoambiente e que levam a modos de vida, também, bastante distintos.  

 Do ponto de vista da constituição demográfica das séries, uma contribuição 

particularmente importante advinda da pesquisa de Patrícia Fischer, foi a identificação de 

uma quantidade significativa de indivíduos infantis na série do sítio Moraes e aumentar 

também a proporção de crianças na série de Piaçaguera. Conforme discussão apresentada 

pela autora, as crianças são recorrentemente subestimadas em séries esqueléticas de 

origem arqueológica, levando, muitas vezes, a interpretações equivocadas sobre o padrão 

demográfico ou sobre o processo saúde-doença dos grupos estudados. Isso se daria pela 

especificidade do esqueleto infantil, por um lado mais suscetível a processos tafonômicos 

e, portanto, a perdas ao longo do tempo, e que por outro exigiria um olhar diferenciado 

ou treinamento adequado para sua identificação. 

 Finalmente, a tese de doutorado recentemente defendida por Caroline Borges 

(2015), abordou de forma inédita os sítios Piaçaguera, Mar Casado, Maratuá e Buracão. 

Seu trabalho se caracteriza por uma investigação profunda da fauna vertebrada destes 

sítios o que permitiu a autora levantar evidências sobre aspectos muito importantes (e 

nem sempre estudados) das ocupações sambaquieiras na região, como o sistema de 

aquisição de diferentes espécies; a cadeia operatória associada ao preparo de diferentes 

artefatos; diferentes modos de exploração dos ecossistemas e características mais 

particulares das espécies presentes nos sítios.  

 Apesar dos traços comuns observados entre os sítios, a autora confirmou sua 

hipótese inicial de que mudanças importantes na subsistência ao longo do tempo 

poderiam ser verificadas entre os sítios. Particularmente importante para o presente 

estudo, a autora apontou que as diferentes inserções ecológicas dos sítios Piaçaguera e 

Buracão, separadas por um longo espaço de tempo, teriam significado possibilidades 

ambientais distintas e, portanto, subsistências diferentes em algum nível. Essa 

interpretação foi suportada, entre outros elementos, pelos dados obtidos da fauna e 

sugerem uma proporção maior de espécies associadas ao mangue e de vertebrados 

terrestres no sambaqui Buracão. 
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2.3. Baixada Santista: Evolução física, contexto ecológico                                 

e os sambaquis Piaçaguera e Buracão 
 

 

 Esta pesquisa não empreendeu um levantamento sistemático dos dados sobre a 

geomorfologia e a história física da Baixada Santista e, portanto, este capítulo não dá 

conta de uma revisão minuciosa da literatura sobre o tema4. No texto que se segue, 

aspectos fundamentais sobre a evolução física dessa região foram descritos com o intuito 

de contextualizar as áreas de implantação dos sítios e reunir elementos sobre a 

disponibilidade ambiental possivelmente a eles associadas no período de sua ocupação. 

 

 O litoral do estado de São Paulo é conhecido por ser o trecho mais recortado e 

acidentado da costa brasileira, e sua porção central é caracterizada pela presença de 

planícies costeiras, mangues e dois maciços insulares que constituem atualmente duas 

grandes ilhas (Ab’Saber, 2003). Esta área, conhecida como Baixada Santista, se interpõe 

ao litoral norte e sul do estado e abarca os atuais municípios de Santos, Praia Grande, 

Guarujá, Cubatão, São Vicente e o canal de Bertioga e é delimitada a oeste pelas escarpas 

da Serra do Mar e a leste pelo Oceano Atlântico (Fig. 01). Do ponto de vista hidrográfico, 

a Baixada Santista é representada por rios que nascem na encosta da Serra do Mar e que 

desaguam na planície aluvial (Fig. 02). 

 A Serra do Mar, componente fundamental da geografia do litoral sul e sudeste, é 

uma formação montanhosa com mais de 1000km de extensão, desde o norte do Estado 

do Rio de Janeiro até o norte do Estado de Santa Catarina e que faz parte da cadeia 

orogenética atlântica (Villwock et al., 2005). Os processos que desencadearam seu 

soerguimento datam do período pré-cambriano, ou seja, são muito mais antigos do que as 

recentes cadeias orogênicas que conformam a Cordilheira do Himalaia e dos Andes (Ross, 

2003). 

 Uma das particularidades geográficas da Baixada Santista é a existência de uma 

porção continental e uma considerável parte insular a partir de duas grandes ilhas 

localizadas muito próximas do continente, quais sejam, as ilhas de São Vicente e Santo 

Amaro 

                                                           
4 . Para uma revisão deste tipo, ver: Borges, C. Analyse archéozoologique de l’exploitation des animaux 

par les populations de pêcheurs-chasseurs-cueilleurs des sambaquis de Baixada Santista, Brésil, entre 

5000 et 2000 BP, 2015 
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 A maior ilha desse setor costeiro, Santo Amaro é bastante acidentada, quase 

totalmente semimontanhosa e está separa do continente pelo longo canal conhecido como 

Canal de Bertioga. Ao longo das margens desse canal sublitorâneo e entre sua junção com 

o estuário de Santos estão diversos subconjuntos de manguezais que, atualmente, 

alcançam o fundo do estuário (Ab’Saber, 2003). 

 A evolução física da Baixada Santista ao longo do Holoceno Superior foi marcada 

pela variação no nível dos oceanos. O ambiente estuarino, bem como, a porção insular 

foram amplamente afetados e, compreender suas mudanças é fundamental para 

caracterizar o contexto ecológico no qual os sambaquis da região estiveram inseridos. 

 Os depósitos sedimentares que deram origem as planícies costeiras do litoral de 

São Paulo, são tributários da variação do nível marinho que, desde o final da última 

glaciação e entrada no período interglaciar atual, oscilou obedecendo a diferentes 

dinâmicas (Suguio et al., 2005). O último episódio de máxima transgressão dos oceanos 

observado entre 6 e 5 mil anos A.P. ficou conhecido como Transgressão Flandriana, 

sendo especificamente chamada de Transgressão Santos no Brasil (Suguio et al., 1985; 

Suguio et al., 2005).  

 Portanto, desde o final do Pleistoceno, como consequência do aquecimento global, 

o aumento progressivo do nível dos oceanos foi marcado por oscilações e episódios 

estacionários (Ross, 2003). A partir de uma extensa revisão da bibliografia especializada 

Borges (2015), descreve a dinâmica de oscilações do nível marinho e seu impacto sobre 

a planície costeira, sobre os maciços insulares e sobre a formação das paisagens de 

transição entre o continente e o ambiente marinho. 

 A Transgressão Santos, na Baixada Santista, resultou no avanço das águas 

oceânicas sobre a planície costeira, seus vales e depressões; que estiveram, portanto, 

submersas. No final do Holoceno inferior, na região sul e sudeste, a floresta tropical 

estaria ainda em expansão, favorecida por temperaturas mais elevadas e condições 

climáticas mais úmidas, particularmente entre 7000 e 5000 anos A.P (Kipnis & Scheel-

Ybert, 2005). Borges (2015) observa que os mangues não encontrariam área de 

implantação dado o avanço oceânico até este período, embora a dinâmica exata de 

desenvolvimento deste tipo de vegetação ainda não esteja completamente clara. 
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Figura 01: Unidades geomorfológicas da Baixada Santista no estado de São Paulo, com a localização dos 
sítios Piaçaguera e Buracão. Produzido por Glauco Constantino (MAE-USP) para este trabalho. 
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 Os dados disponíveis na literatura atual e sumarizados no trabalho de Borges 

(2015) apontam para a constituição de uma paleo-baía no centro do litoral de São Paulo, 

com o mar alcançando o sopé da Serra do Mar e da porção rochosa da Ilha de Santo 

Amaro, cobrindo toda a região que conforma hoje o estuário de Santos (Suguio & Martin, 

1978). Este processo, seria resultado, portanto, da última transgressão dos oceanos. Após 

o final da Transgressão Santos, por volta de 5100 anos A.P., teria início a progressiva 

retração do nível do mar, dando origem a um sistema de lagunas e que, em certos 

períodos, teria formado pequenas baías e arquipélagos. 

 Ainda que não exista consenso na literatura sobre a dinâmica de recuperação dos 

cordões litorais após a máxima transgressão do nível do mar (Kipnis & Scheel-Ybert, 

2005), do ponto de vista do clima e da vegetação e a despeito das possíveis oscilações 

climáticas e pluviométricas, dentro das zonas litorâneas uma cobertura vegetal estável 

teria se consolidado a partir de 4900 anos A.P. (Borges, 2015). A floresta tropical atlântica 

já estaria instalada junto as escarpas da Serra do Mar, auxiliada pela humidade oceânica 

(Ab’Saber, 2003). 

 Borges (2015), finalmente, aponta que o evento mais marcante ao longo do 

Holoceno, foi a expansão das áreas de mangue. Possivelmente retraídas e limitadas a 

zonas mais marginais da paleo-baía de Santos entre 7000 e 3500 anos A.P., a regressão 

do nível dos oceanos abre espaço para a expansão contínua das áreas de mangue até 

períodos próximos aos atuais. 
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Figura 02: Modelo digital de elevação e drenagem da Baixada Santista no estado de São Paulo, com a localização 
dos sítios Piaçaguera e Buracão. Produzido por Glauco Constantino (MAE-USP) para este trabalho 



28 
 

 A Baixada Santista foi objeto de numerosos trabalhos, que veem levantando 

evidências sobre diferentes períodos de ocupação humana e adaptadas ao ambiente 

costeiro (Laming & Amperaire, 1958; Guidon, 1964; Pallestrini, 1964a, 1964b; Duarte, 

1968; Uchôa, 1973, 1980; Figuti, 1993, 1994/1995; Gonzales, 2005; Fischer, 2012). As 

pesquisas sistemáticas sobre os sambaquis na região tiveram início na década de 1950 e 

foram motivadas pela necessidade de defesa dos sítios que passavam por um rápido 

processo de destruição.  

 Desde o final da década de 1980 poucos foram os trabalhos dedicados ao estudo 

destes sítios, dentre os quais estão os já citados trabalhos de Gonzales (2005), Alves 

(2010), Fischer (2012) e Borges (2015). Segundo Alves (2010), a reduzida quantidade de 

publicações para essa região e as análises inacabadas do material coletado estariam 

relacionadas ao caráter de salvamento das primeiras pesquisas devido a rápida 

urbanização da região. 

 Algumas datações estão disponíveis para a região, embora não constituam um 

quadro cronológico bem estabelecido: Maratuá (3865±95 anos A.P.; Garcia, 1979), 

Cosipa I (4210±90 anos A.P.; Figuti,1993), Cosipa II (1180±60 anos A.P.; Figuti, 1993), 

Cosipa III (3790±110 anos A.P.; Figuti, 1993), Cosipa IV (2590±80 a. P.; Figuti, 1993), 

Mar Casado (4400±130 anos A.P.; Garcia, 1979), Buracão (2050±100 anos A.P.; Garcia, 

1979) e Piaçaguera (4980 ± 110 anos A.P. e 4890 ± 110 anos A.P.), sendo os dois últimos 

objeto de estudo desta pesquisa. 

 

 

2.3.1 O Sambaqui Piaçaguera 
 

 Este sítio localizava-se na faixa continental da Baixada Santista, em terreno da 

Companhia Siderúrgica Paulista (COSIPA), às coordenadas 23º 52’ S e 46º 22’ W, nas 

proximidades dos rios Mogi e Quilombo, no município de Cubatão (Uchôa, 1973) (Fig. 

01). Portanto, este sambaqui, no momento de sua escavação, estava alguns quilômetros 

distante do mar, mais próximo portanto da encosta da Serra do Mar no fundo do estuário 

(Fig. 03). Sendo assim, a vegetação que circunda atualmente o sítio consiste no mangue 

e na restinga associados a planície costeira e a floresta tropical atlântica, junto a encosta 

da Serra do Mar (Borges, 2015; Garcia, 1970; Gonzales, 2005). 
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 Segundo Garcia (1970) e Uchôa (1973), o sambaqui com aspecto de colina e cerca 

de dois metros em seu ponto mais alto, possuía base ovalada e estava localizado sobre o 

morro da Tapera, a 10m acima do nível do mar (Fig. 04). 

 No contexto de seu salvamento, o sambaqui chegou a ser escavado por equipe 

coordenada por Luciana Pallestrini, do Museu Paulista, por um período de 30 dias em 

1963, antes da chegada da equipe do Instituto de Pré-História (Pallestrini, 1964a). Embora 

Paulo Duarte tenha coordenado incialmente a equipe do IPH, Caio Del Rio Garcia e 

Dorath Pinto Uchôa assumiram a responsabilidade pelas escavações até o seu 

encerramento em 1969 (Uchôa, 1973). 

 

 

Figura 03: Vista geral da escavação do sambaqui Piaçaguera/SP. Foto: Acervo MAE-USP 
 

 As datações realizadas através da amostra de conchas extraídas da base e do topo, 

foram feitas por carbono-14 e confirmam uma antiguidade importante para o sítio 

considerando os demais contextos conhecidos atualmente. Indicam uma ocupação entre 

4930 ± 110 anos A.P. e 4890 ± 110 anos A.P. (Garcia, 1970). 
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Figura 04: representação do sítio Piaçaguera em função das camadas geológicas associadas a sua implantação. 
Esquema extraído de Uchôa, 1973 
 

 Durante sua escavação, o sítio foi dividido em dois setores (setor A e setor B), que 

foram objeto de abordagens diferentes. O setor A consistia na parte do sítio já abordada 

pela equipe anterior e foi a área onde concentraram-se as intervenções da equipe do IPH. 

Com cerca de 119m², este setor foi sistematicamente escavado por níveis artificiais, entre 

os anos de 1965 e 1969. Para sua escavação foi delimitada uma área de 7 x 17 metros, 

dividida em quadrículas de 1m² numeradas de 1 a 119 (Garcia, 1970; Uchôa, 1973).  

  

 

Figura 05: À esquerda: barracão construído sobre o sambaqui - fase inicial das escavações em Piaçaguera/SP. À direita: 
trabalho de escavação com vista para o entorno e Serra do Mar. Foto: Acervo MAE-USP 
  

 O setor B, compreendia uma porção muito menor do sítio. Nele foram realizadas 

sondagens que demonstraram não haver nenhuma variação no registro que justificasse 

sua escavação completa (Garcia, 1972).  
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 Garcia (1970; 1972) e Uchôa 

(1973) descreveram a existência de 

quatro camadas mal definidas, 

separadas por leitos de carvão e que 

continham numerosas evidências de 

presença humana. Sua composição 

básica era de conchas trituradas de 

Mytella guyanensis, Crassostera 

(ostras), restos de peixes e 

caranguejos, material vegetal 

carbonizado e uma grande 

quantidade de sepultamentos 

humanos. As camadas foram 

descritas da seguinte forma: (i) a 

primeira camada (25cm) consistia 

no nível mais superficial, formado 

por sedimento escuro, poucos restos 

de peixe, conchas e sinais de intensa 

alteração; (ii) a segunda camada foi 

descrita como a mais espessa, com 

cerca de 95cm e grande quantidade de sepultamentos. Além de lentes de fogueira e grande 

quantidade de vestígios de peixes as conchas trituradas de Mytella guyanensis 

predominaram no registro; (iii) a terceira camada, formada por um sedimento de cor clara, 

apresentou quantidade importante de Crassostera e restos de peixes, embora o material  

daí recuperado tenha sido afetado por concentrações de concreção carbonáticas e (iv)  a 

quarta e última camada corresponderia ao substrato geológico, constituído por um 

sedimento argiloso de cor clara (Garcia, 1972; Garcia & Uchôa, 1980; Uchôa, 1973). O 

registro das camadas estratigráficas e sua composição geral podem também ser 

observados pelo registro do bloco testemunho, publicado através de fotografia no trabalho 

de Uchôa de 1973. 

 A indústria lítica, composta por grande quantidade de lascas (quartzo e quartzito) 

e alguns poucos machados, foi considerada por Uchôa (1973) bastante semelhante àquela 

já descrita por Paulo Duarte (1968) para outros sambaquis do litoral do estado de São 

Paulo. Artefatos em concha também foram registrados, como adornos (feitos a partir 

Figura 06: Sepultamentos XX (a cima) e XIX (a baixo) - 
Piaçaguera/SP. Foto: Acervo MAE-USP                                                       
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Olivella verreauxi e Polinices hepaticus) e dentes de animais, em grande parte de 

mamíferos terrestres (macacos, capivara, porco do mato, paca, quati, onça e também 

alguns répteis, como jacarés) (Uchôa, 1973). 

 

 

Figura 07: Vista geral da escavação - conjunto de sepultamentos com o sep. 32 identificado a cima e ao centro - 
Piaçaguera/SP. Foto: Acervo MAE-USP 
  

 A análise do espectro da fauna vertebrada realizada por Borges (2015), registrou 

uma grande variedade de espécies de diferentes biótopos, muito embora, do ponto de vista 

da contagem anatômica e taxonômica, os peixes ósseos tenham sido notadamente os mais 

numerosos. Particularmente as espécies da família dos Ariidae e dos Centropomidae, 

tomando em conta o número mínimo de indivíduos (NMI) identificados no sítio e o peso 

da proporção de carne, foram as mais importantes. A fauna terrestre foi observada a partir 

de poucos fragmentos ósseos que corresponderam a cerca de duas dezenas de espécies (a 

maioria roedores). Além disso, a partir da grande diversidade de tamanhos e a presença 

majoritária de espécimes adultos observados, a autora sugere a não existência de uma 

pressão antrópica sobre o ambiente. O conjunto desses dados levaram a autora a sugerir 

algum nível de especialização da economia de subsistência entre os grupos associados ao 

sítio Piaçaguera, dada a preferência por produtos marinhos relacionados a paleo-baía de 

Santos (Borges, 2015). 



33 
 

 A descrição dos padrões funerários foi primeiramente realizada por Uchôa (1973) 

que observou apenas sepultamentos primários, com a maioria dos indivíduos na posição 

fletida e em decúbito lateral (Fig. 07). Além dos sepultamentos que, em sua maioria, 

mantinham os elementos ósseos em conexão anatômica, conjuntos de ossos esparsos 

também foram descritos. Estes conjuntos esparsos não foram contabilizados quando da 

caracterização demográfica da série apresentada pela pesquisadora em seu trabalho 

síntese sobre o sítio em 1973. Desse modo, a série foi apresentada sendo composta por 

56 indivíduos, dos quais 32 são adultos, 1 indivíduo classificado como jovem e 21 

crianças. Mais tarde, Uchôa e colaboradores (1989), referem-se a um total de 77 

indivíduos recuperados do sítio, somando aos 56 originalmente descritos os 

remanescentes incompletos de outros 21 indivíduos.  

 A série esquelética proveniente de Piaçaguera foi revista por Patrícia Fischer em 

sua pesquisa de mestrado (2012), quando as estimativas de sexo e idade foram refeitas e 

o número mínimo de indivíduos reavaliado seguindo os critérios estabelecidos por Jane 

Buikstra e Douglas Ubelaker (1994) (Fig. 08).  

 Diversos estudos que investigaram aspectos paleodemográficos e 

paleopatológicos sobre a série esquelética de Piaçaguera, tem apontado certa 

homogeneidade intragrupo (Mello e Alvim & Uchôa, 1976; Filippini & Eggers, 

2005/2006) e não apresenta diferenças substantivas quando comparada a outros 

sambaquis do litoral brasileiro (Mello e Alvim, Vieira & Cheuiche, 1975; Okumura, 

2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 08: Distribuição vertical dos sepultamentos do sambaqui Piaçaguera, sendo os pontos em 
vermelhos indivíduos femininos, em azul os masculinos, em amarelo os juvenis e em preto adultos sem 
identificação de sexo. Esquema adaptado por Fischer (2012) de Uchôa e colaboradores (1989). 
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 2.3.2 O Sambaqui Buracão 

 

 

 Este sambaqui esteve localizado no Km 17 da rodovia Guarujá-Bertioga, a poucos 

metros da borda do Canal de Bertioga, na porção nordeste da Ilha de Santo Amaro, às 

coordenadas 23º 53’ 22” S e 46º 10’ 40” W (Fig. 01). As datações realizadas indicam uma 

ocupação entre 2050 ± 100 anos A.P. e 1240 ± 95 anos A.P. (Biocca, Hoge & Schreiber, 

1947; Uchôa, 1980). Trata-se de uma faixa estreita localizada entre o canal e a Serra de 

Guararú, região atualmente coberta por mangue (Borges, 2015). 

 Em forma de montículo ovalado, o sambaqui se projetava sobre a borda da estrada 

e tinha uma espessura máxima de 1,20 metros, embora suas dimensões totais não puderam 

ser estimadas (Biocca, Hoge & Schreiber, 1947). O sambaqui Buracão foi construído sob 

uma base rochosa acidentada e chegou a ocupar uma área consideravelmente maior do 

que a zona in-situ efetivamente escavada pela equipe do IPH (Pallestrini, 1964b; Mello e 

Alvim & Uchôa, 1975). 

 Os primeiros esqueletos foram recuperados nesse sambaqui ainda na década de 

1940 pela equipe coordenada por Ettore Biocca com apoio da Escola Livre de Sociologia 

e Política (Biocca, Hoge & Schreiber, 1947). Foi sistematicamente escavado apenas 20 

anos depois, entre os anos de 1962 e 1963, pela equipe de Paulo Duarte, do Instituto de 

Pré-História, sendo Luciana Pallestrini e Niedè Guidon responsáveis diretas pela 

escavação (Pallestrini, 1964b). Em 1962, o sítio já havia sido quase totalmente destruído 

pelo corte da estrada Guarujá-Bertioga, apresentando apenas um terço de sua dimensão 

original. Antes de sua quase total destruição, Pallestrini (1964b), estima que o sítio 

deveria chegar até a borda do canal.  

 A escavação por superfície ampla e seguindo níveis naturais distinguiu 5 camadas 

estratigráficas descritas como: camada de Ostreas grandes; camadas de Ostreas menores 

misturadas a terra preta; camada de terra preta e fogueiras e camada arenosa resultante da 

decomposição da própria base rochosa. A camada de terra preta mais superficial, segundo 

a autora, projetava-se para além da área de acúmulo de conchas, onde também ocorriam 

artefatos arqueológicos (Pallestrini, 1964b). 
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Figura 09: Vista geral da escavação do sambaqui Buracão/SP com canal da Bertioga ao fundo. Acervo MAE-USP 
   

 Em todas as camadas foram encontrados restos de fauna vertebrada e invertebrada, 

peixes em sua absoluta maioria. Artefatos ósseos e líticos, lentes de carvão e uma 

quantidade considerável de sepultamentos compõem também o espectro de vestígios 

observados nas camadas. 

 Embora 4 diferentes datações tenham sido publicadas para o sítio Buracão, não se 

sabe quais materiais foram datados e pouca informação sobre os níveis estratigráficos está 

disponível. As datações de 1240 A.P. (Uchôa, 1973); 1600 A.P. (Mello e Alvim & Uchôa, 

1980); 1950 A.P. (Mello e Alvim, 1980) e 2050 A.P. (Uchôa, 1973; Garcia 1979) sugerem 

um espaço de apenas 800 anos entre a data mais antiga e a mais recente. 

 Embora uma pequena porção do sítio tenha resistido a destruição, os trabalhos na 

década de 1960 foram capazes de recuperar 43 sepultamentos, representativos de 

diferentes níveis de preservação (Pallestrini, 1964b) 

 De lá para cá, os 43 sepultamentos escavados foram frequentemente transportados 

e realocados, em diferentes momentos, ao longo do processo de consolidação do atual 

acervo do MAE. Entretanto, segundo dados de sua recente curadoria, à exceção dos 

crânios, uma grande parte dos esqueletos permaneceu nos sacos em que foram 

acomodados originalmente durante sua fase de coleta em campo (Di Giusto, 2014; 

Oliveira, 2015). Dessa forma, a maioria dos trabalhos realizados a partir dos 

sepultamentos ocorreu até a década de 1980 e se deu, sobretudo a partir da análise dos 

crânios, (Mello e Alvim, 1978; Mello e Alvim & Uchôa, 1975). 
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Figura 10: Visto do sepultamento 21 - Sambaqui Buracão/SP. Acervo MAE-USP 
 

 Já nos anos 2000, Okumura e colaboradores (2005/2006) investigaram a relação 

entre exostoses auditivas (tradicionalmente associadas a atividades aquáticas) e o modo 

de vida relacionado aos recursos aquáticos. Neste estudo os pesquisadores investigaram 

séries esqueléticas de contextos do interior e do litoral, incluindo indivíduos do sítio 

Buracão. Nesta ocasião, embora os autores tenham observado prevalências maiores nas 

séries litorâneas, concluíram que as exostoses de meato acústico externo, enquanto 

marcador de atividades aquáticas, devem ser utilizados com cautela, dada sua etiologia 

multifatorial. Pouco tempo depois, Okumura (2007), no âmbito de seu doutoramento, 

abordou o crânio de alguns indivíduos de diferentes coleções esqueléticas e 

representativas de diferentes porções e contextos pré-coloniais do litoral brasileiro 

testando a existência de afinidades genéticas entre os grupos litorâneos. 

 Portanto, pode-se considerar, que do ponto de vista dos aspectos sobre a saúde e 

do modo de vida, a série esquelética do sítio Buracão ainda foi pouco explorada.  

 Um dos trabalhos mais completos que abordaram globalmente esta série foi 

realizado por Mello e Alvim & Uchôa (1980), quando descreveram suas principais 

características paleodemográficas e paleopatológicas. As autoras descrevem a série como 

composta majoritariamente por adultos, embora muitas crianças também tenham sido 

identificadas. A curva de mortalidade construída naquele momento sugere picos maiores 

entre 21 e 31 anos entre os indivíduos femininos e 21 e 40 entre os masculinos. Além de 
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dados sobre a conformação física, as análises de Mello e Alvim & Uchôa (1980) a análise 

dentária identificou desgastes por abrasão importantes em ambos os sexos e baixa 

prevalência de cáries entre ambo os sexos. 

 A distribuição publicada pelas autoras acima descreveu, dessa forma, 49 

indivíduos, sendo 26 adultos (15 homens e 7 mulheres), 21 crianças e 2 adolescentes 

(Mello e Alvim & Uchôa, 1980). 

 A recente curadoria da maioria dos sepultamentos resultou em condições 

superiores de acondicionamento para os esqueletos. A reunião de informações primárias 

e dados publicados até o momento, permitiu a reconfiguração anatômica dos indivíduos, 

desfazendo misturas entre sepultamentos mais próximos (Fig. 11). Embora nem todos os 

sepultamentos tenham sido curados, os 35 que passaram pelo processo representaram um 

total de 41 indivíduos, sendo 19 adultos, 1 adolescente e 21 crianças5.  

 Os poucos dados disponíveis para a indústria lítica descrevem machados polidos, 

percutores, amoladores e basicamente vestígios de debitagem (Isotta, 1968). 

 

 

Figura 11: Planta com a distribuição horizontal dos sepultamentos do sítio Buracão. Oliveira et al., 2015 (apresentação 
em evento) 

                                                           
5 O mesmo 35 indivíduos eram reportados na bibliografia anterior a curadoria como representantes de 35 

indivíduos. 
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 As publicações relacionadas as escavações do sítio Buracão apresentam também 

poucas informações sobre os vestígios de fauna recuperados, embora Pallestrini (1964b) 

tenha reportado que uma quantidade importante de restos de fauna foi coletada em todas 

as camadas, como peixes ósseos, moluscos e poucos ossos de aves. Talvez, a interrupção 

dos trabalhos, apontada pela própria pesquisadora, tenha incidido sobre a parcialidade 

dos dados relativos a fana e a indústria lítica. 

 As datações próximas a do sítio Tenório, classificado como um acampamento 

litorâneo, somada a baixa densidade de artefatos ou vestígios arqueológicos e os poucos 

dados disponíveis sobre os elementos formativos do sítio (como a importância das 

conchas no registro) levou alguns autores a discutirem a hipótese de tratar-se de um 

acampamento litorâneo (Prous, 1992; Silva, 2005; Uchôa, 1978). 

 Embora este problema ainda não tenha sido completamente solucionado, alguns 

dados importantes apontam a semelhança entre Buracão e outros sambaquis da Baixada 

Santista (Okumura, 2007; Pallestrini, 1968b; Uchôa, 1978) ou mesmo nenhuma afinidade 

biológica entre os sítios classificados como acampamentos litorâneos (Okumura, 2007).6 

 

  

                                                           
6 Vale a menção de que Okumura, em sua pesquisa de doutoramento, sugere uma afinidade global nesta 

região, como um conjunto independente que inclui os sítios classificados como sambaquis “clássicos” 

e os chamados acampamentos litorâneos. 
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Bioarqueologia e Paleopatologia 
 

 O termo bioarqueologia vem sendo utilizado para designar diferentes abordagens 

em arqueologia que têm em comum a aproximação com a Biologia. De fato, o termo 

surgiu e seu uso desenvolveu-se paralelamente em diferentes países, em especial nos 

Estados Unidos e na Inglaterra, a partir da década de 1970. Atualmente, o termo 

bioarqueologia aparece majoritariamente relacionado a duas definições. Na Inglaterra e 

em alguns países europeus, o termo é utilizado para descrever o estudo de todos os 

materiais biológicos recuperados de contexto arqueológico, englobando, por exemplo, 

aquilo que conhecemos como zooarqueologia e paleobotânica, além do estudo dos 

remanescentes humanos propriamente ditos. Nos Estados Unidos, o termo foi cunhado 

em 1976 por Jane Buikstra com o propósito de qualificar um campo de investigação capaz 

de congregar questões sobre demografia, paleopatologia, dieta, paleogenética, atividades 

cotidianas e contextos funerários, investigando questões de interesse arqueológico a partir 

de remanescentes corporais humanos arqueologicamente recuperados. Portanto 

Bioarqueologia, sob esta proposta, está exclusivamente associada ao humano (Buikstra 

& Beck, 2006). 

 O conceito de bioarqueologia, tal qual formulado por Buikstra, refletia também o 

contexto epistemológico da época. Não apenas em sua associação às ciências mais duras, 

como a biologia e a química, mas também no escopo de temas de interesse da arqueologia 

americana (sob influência da Nova Arqueologia), a bioarqueologia estava preocupada em 

responder a questões sobre o comportamento humano, estratégias de subsistência e 

organização social mais do que descrever coleções esqueléticas humanas e possíveis 
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anomalias na morfologia óssea baseadas em estudos de casos, como até então costumava 

acontecer. 

 Por ter nos esqueletos o seu principal material de estudo a bioarqueologia 

frequentemente é confundida também com a bioantropologia, sendo esta uma 

especialidade voltada ao estudo da evolução e da diversidade humanas através de 

vestígios da biologia humana (Neves, 2013). 

 Hoje, a bioarqueologia tem se consolidado entre arqueólogos e antropólogos, em 

especial, a partir da concepção proposta por Buikstra. Desse modo, pode-se dizer que 

bioarqueologia é uma disciplina voltada a compreensão da vida dos grupos humanos do 

passado a partir da sua biologia humana arqueologicamente contextualizada. O que torna 

a bioarqueologia uma disciplina potencialmente informativa sobre o passado das 

sociedades humanas é exatamente sua atenção ao esqueleto em associação ao seu 

contexto de deposição. A disciplina tem sido assim, capaz de responder questões 

relacionadas ao modo de vida, comportamento, à história de doenças e a origem de grupos 

humanos, além de possibilitar a interação entre dados biológicos e culturais (Larsen, 

2002). 

 A paleopatologia, como é praticada atualmente, nasceu da convergência de 

métodos e abordagens originários da medicina e da arqueologia. Pode ser conceituada 

como o estudo das doenças no passado a partir de uma grande variedade de fontes, tais 

como remanescentes humanos (mumificados ou esqueléticos), microvestígios, 

documentos e ilustrações antigas entre outras (Ortner & Putschar, 1981). Segundo Sheila 

Mendonça de Souza (2011), a Bioarqueologia contemporânea está fundamentalmente 

apoiada nas possibilidades analíticas da Paleopatologia. 

  As pesquisas paleopatológicas mais antigas remontam a segunda metade do século 

XVIII e estiveram diretamente ligadas ao estudo de animais extintos (Mendonça de 

Souza, 2011). No século XIX, pesquisadores oriundos da recém-surgida patologia médica 

exploram, pela primeira vez, a aplicabilidade de seus métodos e conhecimentos em 

materiais antigos. Estas primeiras investidas no estudo das doenças no passado 

caracterizavam-se pela centralidade dada à dicotomia normal-patológico (Mendonça de 

Souza, 2011). A produção característica do período, o qual se prolongaria até o fim da 

primeira metade do século XX, tomava a forma de relatos de estudos de caso e de 

descrições de condições anormais ou patológicas encontradas em esqueletos e múmias. 

O contexto arqueológico (cultural) dos achados era completamente distante e ignorado 

pela pesquisa do período, assim como qualquer perspectiva epidemiológica que buscasse 
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a compreensão da dimensão populacional dos aspectos patológicos observados (Ortner & 

Putschar, 1981; Mendonça de Souza, 2011). 

 Sendo o contexto, sua compreensão e descrição precisa, elementos fundamentais 

em paleopatologia, podemos considerar que a disciplina careceu de um corpo teórico-

metodológico que a aproximasse da epidemiologia e da arqueologia ao longo da maior 

parte de sua história (Armelagos & Gerven, 2003; Ortner & Putschar, 1981). Na primeira 

metade do século XX, Ernest Hooton foi pioneiro ao contextualizar a evidência biológica 

através de uma abordagem populacional e demográfica. No entanto, seus estudos não 

tiveram grande impacto em sua época, sendo retomados mais tarde por Lawrence Angel 

nas décadas de 1950 e 1960 (Mendonça de Souza; Arújo & Ferreira, 1994). A partir da 

análise de crânios provenientes de grupos agricultores de Çatalhüyük, na Península da 

Anatólia, e de Nea Nikomedei, Angel (1967) relaciona mudanças no padrão de ocorrência 

de hiperostose porótica a transformações no regime econômico (introdução de técnicas 

agrícolas) e cultural (mundo helenístico para o romano) entre as populações 

mediterrânicas entre o sétimo e segundo milênio antes de Cristo. 

 A transição iniciada com os trabalhos de Lawrence Angel em fins de 1950, de um 

campo majoritariamente descritivo (paleopatográfico) para um campo eminentemente 

interpretativo (paleoepidemiológico) foi disseminada entre seus discípulos ao longo das 

décadas de 1960 e 1970. Em 1980, Jane Buikstra e Collins Della Cook publicaram um 

artigo de revisão sobre o desenvolvimento histórico da paleopatologia nos EUA, 

incluindo um histórico dos aspectos mais frequentemente estudados. Este trabalho 

marcou o esforço de consolidar essa grande mudança que vinha acontecendo desde a 

década de 1960 nos estudos de paleopatologia (Buikstra, 1990; Buikstra & Cook, 1980). 

 

 No Brasil, as pesquisas relacionadas a remanescentes humanos arqueológicos, até 

meados do século XX, procuravam responder a questões raciais através de estudos 

morfológicos, e da classificação tipológica. Em meados do século XIX, os primeiros 

remanescentes humanos recuperados em Lagoa Santa, Minas Gerais, marcaram o início 

da antropologia física no Brasil e chamaram a atenção de todo o mundo científico da 

época para a evidência da antiguidade humana mais importante encontrada até aquele 

momento. Nesse contexto, o primeiro esforço investigativo empreendido foi o de 

estabelecer diferenças entre uma suposta raça de Lagoa Santa e os esqueletos já 

conhecidos das populações associadas aos sambaquis litorâneos, o “Homem do 

Sambaqui”, “dicotomia racial” que marcaria a antropologia física no Brasil até meados 
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do século XX.  

 A descrição do estado de saúde bucal e dos crânios supostamente fraturados dos 

esqueletos de Lagoa Santa feita pelo dinamarquês Peter Lund pode ser considerada como 

o primeiro trabalho de paleopatologia brasileiro (Mendonça de Souza, 2011). Esta autora, 

em trabalho sobre a história dessa disciplina no Brasil, pondera ainda que, embora tenha 

se desenvolvido tardiamente, a paleopatologia brasileira não passa pela etapa patográfica 

e a partir da década de 1970 recebe influência direta da produção científica daquele 

período fora do Brasil, orientando-se em direção a paleoepidemiologia (Mendonça de 

Souza, 2011). Segundo ela Marília Carvalho de Mello e Alvim é o nome mais importante 

desse momento que representa um período de transição do campo no Brasil, no qual 

passam a ser publicados dados paleopatológicos que, embora partissem de descrições 

simples, constituíram os primeiros trabalhos a relacionar condições de saúde a dados 

culturais. Os trabalhos que emergem dessa etapa versam sobre saúde, demografia e 

mortalidade no período pré-colonial (Uchôa, 1970; Mello e Alvim & Uchôa, 1975; Mello 

e Alvim; Vieira & Cheuiche, 1975; Mello e Alvim & Uchôa, 1976; Uchôa, 1977; Mello 

e Alvim; Soares & Cunha, 1984; Mello e Alvim; Uchôa & Gomes, 1991).   

 A partir de meados da década de 1980 os trabalhos passaram, tardiamente em 

relação ao que acontecera no exterior, a ter uma abordagem eminentemente 

paleoepidemiológica e nos últimos vinte anos a arqueologia brasileira assistiu ao 

crescimento da formação de profissionais especializados em bioarqueologia e sua 

progressiva inclusão em pesquisas de campo. As pesquisas se multiplicaram e 

diversificaram para além da paleopatologia e dos aspectos evolutivos, e várias delas, 

sobretudo aquelas ligadas direta ou indiretamente ao grupo originado na Escola Nacional 

de Saúde Pública, dedicaram-se em alguma medida ao desenvolvimento e discussão 

metodológica (Mendonça de Souza, 2011).  

 As pesquisas mais recentes têm abordado mortalidade e estresse em crianças 

(Fischer, 2012); a relação entre economia, dieta e saúde (Wesolowski, 2007); atividades 

cotidianas, esforço laboral e condições de vida (Rodrigues-Carvalho, 2004; Rodrigues-

Carvalho & Mendonça de Souza, 2005; Petronilho, 2005; Estanek, 2008; Lessa, 2011; 

Scherer, 2012; Abbas, 2013); violência entre grupos pré-históricos (Lessa, 2004; Lessa 

& Scherer, 2008); aspectos demográficos (Machado, 2006) e práticas funerárias 

(Mendonça de Souza, Lima & Carvalho, 1998; Silva, 2005; Kneip & Machado, 2006; 

Sene, 2008; Strauss, 2010, 2016; Py-Daniel, 2015), análises de mobilidade e alimentação 

por elementos traço (Bastos, 2009, 2014; Oppitz et al., 2015), entre outros. 
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  Ainda que a gama de temas, problemas e objetivos de pesquisa sejam muito 

diversificados, a maior parte da pesquisa moderna em bioarqueologia (e paleopatologia) 

no Brasil está concentrada nas séries esqueléticas oriundas de sambaquis, e algumas 

hipóteses ou modelos interpretativos sobre vários aspectos vem sendo propostos desde a 

década de 1980 (Neves, 1984; Mendonça de Souza, 1995; Rodrigues-Carvalho, 2004; 

Wesolowski, 2000, 2007; Lessa & Scherer, 2008, entre outros). 

 Uma grande parte dos sambaquis constituem-se como contextos marcadamente 

funerários e apresentam condições privilegiadas para a preservação de material ósseo. 

Esse parece ser o motivo pelo qual as pesquisas em bioarqueologia têm se apoiado 

principalmente nas possibilidades oferecidas pelas séries de esqueletos humanos 

provenientes destes sítios (Mendonça de Souza & Rodrigues-Carvalho, 2013). Mas 

mesmo para contextos sambaquieiros as séries esqueléticas não se encontram 

homogeneamente estudadas, e em artigo publicado em 2009, Sheila Mendonça de Souza 

e colaboradoras, apresentaram uma avaliação do “estado da arte” do conhecimento 

bioarqueológico sobre esses grupos, na qual propõe uma razoável variabilidade em 

aspectos do processo saúde-doença e chamam a atenção para o fato de que as séries 

esqueléticas de Santa Catarina e do Rio de Janeiro foram mais frequente, sistemática e 

profundamente estudadas que aquelas do Paraná e de São Paulo (Mendonça de Souza, 

Wesolowski e Rodrigues-Carvalho, 2009). 

 

 

3.2 Marcadores de Estresse Ocupacional 
 

 O termo Marcadores de Estresse Ocupacional (MEO) é utilizado em 

bioarqueologia para designar um conjunto característico de evidências no esqueleto, nem 

sempre patológicas, potencialmente informativas sobre as demandas biomecânicas 

sofridas por um indivíduo ao longo da vida. Estas evidências, quando estudadas sob uma 

perspectiva populacional, ou seja, paleoepidemiológica, podem informar sobre as 

demandas biomecânicas que afetaram ou impactaram o grupo como um todo ou 

subgrupos específicos dentro da população (Kennedy, 1998; Rodrigues-Carvalho, 2004; 

Rodrigues-Carvalho & Mendonça de Souza, 2005; Henderson, 2009; Jumain et al., 2012; 

Lessa, 2013;).  

 Compreender de que modo viviam as sociedades pretéritas, que tipos de relações 

estabeleciam com o meio ambiente e a que tipos de transformações estiveram sujeitas, ou 
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das quais foram agentes, é também papel dos arqueólogos. Os bioarqueólogos, 

particularmente, são desafiados a recuperar e interpretar os vestígios biológicos 

relacionados a existência humana em determinado espaço e momento. No marco desse 

importante desafio, as atividades cotidianas empreendidas por homens e mulheres no 

passado, desde há muito tempo, têm sido foco de interesse das pesquisas em 

bioarqueologia constituindo-se em um campo maior de investigação da disciplina. 

 Segundo Charlotte Henderson (2009), o primeiro trabalho a discutir a associação 

entre atividade e doença foi escrito em 1700 por Bernardino Ramazzini tendo por título 

De Morbis Artificum Diatriba. O trabalho descreveria doenças comuns a diversos tipos 

de ocupações laborais da época, como a fabricação de sabão, por exemplo, e pode ser 

considerado o primeiro trabalho de medicina industrial (Niño, 2005). Passados mais de 

três séculos, a Organização Internacional do Trabalho calcula que entre os quase 3 bilhões 

de trabalhadores existentes no mundo, pelos menos 2 milhões morrem todos os anos 

devido a doenças relacionadas à ocupação e ao trabalho7 (Rosenstock, Cullen & 

Fingerhut, 2006).  

 Uma das possibilidades para desenrolar a complexa trama do comportamento 

entre as sociedades pré-coloniais, em especial o das atividades e tarefas cotidianas 

executadas ao longo da vida de um indivíduo, reside no potencial informativo do 

esqueleto. As alterações na morfologia óssea que caracterizam os MEO, possivelmente 

são a expressão de atividades e do esforço diário, e estão diretamente associadas ao 

contexto material e ambiental no qual determinado grupo está imerso, proporcionando, 

portanto, uma visão integrativa dos dados arqueológicos e bioarqueológicos (Rodrigues-

Carvalho & Mendonça de Souza, 2005; Lessa, 2013). Entretanto, é importante salientar 

que a evidência biológica não é a única fonte informativa sobre atividades e esforço físico 

no passado. Fontes históricas e etnográficas podem oferecer um importante suporte 

documental e, sempre que possível, todas as fontes devem ser consideradas de maneira 

integrada.  

 Foi Julius Wolff, em 1892, quem primeiro observou o processo de remodelação 

óssea relacionado ao estresse físico. Segundo o anatomista, o tecido ósseo, 

particularmente, a região subperiosteal, possui a capacidade de acrescer ou decrescer em 

massa em resposta a forças mecânicas – princípio este que ficou conhecido como Lei de 

Wolff (Kennedy, 1989; 2000). As pesquisas desenvolvidas a partir dos MEO foram 

                                                           
7 Segundo Rosenstock e colaboradores estas estimativas são apenas a “ponta do iceberg”, visto que dados 

sobre acometimentos não fatais não estão disponíveis na maioria dos países.  
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construídas basicamente a partir deste princípio, ou seja, de que a prática de atividades 

que demandam esforço físico regular e prolongado podem alterar a superfície óssea 

(Lessa, 2013). A este princípio soma-se a ideia de que a magnitude do desenvolvimento 

do tecido ósseo apresenta uma correspondência com as exigências biomecânicas 

específicas do indivíduo (Knünsel, 2000). Recentemente, Andrew Teichtahl e 

colaboradores (2015), em trabalho de revisão da literatura clínica sobre o 

desenvolvimento do desgaste articular e seus preditivos, sugerem a partir de um conjunto 

de dados recentes a vigência da hipótese formulada por Julius Wolff há mais cem anos 

atrás. Segundo os autores, o aumento da sobrecarga sobre os joelhos resulta em mudanças 

na geometria do osso subcondral e remodelação do osso trabecular. 

 Walter Neves (1984), descreveu o esqueleto como um “sistema aberto”, ou seja, 

capaz de responder a estímulos internos e externos ao corpo e que estão relacionados ao 

transcurso da vida diária e das relações com o ambiente8. Para definir a capacidade de 

resposta, dentro de certos limites, de determinados componentes ósseos, Neves utiliza o 

termo “plasticidade”, que se consolida na literatura bioantropológica e bioarqueológica 

brasileira.  

 Desde o fim da década de 2000 alguns estudos vêm demonstrando que a relação 

entre as solicitações biomecânicas e a resposta óssea é mais complexa do que aquelas 

estabelecidas por Wolff9. Fatores genéticos e hormonais, a massa corporal e a anatomia 

das estruturas ósseas são também elementos que influenciam o processo de remodelação, 

de modo que, a resposta óssea pode variar individual e populacionalmente. Além disso, 

um mesmo estímulo pode gerar respostas de natureza diversa, já que, diferentes áreas de 

um mesmo osso possuem estruturas mais ou menos sensíveis (Henderson, 2009; Jurmain 

et al., 2012; Niinimäki, 2011; Villotte, 2008). 

 Ainda que o crescimento longitudinal de um osso longo cesse na adolescência 

com a ossificação da região da epífise e da metáfise, as células no osso permanecem 

ativas, reagindo e controlando a deposição e/ou reabsorção óssea (Henderson, 2009). É 

devido a esta atividade que lesões líticas ou proliferativas podem se desenvolver nas 

superfícies ósseas, incluindo as articulares. Estímulos mecânicos podem ativar esse 

processo, entretanto, permanece incerto qual o real peso que esse tipo de estímulo exerce 

                                                           
8  Ambiente é entendido na presente pesquisa não apenas como o meio natural, mas como uma malha 

biocultural que articula elementos naturais, culturais e sociais. 
9 Para um compilado dos principais trabalhos e autores focados no debate da origem multifatorial das 

osteoartroses ver Weiss & Jurmain (2007). 
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e de que modo ele é transmitido fisiologicamente (Felson, 2013; Teichtahl et al., 2015). 

 Entre os tipos de MEO mais frequentemente estudados estão os marcadores de 

estresse musculoesquelético (MEM), os marcadores de estresse mecânico-postural 

(MEP), e os sinais de degeneração articular (osteoartroses) (Merbs, 1983; Kennedy, 

1989).  

 Os Marcadores de Estresse Músculo-esquelético (MEM) constituem um grupo de 

sinais específicos, diretamente relacionados às áreas de fixação dos tecidos moles 

atuantes no movimento, qual seja, músculos, tendões e ligamentos. Os Marcadores de 

Estresse Mecânico-Postural (MEP) constituem uma categoria não patológica de 

indicadores ósseos. Decorrem da necessidade de ajustes compensatórios da morfologia 

óssea relacionados a postura e movimentos constantes e prolongados (Rodrigues-

Carvalho & Mendonça de Souza, 2005). A osteoartrose é um processo degenerativo das 

articulações sinoviais e está entre as patologias mais estudadas em paleopatologia, dada 

sua frequência em coleções esqueléticas (Weiss & Jurmain, 2007). 

  Na bioarqueologia brasileira, as pesquisas que objetivam analisar os MEO são 

relativamente recentes, mas o interesse na utilização destes marcadores para investigar 

aspectos do estresse cotidianos de grupos do passado vem crescendo desde os primeiros 

trabalhos sobre a ocorrência de artrose desenvolvidos por Walrer Neves na década de 

1980 (Neves, 1984). 

 A grande maioria dos estudos sobre MEO têm tido por objeto as populações 

litorâneas pré-históricas (Rodrigues-Carvalho, 2004; Rodrigues-Carvalho & Mendonça 

de Souza, 2005; Petronilho, 2005; Estanek, 2008; Scherer, 2012 Abbas, 2013; Lessa, 

2013; Lessa & Rodrigues-Carvalho, 2015), sendo excessão o trabalho de Lyrio (2008), 

que aborda a relação existente entre cáries, perdas dentárias e o desenvolvimento de 

osteoartroses nas articulações temporomandibulares, em quatro séries de crânios de 

contextos históricos e urbanos do Brasil e de Portugal. 

Os trabalhos que utilizaram séries esqueléticas sambaquieiras foram 

desenvolvidos de modo concentrado na última década, geralmente sobre séries 

esqueléticas oriundas do litoral sul-sudeste. Estes trabalhos vêm acumulando novos dados 

e estabelecendo as bases para uma compreensão mais refinada das atividades diárias 

desempenhadas ou do tipo e características do esforço empreendido por essas populações. 

 O Museu Nacional juntamente com a Fundação Oswaldo Cruz, ambos no Rio de 

Janeiro, são os centros de pesquisa responsáveis pela formação da maioria dos 

pesquisadores dedicados hoje ao estudo dos MEO e pela produção de conhecimento na 



47 
 

área. 

 Claudia Rodrigues-Carvalho (2004), é responsável pela realização da primeira 

pesquisa que procurou abordar de maneira integrativa diferentes Marcadores de Estresse 

Ocupacional. A partir das séries esqueléticas de seis sambaquis fluminenses (Moa, Ilhote 

do Leste, Beirada, Zé Espinho, Pontinha e Algodão), a autora observou diferenças na 

intensidade e prevalência dos marcadores, sugerindo variações na distribuição de tarefas 

cotidianas entre indivíduos do mesmo sexo e de sexos diferentes. 

 Pesquisas voltadas a investigação das atividades cotidianas e condições de vida 

em grupos litorâneos de Santa Catarina e Rio de Janeiro também vêm sendo 

desenvolvidas por Andrea Lessa (2011).  Este e outros trabalhos da mesma autora, ainda 

que não utilizem MEO, operam também sob o objetivo de reconstruir o padrão de 

comportamento físico, laboral, do modo de vida e de aspectos do processo saúde-doença 

no passado. Mais recentemente Lessa publicou um trabalho de revisão teórica e 

metodológica sobre a utilização dos MEO, e particularmente sobre a padronização dos 

registros das osteoartroses e dos critérios de eleição das articulações investigadas (Lessa, 

2013). Em 2015 esta pesquisadora, em co-autoria com Claudia Rodrigues-Carvalho, 

publicou uma revisão e reinterpretação a partir de dados já publicados anteriormente 

sobre diversos MEO, entre eles osteoartroses, feita para três sambaquis do Estado do Rio 

de Janeiro. Neste artigo as autoras propuseram a análise integrada dos marcadores como 

uma maneira de melhorar a compreensão sobre atividades cotidianas. 

Estanek (2008), aplicou o método proposto por Liryo (2008) adaptando-a para 

aplicação nas principais articulações do corpo, no estudo das osteoartroses em uma série 

de 30 indivíduos do sambaqui Ilhote do Leste, em Ilha Grande/RJ. Esta série esquelética 

havia sido estudada por Rodrigues-Carvalho (2004), e seu reestudo por Estanek com a 

utilização de um método diferente permitiu por um lado confirmar e reforçar as 

conclusões anteriores e, por outro, propor conclusões divergentes sobre alguns aspectos. 

 Scherer (2012) e Abbas (2013) utilizaram o método proposto por Mariotti e 

colaboradores (2007) para investigar marcadores de estresse músculo-esquelético (MEM) 

em séries esqueléticas pré-coloniais de Santa Catarina.  

 Luciane Scherer, em sua dissertação de mestrado investigou o padrão de 

mobilidade dos grupos associados aos sítios Praia da Tapera e Armação do Sul, 

localizados no município de Florianópolis e, para tanto, adaptou o método de Mariotti e 

colaboradores aplicando-o somente aos membros inferiores (Scherer, 2012). Os 

resultados da dissertação foram publicados em 2015 em co-autoria com Andrea Lessa e 
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Adilson Salles (Scherer, Lessa e Salles, 2015). 

Já Adam Abbas (2013), também em sua dissertação utilizou o mesmo método, 

conforme sua proposição original (à exceção de pequenas adequações). O autor utilizou 

22 das 23 enteses propostas no trabalho de Mariotti e colaboradores (2007), excluindo a 

iliopsoas relacionada ao fêmur e ao conjunto articular do quadril. Abbas utilizou 82 

indivíduos oriundos do sambaqui Jaboticabeira II com o objetivo de testar hipóteses sobre 

o tipo de relação existente entre o grau de severidade dos MEM e as osteoartroses já 

conhecidas para a série. 

 Ainda que recente, a produção desenvolvida a partir dos MEO no Brasil tem 

aportado de maneira significativa para a compreensão de contextos arqueológicos, 

sobretudo aqueles relacionados aos grupos litorâneos, além de dialogar diretamente com 

os principais debates teórico-metodológicos em voga nos principais centros de pesquisa 

no mundo. Particularmente, os estudos sobre os MEM são bastante recentes mesmo em 

âmbito internacional (Henderson & Alves Cardoso, 2013) e vem sendo objeto de intenso 

debate e revisões também no Brasil (Scherer, 2012. Lessa & Rodrigues-Carvalho, 2015). 

 

 

3.3 - Osteoartroses10 
 

 

Definições, principais indicadores e o contexto atual das pesquisas  
 

 As articulações podem ser definidas, simplesmente, como as áreas, lábeis ou não, 

formadas pelo encontro entre dois ou mais ossos, sendo com bastante frequência, o local 

de intensas transformações de caráter patológico (Rogers & Waldron, 1995). Existem três 

tipos distintos de articulações e nem todas elas permitem movimento: (1) fibrosas, com 

pouca ou nenhuma mobilidade e das quais as suturas cranianas constituem bom exemplo, 

(2) cartilaginosas, com uma mobilidade limitada ainda que superior às articulações 

fibrosas sendo a sínfise pública um exemplo e (3) sinoviais, o tipo mais comum de 

articulações do esqueleto e caracterizadas por permitirem movimentos amplos e 

diversificados (Rogers & Waldron, 1995; Waldron, 2009). 

                                                           
10 A distinção entre os termos “osteoartrites” e “osteoartroses” não é simplesmente semântica e está 

associada ao caráter inflamatório (ou não) da doença. Para algumas leitura sobre o tema, ver: Attur e 

colaboradores, 2002 e Francis Berenbaum, 2013.  
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 As articulações sinoviais (ou diartrodiais), são aquelas que comumente participam 

ativamente da locomoção e da execução da maior parte dos movimentos do esqueleto e 

as que são afetadas por doenças articulares (Lippert, 2010).  

 A ampla mobilidade que caracteriza a articulação de tipo sinovial decorre da sua 

geometria e dos elementos que a compõe. Nesse tipo de articulação, as extremidades de 

dois ossos distintos estão unidas por uma cápsula vascularizada (capsula articular) cuja 

camada externa é composta por tecido fibroso. Já a camada interior da cápsula articular é 

composta pela membrana sinovial, que secreta um líquido que nutre e lubrifica a 

articulação (líquido sinovial). Ao mesmo tempo cada área articular, é coberta por 

cartilagem hialina, de espessura variada e que possibilita o contato entre as facetas 

articulares e seu movimento com coeficiente de atrito extremamente baixo, prevenindo o 

desgaste intenso do osso (Castañeda Sanz, Bruges-Armas & Herrero-Beaumont, 2006; 

Waldron, 2009). A porção óssea imediatamente abaixo da cartilagem e da superfície 

articular é chamada de subcondral e se estende desde a medula óssea até uma zona de 

cartilagem calcificada logo abaixo da cartilagem não calcificada chamada de tidemark 

(Castañeda Sanz, Bruges-Armas & Herrero-Beaumont, 2006). Todos esses tecidos e 

estruturas, bem como ligamentos, componentes da articulação sinovial, estão sujeitos à 

processos degenerativos (Berenbaum, 2012; Findlay & Kuliwaba, 2016). 

 As patologias associadas à degeneração articular são comuns entre os animais que 

possuem articulações sinoviais e, segundo Rogers e Waldron (1995), têm sido observadas 

e descritas nos seres humanos desde o século XVII. Ainda que os sinais de degeneração 

sejam identificados sem grandes dificuldades através da observação direta, sabe-se que o 

osso é capaz de reagir assumindo um número restrito de formas, de modo que, a aparência 

final de determinado processo patológico pode ser o resultado de um número bastante 

variado de doenças. Os critérios de diagnóstico utilizados pela paleopatologia, portanto, 

são distintos daqueles comumente utilizados na clínica médica, uma vez que, enquanto 

médicos lidam rotineiramente com pacientes vivos que podem ser examinados e cujos 

sintomas podem ser descritos, o bioarqueólogo conta, na maioria dos casos, apenas com 

as alterações da morfologia visíveis nos ossos. 

 

 O comprometimento articular é, atualmente, a causa mais comum para restrição 

de movimentos em todo o mundo, afetando 15% de toda população mundial (Egloff; 

Hugle & Valderrabano, 2012). Trata-se também da condição patológica mais comum no 

esqueleto e, consequentemente, está entre as patologias mais estudadas também por 
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bioarqueólogos e bioantropólogos (Jurmain & Kilgore, 1995; Weiss & Jurmain, 2007; 

Waldron, 2009).  

 Osteoartrose pode ser definida como um processo patológico que atinge os 

diversos tecidos envolvidos em uma articulação (articulações com movimento) e que 

pode levar ao longo do tempo a restrição severa dos movimentos de um indivíduo (Litwic 

et al., 2013).  

 Pesquisas clínicas atuais, atribuem sua causa a fatores que aumentam ou 

diminuem seu risco (idade, gênero, nível hormonal e genética), a fatores intrínsecos 

(variações anatômicas, problemas musculares) e a fatores extrínsecos (atividades físicas 

repetidas, excessivas ou específicas e aumento da massa corpórea) (Dagenais et al., 2009; 

Zhang & Jordan, 2010; Felson, 2013; Plotnikoff, 2015. Rahmati et al., 2016).   

 O comprometimento da articulação geralmente é observado a partir de alterações 

ou danos gerais aos tecidos articulares que são visíveis por métodos de imagem 

(radiografias, ultrassonografias e ressonância magnética nuclear) ou, no caso das lesões 

ou processos de remodelação que atingem diretamente os ossos, sua observação direta a 

partir da análise coleções esqueléticas.  

 Classicamente as alterações que caracterizam a osteoartrose são a perda localizada 

de cartilagem, subsequentemente, a redução do espaço articular e a reação do osso 

subcondral (Rogers, Shepstone & Dieppe, 2004). Este processo envolveria, de modo 

geral, as seguintes manifestações: (1) degeneração da cartilagem articular (hialina); (2) 

reação do osso subcondral; (3) esclerose óssea e; (4) polimento da superfície óssea devido 

ao contato direto entre os ossos, estando o desenvolvimento das duas últimas etapas 

ligadas a destruição parcial ou completa da cartilagem (Li et al., 2013; Rogers & Waldron, 

1995). Entretanto, estudos recentes vêm apontando que reações no osso subcondral como 

o aumento da sua densidade (Burr & Gallant, 2012), sinais de remodelação (Klose-

Jensen, 2015) ou mesmo a formação de osteófitos (Sengupta et al., 2006) podem 

anteceder a destruição da cartilagem. 

 Os sinais indicativos de osteoartrose visíveis no osso podem ser divididos em duas 

categorias básicas: os sinais osteossintéticos, caracterizados pelo crescimento ósseo nas 

regiões afetadas; e os sinais líticos (ou osteolíticos), caracterizados pela perda óssea 

gradativa (Waldron, 2009; Lessa, 2013). Dentre estes sinais, aqueles mais comumente 

estudados ou utilizados para a definição de osteoartroses são os osteófitos (Sengupta et 

al., 2006), provavelmente pela sua fácil identificação em exames por imagem ou pela 

observação direta da estrutura óssea. Geralmente descritos como uma protuberância 
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óssea, os osteófitos observados junto à margem das superfícies articulares são diferentes 

das alterações osteofíticas observadas nas áreas de inserção de tendões e ligamentos (van 

der Kraan & van den Berg, 2007). Células mesenquimais presentes tanto no periósteo 

quanto na sinóvia têm sido reportadas como precursoras da formação de osteófitos nas 

áreas articulares (Menkes & Lane, 2004; van der Kraan & van den Berg, 2007). Embora 

as nuances de seu desenvolvimento, como o estudo dos elementos celulares que atuam na 

sua formação, ainda sejam objeto de investigações, os osteófitos são recorrentemente 

observados associados ao comprometimento articular.  

 Entretanto, os osteófitos não são o único tipo de formação óssea associada a 

margem das áreas articulares. Os chamados labiamentos são frequentes na literatura 

paleopatológica, embora muitas vezes, careçam de uma definição precisa (p.e. Roberts & 

Manchester, 2007; Ortner & Putschar, 1981) ou sejam tratados como sinônimos de 

osteófitos (p.e. Aufderheide & Rodrigueza-Martín, 1998).  

 A observação das áreas articulares permite que dois tipos de estruturas diferentes 

sejam identificadas. Por um lado, protuberâncias sem forma definida, muitas vezes 

localizadas em um ponto específico (embora nem sempre) da margem articular. Por outro, 

áreas de crescimento ósseo com o aspecto de lábios afilados que se projetam (em 

diferentes graus) para além do limite da área articular. No presente trabalho, a revisão da 

literatura clínica não encontrou referências específicas a formação de labiamentos. 

Entretanto, os diferentes tipos de osteófitos descritos pelos autores levantados permitem 

alguma associação àquilo que tem sido reportado como labiamento. Menkes e Nancy 

Lane (2004), sugerem que os osteófitos podem exercer função compensatória, 

redistribuindo as forças que atuam sobre a articulação. Um dos elementos apontados pelos 

autores foi a geometria da lesão, que aumenta a extensão da superfície óssea e a 

congruência entre as áreas articulares, também apontada por Junker e colaboradores 

(2016). De fato, alguns dos processos de alteração óssea utilizados em paleopatologia 

como elementos diagnósticos de osteoartrose nem sempre podem ser considerados como 

lesões, como é o caso dos labiamentos e osteófitos. Nesta pesquisa, os termos lesões, 

marcadores e sinais indicadores de osteoartrose foram utilizados como sinônimos. 

 O quadro comparativo apresentado por Lessa (2013), dos diferentes critérios 

diagnósticos utilizados em pesquisas paleoepidemiológica, é também ilustrativo das 

diferentes definições encontradas para um mesmo tipo de lesão. No âmbito desta 

pesquisa, a separação entre osteófitos e labiamentos foi considerada importante. Embora 

não estejam claros os diferentes mecanismos histológicos de ativação destas duas formas 
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de crescimento ósseo marginal, a geometria completamente diferente observada em 

ambos os casos, bem como o aspecto estabilizador possivelmente atribuído aos 

labiamentos, sugerem que se trata de marcadores gerados por estímulos diferentes.  

 

   

As Pesquisas sobre Osteoartrose e sua Significância  
 

 Curiosamente, ainda que grande o interesse e a quantidade de pesquisas ao longo 

de várias décadas, a discussão sobre a origem etiológica dessa patologia segue em 

desenvolvimento, particularmente com novos dados que têm tornado mais complexa a 

forma como a compreendemos. De fato, ainda que pressões biomecânicas sobre as 

articulações estejam diretamente relacionadas à ocorrência deste tipo de lesão, sua origem 

e progressão são também influenciadas por fatores genéticos e fisiológicos, os quais 

variam individual e populacionalmente (Weiss & Jurmain, 2007; Jurmain et. al., 2012) e 

atualmente, cresce entre os bioarqueólogos a compreensão de que se trata de uma doença 

multifatorial (Rodrigues-Carvalho, 2004; Weiss & Jurmain, 2007; Estanek, 2008; Lessa, 

2013).  

 Entretanto, e sem negar esses fatos, a literatura citada ao longo deste trabalho 

aponta que esta realidade é particularmente importante quando se estudam populações 

modernas, possivelmente mais sujeitas a variações morfológicas entre os indivíduos se 

comparadas aos sambaquieiros do litoral sul-sudeste (Mello Alvim, Vieira & Cheuichi, 

1975; Filippini & Eggers, 2005/2006; Okumura, 2007; Rodrigues-Carvalho, Lessa & 

Mendonça de Souza, 2009).11 Além disso, grupos modernos devem também estar mais 

sujeitos a variações no índice de massa corpórea associadas a modos de vida da sociedade 

capitalista atual (Fransen et al., 2011; Jensen, 2007; Plotnikoff et al., 2015) e influência 

da dieta ou de interações com diferentes drogas (desde períodos mais recentes) ao longo 

da vida de um indivíduo que alteram seu metabolismo, sistema de respostas e padrões 

hormonais (Juhakoski et al., 2009; Litwic et al., 2013). 

 Ainda que o histórico de pesquisas sobre osteoartrose em materiais esqueléticos 

de populações pretéritas retroceda em várias décadas no passado, geralmente estes 

trabalhos iniciais foram paleopatográficos e muitas vezes focados somente na coluna 

                                                           
11 . Estudos sobre variáveis métricas e não-métricas cranianas e sobre aspectos da morfologia do 

esqueleto pós-crânio em grupos sambaquieiros desde o final do século XIX veem observando uma 

homogeneidade consistente interna a cada grupo, mas também do ponto de vista mais geral da 

ocupação do litoral do Rio de Janeiro e São Paulo e da ocupação do litoral de Santa Catarina. 
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vertebral (Jurmain et al., 2012). Foi Donald J. Ortner (1968), a partir de observações sobre 

osteoartroses no cotovelo, que impulsionou as pesquisas que relacionavam a ocorrência 

de lesões com o comportamento humano no passado. Por sua vez, Robert Jurmain (1977) 

elevou o esforço de Ortner à escala populacional. Estas pesquisas, às quais se soma o 

influente trabalho de Merbs (1983) representam o início das pesquisas sistemáticas – e a 

partir de uma perspectiva paleoepidemiológica – dos sinais de degeneração articular 

(Jurmain et al., 2012). 

 Os últimos vinte anos foram marcados por nova postura frente à natureza das 

osteoartroses e de como investigá-las. Muitos pesquisadores dessa fase procuraram 

métodos para ponderar a variável idade com o fim de gerar dados e interpretações mais 

acuradas (p.e. Weiss, 2005; 2006) e passaram a considerar a origem multifatorial das 

lesões e processos de alteração óssea (Plomp, Roberts & Strand-Vidarsdottir, 2013; Woo 

& Pak, 2013; Weiss, 2005; 2006).  

Investigando especificamente a influência da variável idade, Knüsel e 

colaboradores (1997) demonstraram uma forte correlação entre a frequência e a 

severidade da osteoartrose na coluna vertebral e a idade, qualificando essas articulações 

como não ideais para o estudo de marcadores de estresse ocupacional. 

 Interessados em reconstruir o padrão de atividades e o modo de vida no passado, 

muitos pesquisadores direcionaram e desenharam suas pesquisas dando especial ênfase 

as demandas biomecânicas. Neste caso, as osteoartroses foram entendidas como o 

resultado do uso repetitivo de determinados músculos e da carga intensa sobre 

determinadas articulações. Alguns dos autores acima mencionados iniciaram uma 

tendência, ainda hegemônica (p.e. Cope et al., 2005; Lieverse et al., 2007; Klaus et al., 

2009; Rojas-Sepúlveda & Doutour, 2014), de pesquisas que objetivam entender aspectos 

dos modos de vida de grupos humanos no passado, em particular as atividades 

desempenhadas no dia a dia, a partir do padrão de distribuição das osteoartroses e do grau 

de comprometimento articular. 

 Estudos que procuram entender possíveis diferenças no padrão de atividade entre 

homens e mulheres; relacionar padrões de subsistência e a prevalência de osteoartroses; 

observar diferenças na economia de grupos distintos espacial ou temporalmente (por 

exemplo, entre grupos caçadores-coletores e produtores de alimentos) a partir do padrão 

e distribuição dos sinais indicativos da patologia são variações de temas tratados dentro 

dessa perspectiva geral. 

 Embora tenha se consolidado a ideia de que as osteoartroses são um indicador 
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seguro e direto de práticas de atividade intensas e prolongadas, Weiss & Jurmain (2007) 

discutiram que a produção científica sobre o tema, até aquele momento, não produzira 

dados que inequivocamente sustentassem a conexão direta entre determinados 

comportamentos e a ocorrência de osteoartroses. Estes autores problematizaram as 

abordagens tradicionais, as quais sempre se apoiaram na ideia de uma relação estreita e 

direta entre o uso contínuo de determinado conjunto de músculos e articulações e o 

desenvolvimento progressivo das lesões. Os autores incluíram em seu trabalho novas 

perspectivas a partir de pesquisas clínicas sobre a influência dos hormônios, da anatomia, 

da massa corporal e dos gens para o desenvolvimento de osteoartroses.    

 Entretanto, trabalhos recentes provenientes tanto da pesquisa clínica quanto da 

medicina esportiva têm levantado novos dados que aproximam cada vez mais e de forma 

inevitável o desenvolvimento de lesões ou alterações nas articulações do esforço laboral 

(ou relacionado a atividades específicas). Estas pesquisas têm apontado, entre outros 

aspectos, para o peso do elemento mecânico na ativação dos mediadores inflamatórios 

(Teichtahl et al., 2015), fatores ocupacionais associados a osteoartrose (Fransen et al., 

2011; Jensen, 2017), prematuridade dos sinais indicadores (van der Kraan &amp; van den 

Berg, 2007; Mommma et al., 2011; Braun & Gold, 2012; Li et al., 2013; Klose-Jensen, 

2015), o estresse promovido sobre o quadril durante o ciclo básico da marcha (Diamond 

et al., 2016; Wu et al., 2016), o estresse promovido sobre o cotovelo (Biswas et al., 2013; 

Chammas, 2014; Lim et al., 2008) e a associação particular entre osteófitos e o estresse 

articular (Tsurumoto et al., 2013).  

Uma série de trabalhos em paleoepidemiologia também se dedicou a investigar e 

melhorar a compreensão dessa relação (atividade-osteoartrose) e, como aponta Lessa 

(2013, para uma revisão), têm demonstrado uma relação importante entre atividades 

específicas e o desenvolvimento de osteoartroses.  

 Além da discussão sobre a relação entre padrões de atividade específicos e o 

desenvolvimento de osteoartroses, um outro ponto em discussão frequente na literatura é 

o dos métodos de análise e registro (ver Lessa 2013 para uma revisão). De fato, os 

métodos mais amplamente utilizados atualmente carecem de padronização nos critérios 

definidos e/ou privilegiam uma classificação qualitativa dos marcadores, de modo que, a 

comparação entre resultados obtidos para séries distintas ou por pesquisadores diferentes 

torna-se muito difícil se não impossível.  

Comumente, são utilizadas categorias qualitativas para avaliar o 

comprometimento da articulação em termos da intensidade das lesões ou sinais 
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indicadores observados. As categorias relatadas na literatura são: ausente, leve, moderada 

e severa (Merbs, 1983; Neves, 1984; Bridges, 1991; Jurmain & Kilgore, 1995; Rodrigues-

Carvalho, 2004; Woo & Sciulli, 2013).  Como mencionado, o problema subjacente a esse 

método e suas variantes é a utilização de critérios subjetivos de análise, de modo que, as 

impressões sobre aquilo que é observado variam de pesquisador para pesquisador. Além 

disso, o estabelecimento de um grau a um conjunto de sinais observados 

concomitantemente impede que o pesquisador compreenda o significado que cada tipo de 

manifestação possui individualmente (Liryo, 2008; Weska, 2010). 

Para fugir a este problema alguns autores optaram por utilizar apenas as categorias 

presente e ausente (p.e. Molnar, Ahlstrom & Leden, 2011), sem pretender avaliar uma 

progressão de gravidade das lesões o que dificulta uma compreensão mais acabada da 

natureza das osteoartroses numa determinada população ou interpretações sobre o uso em 

vida de determinada articulação. A premissa de qualquer comparação é de que os 

elementos e dados comparados sejam comparáveis entre si. Muito longe de ser óbvia, esta 

tem sido uma questão complexa diante de dados levantados a partir de critérios subjetivos 

e/ou métodos muito distintos. 

 O diagnóstico de osteoartrose em paleopatologia se dá a partir da observação da 

ocorrência de alterações específicas (marcadores) nas áreas do osso que participam 

diretamente da articulação. Não existe consenso entre os autores sobre sua utilização, 

sendo que, poucos trabalhos apresentam qualquer tipo de critério de inclusão ou exclusão 

de qualquer um dos marcadores (Lessa, 2013). Aqueles que aparecem com mais 

frequência na literatura são: (1) labiamento; (2) porosidade; (3) osteófito e (4) eburnação. 

Alguns autores chegam a utilizar apenas um desses marcadores enquanto outros utilizam 

os quatro, ao passo que há casos em que outros marcadores são também incorporados a 

lista, como a presença de cistos subcondrais ou a neoformação óssea sobre a superfície 

articular (Lessa, 2013). Também aqui, a falta de padronização dificulta a comparação 

entre os trabalhos, mesmo quando entre pesquisas feitas sobre a mesma série esquelética 

por pesquisadores diferentes. 

 Lessa (2013) chama a atenção para um outro problema metodológico recorrente 

nas pesquisas: as superfícies articulares têm sido consideradas como áreas homogêneas, 

quando na verdade este não é o caso, como procura demonstrar pela revisão de vários 

trabalhos. Para a autora é esta premissa, assumida pelos diversos pesquisadores ainda que 

de maneira implícita, a responsável pela pouca atenção dada nestes trabalhos à descrição 

da integridade das áreas articulares estudadas como à caracterização da localização mais 
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precisa das lesões. Isso se refletiria também na falta de preocupação com o 

desenvolvimento de fichas de registro adequadas especificamente à análise dos 

indicadores de osteoartroses (Lessa, 2013). 

 

 

As Pesquisas no Brasil 
 

 No Brasil, desde o fim dos anos 2000, algumas pesquisas sobre a patologia têm se 

preocupado em melhorar as formas de registro e de análise de seus indicadores (Liryo, 

2008; Estanek, 2008; Weska, 2010). A tese de doutoramento de Andersen Liryo (2008), 

dedicada a estudar a relação existente entre cáries, perdas dentárias e o desenvolvimento 

de osteoartroses nas articulações temporomandibulares em quatro séries de crânios de 

contextos históricos e urbanos do Brasil e de Portugal, foi a primeira a fazer uma tentativa 

para melhorar o registro da localização e a quantificação dos marcadores levando em 

consideração áreas específicas da articulação temporomandibular.  

 Inspirado no trabalho de Öberg e colaboradores (1971), Liryo (2008) propôs um 

método para o registro dos indicadores de osteoartroses que considera a subdivisão da 

superfície articular temporomandibular em setores e o registro dos marcadores de 

osteoartrose considerando a área dos setores e não a área articular total. Embora o registro 

da área da superfície articular tenha continuado a admitir uma subjetividade inerente, a 

divisão por setores permitiu maior acurácia no registro e permitiu a indicação, através do 

cálculo de frequências de setores afetados (em várias extensões), de regiões específicas 

afetadas mais frequentemente. 

 Concomitantemente Angélica Estanek, também em 2008, defendeu sua 

dissertação de mestrado utilizando a mesma abordagem, dessa vez adaptada para as 

articulações sinoviais dos membros superiores e inferiores. Esta autora dividiu as áreas 

articulares em quadrantes, registrando e quantificando os marcadores de osteoartrose 

pelos quadrantes e não pela superfície articular total. A pesquisadora também deixa claro 

em seu trabalho quais os critérios mínimos para a inclusão dos indivíduos na análise de 

determinada superfície: a presença de pelo menos 50% da superfície articular presente. 

Como salienta Lessa (2013) essa foi a primeira tentativa de correlacionar áreas específicas 

das superfícies articulares e a ocorrência dos sinais de artrose.  

 Finalmemente em 2013, Lessa publica um artigo com extensa revisão da literatura 

bioarqueológica em osteoartrose, elencando e analisando os principais problemas 
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metodológicos e, mais importante, propondo uma sistemática de análise mais detalhada 

e padronizada. Nesse trabalho a pesquisadora salienta sobretudo: (1) a necessidade de 

utilização de fichas de registro com esquemas específicos e adequados à cada área 

articular, (2) a necessidade de se estabelecer critérios de inclusão independentes para as 

superfícies e os bordos articulares, (3) a necessidade de quantificar os marcadores 

considerando-se separadamente aqueles característicos da superfície daqueles da margem 

e calcular as frequências específicas, respectivamente, sobre os totais de superfícies e de 

bordos observados, (4) a necessidade de identificar as áreas da articulação solicitadas 

segundo os diversos movimentos possíveis em cada articulação específica, procurando 

observar estas áreas e não setores aleatoriamente estabelecidos. 

 Em síntese, a utilização dos MCA como indicadores de estresse mecânico, físico 

ou laboral, ou seja, como ferramenta interpretativa pata auxiliar a construção de hipóteses 

sobre o modo de vida no passado tem se mostrado pelo volume e qualidade das 

publicações um campo de estudos em franco desenvolvimento. As recentes discussões 

envolvendo método de registro e a natureza multifatorial das lesões e sinais indicativos 

têm contribuído para a construção de dados mais sólidos e modelos interpretativos sobre 

o estresse mecânico decorrente de atividades e movimentos específicos empreendidos 

cotidianamente.  
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4.MATERIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antes de seguir com a caracterização do material estudado nesta pesquisa é 

necessário reforçar que séries esqueléticas de origem funerária e arqueológica, embora 

compreendam uma fração dos indivíduos outrora integrantes dos grupos estudados, não 

são, todavia, do ponto de vista (paleo)-epidemiológico, amostras, no sentido estatístico 

ou epidemiológico do termo, da população viva relacionada a estes grupos. Isso se dá 

porque os processos envolvidos na deposição, preservação e recuperação de esqueletos 

provenientes de cemitérios não são completamente conhecidos e não podem ser 

integralmente controlados 

De acordo com Waldron (1994): 

  

 “Paleoepidemiology is the try to count the 

dead and their pathological signs in 

archaeological series in order to reconstruct 

the spatial, temporal and social distribution of 

health and disease in past populations based on 

biocultural models”. 

 

 

Com esta definição em mente o autor argumenta que entre o total de indivíduos 

mortos em uma dada população e o total de indivíduos, que de fato são recuperados do 

contexto arqueológico há uma diferença de números que resulta de um conjunto de 

eventos encadeados que “retira” indivíduos do conjunto inicial de mortos. Estes eventos 

vão de ações culturais relacionadas às práticas funerárias dos grupos (p.e. não colocação 

dos indivíduos de uma determinada classe etária no espaço cemiterial) até a prática do 

arqueólogo em escavar remanescentes funerários, passando por elementos ambientais 

bióticos e abióticos, antrópicos ou não. Assim, mesmo que o conjunto inicial de todos os 
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mortos do grupo fosse uma amostra representativa deste grupo, a sequência de eventos 

posterior altera essa representatividade de maneira completamente desconhecida 

(Waldron, 1994; Mendonça de Souza, Maul e Lessa, 2003).  

Dessa forma, coleções funerárias não podem ser consideradas amostras 

propriamente ditas, pois não é possível controlar a seleção dos indivíduos, sem deixar de 

mencionar que a própria morte e os padrões culturais atuam de maneira seletiva sobre 

uma população e determinam diferentes locais de enterramento (Mendonça de Souza, 

Maul e Lessa, 2003).  

 Portanto, embora a pesquisa paleopatológica a partir de séries esqueléticas 

funerárias de origem arqueológica ofereça uma aproximação ao processo saúde-doença e 

ao comportamento de determinadas patologias em uma população dada ela não será sua 

expressão exata, dado que é impossível determinar o peso que os diferentes processos que 

atuam sobre a seleção e constituição das séries exercem sobre as mesmas (Mendonça de 

Souza , Maul e Lessa., 2003). 

 Assim, quando da construção de propostas de interpretação e/ou conclusões a 

partir do estudo de séries esqueléticas se está falando especificamente sobre o que 

acontece naquela série e assumindo-se a premissa de que há uma relação entre o que 

acontece entre aqueles mortos e a população viva da qual se originaram. No entanto a 

ordem exata dessa relação será sempre impossível de alcançar. Em resumo, não se pode 

considerar que aquilo que se passa na série esquelética seja um reflexo exato do que se 

passava no grupo. 

   

 

4.1 Aspectos Gerais 
 

  Foram analisadas, no total, as áreas articulares12 de 582 articulações sinoviais de 

48 indivíduos provenientes de dois sambaquis litorâneos da Baixada Santista: o Sambaqui 

Piaçaguera e o Sambaqui Buracão. Todo o material estudado encontra-se sob guarda do 

Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. 

 As áreas articulares analisadas dizem respeito às articulações do ombro (cavidade 

glenoidal e cabeça do úmero); cotovelo (epífise distal do úmero e incisuras troclear e 

radial da ulna e cabeça do rádio); quadril (acetábulo e cabeça do fêmur), joelho (patela, 

                                                           
12 Por área articular se compreende nesta pesquisa o conjunto formado pela superfície e margem 

(perímetro) da extremidade articular do osso (ver Cap 5 – Método).  
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côndilos do fêmur e côndilos da tíbia) e tornozelo (face articular inferior e do maléolo da 

tíbia e tálus) (para detalhamento ver capitulo 5 - Métodos). 

 A escolha destas duas séries esqueléticas da Baixada Santista responde a 

preocupação de superar, ainda que inicialmente, a lacuna de informações e dados sobre o 

processo saúde-doença e modo vida dos grupos sambaquieiros representativos da porção 

paulista do litoral sudeste (Rodrigues-Carvalho et al., 2009), e também considerou as 

condições de integridade das séries que, embora impactadas de modos diferentes por 

diversos processos tafonômicos, apresentam uma quantidade de áreas articulares 

preservadas que possibilitou que este estudo fosse desenvolvido.  

A estimativa do sexo, assim como a da idade por época do óbito, foi feita segundo 

os critérios estabelecidos por Jane Buikstra e Douglas Ubelaker (1994). As classes etárias 

definidas por esses autores correspondem aos seguintes intervalos: 

 

 Adulto Jovem (AJ): 20 – 34 anos; 

 Adulto Meia-idade (AM): 35 – 49 anos; 

 Adulto Maduro (AV): acima de 50 anos. 

 

 

 Embora estas sejam categorias amplamente aceitas e utilizadas em diversos 

trabalhos já publicados, no âmbito deste estudo, entende-se que os indivíduos que se 

encontram nos limites de uma mesma categoria (p.e. 20 e 34 anos) podem expressar 

realidades bastante distintas, uma vez que a expressão da osteoartrite pode ser 

influenciada em alguma medida pela idade. Por esse motivo, além das categorias acima 

definidas, os indivíduos foram organizados segundo faixas etárias de dez anos, 

correspondentes à terceira, à quarta, à quinta e a partir da sexta décadas de vida, conforme 

os intervalos abaixo: 

 

 20 – 29 anos; 

 30 – 39 anos; 

 40 – 49 anos; 

 + 50 anos (com 50 ou mais). 

 

 As duas séries apresentaram estados de conservação, completude e integridade 

distintos.  A série de Piaçaguera é maior em número, e em sua totalidade13 é composta 

por 85 indivíduos que estão, do ponto de vista da morfologia macroscópica das estruturas 

                                                           
13  Incluídos tanto os indivíduos analisáveis como os não analisáveis para esta pesquisa. 
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ósseas, bem preservados. A série de Buracão é composta em sua totalidade por 47 

indivíduos que se comparados aos de Piaçaguera apresentam estado de preservação 

inferior. Além de numericamente menor, alguns sepultamentos são compostos por poucos 

fragmentos ósseos, os conjuntos estão mais fragmentados, as estruturas ósseas de 

interesse para esta pesquisa frequentemente ausentes. Uma síntese sobre a completude e 

preservação das estruturas articulares destacadas para este estudo pode ser observada nas 

Tabelas 4 e 9 respectivamente nas seções sobre as séries de Piaçaguera e Buracão 

respectivamente. 

 Os critérios de inclusão de indivíduos e setores de áreas articulares na análise, para 

ambas as séries, foram: 

 

 Para inclusão do indivíduo: Ser adulto (20 anos ou mais) com pelo menos uma 

área articular selecionada para a pesquisa presente e analisável (para detalhamento 

Cap 5 – Método); 

 Para inclusão de um setor: Presença de pelo menos 50% da superfície ou 50% da 

margem articular preservada (para detalhamento Cap 5 – Método); 

 Conjuntos articulares incompletos que apresentassem áreas articulares com pelo 

menos 50% da superfície ou 50% da margem preservadas também foram 

incluídos. 

 

 

4.2 Caracterização das Séries Esqueléticas: Piaçaguera 

 

 A série esquelética do sambaqui Piaçaguera foi objeto de diferentes trabalhos 

desde sua escavação na década de 1960 (Uchôa, 1973; Mello e Alvim & Uchoa, 1976; 

Uchôa et al., 1989; Silva, 2005; Okumura, 2007; Fischer, 2012; Lessa, 2013).  

 Os esqueletos foram submetidos a procedimentos de restauro que utilizaram 

materiais de preenchimento como cera, resinas e cola, além de arames (em alguns casos). 

Embora de ampla aceitação na década de 1970, estas técnicas de reconstituição 

comprometem a integridade do material e impossibilitaram ou dificultaram a observação 

de pelo menos parte de algumas superfícies e bordos articulares. 

 Os esqueletos encontram-se limpos, relativamente íntegros e, portanto, em boas 

condições de preservação. Nesta pesquisa, durante a etapa de análise, os esqueletos e 

sepultamentos foram reacondicionados de forma mais adequada. Caixas de papelão e 
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sacos de papel foram descartados (preservando sua informação), os ossos foram 

separados em sacos plásticos identificados com o sepultamento de referência ou 

localização. Os crânios, por sua vez, foram acomodados nas caixas dos respectivos 

sepultamentos e isolados do fundo e das laterais das caixas por placas de ethafoam. 

 Nos trabalhos já desenvolvidos a partir destes esqueletos, foram realizadas 

diferentes estimativas para determinação do número mínimo de indivíduos, bem como 

para sua assignação sexual e estimativa etária. Uchôa (1973), considerando apenas os 

indivíduos relativamente completos apresentou uma descrição da série que dava conta de 

56 indivíduos, dos quais 32 adultos, 1 indivíduo classificado como jovem e 21 crianças. 

Mais tarde, Uchôa e colaboradores (1989), referiram um total de 77 indivíduos 

recuperados do sítio, somando aos 56 originalmente descritos os remanescentes 

incompletos de outros 21 indivíduos recuperados de sepultamentos perturbados. A série 

foi revista por Fischer (2012), que refez as estimativas de sexo e idade e reavaliou o 

número mínimo de indivíduos, contabilizando 88 indivíduos. A reconfiguração dos 

conjuntos de indivíduos e a reorganização da série permitiu à pesquisadora, naquela 

ocasião, identificar indivíduos infantis que não haviam sido contabilizados em trabalhos 

anteriores. 

 Nesta pesquisa, a série foi novamente revista e as divergências encontradas foram 

analisadas e corrigidas quando necessário. Os critérios utilizados encontram-se descritos 

em Jane Buikstra e Douglas Ubelaker (1994). Desse modo, foram computados 85 

indivíduos, sendo 39 adultos (45%), 6 adolescentes (7%) e 40 crianças (47%). Entre os 

indivíduos adultos, 19 são do sexo masculino, 7 do feminino e 13 não foram identificáveis 

para sexo.  

 Não foram localizados os sepultamentos nº 21, nº 49, nº 61, nº 62, nº 68 e nº 74. 

A exceção do sepultamento nº 74, tratam-se dos mesmos sepultamentos não localizados 

por Fischer (2012) quando de sua pesquisa. Ainda que a série seja caracterizada por 

esqueletos em boas condições de preservação, há também diversos sepultamentos 

constituídos por poucos fragmentos ósseos e desconexos, como é o caso dos 

sepultamentos 59A, 63, 64, 67, 69, 71, 75 e 77, que não puderam ser considerados neste 

estudo. 

 Foram também considerados para a análise e para o computo geral de indivíduos, 

os sacos identificados como “Sep s/nº + sta” que apresentaram pelo menos 1 área articular 

observável. São eles: sep s/nº sta 38; sep s/nº sta 39; sep s/nº sta 43 e sep s/nº sta 93. Estes 

conjuntos são, na maioria dos casos, constituídos por poucos fragmentos ósseos (alguns 



63 
 

ainda impregnados com sedimento) e estão identificados com a quadra de origem e data 

da escavação. As tabelas 1 e 2 sintetizam a distribuição apenas dos indivíduos observados 

nesta pesquisa. Os indivíduos classificados apenas como “Adultos” na Tabela 1, não 

apresentaram estruturas diagnósticas para idade suficientes para uma classificação mais 

acurada. Do total de indivíduos adultos presentes, o sep. 02 (feminino) e mais 7 indivíduos 

indeterminados para sexo não apresentaram nenhuma área articular observável e não 

foram, portanto, considerados. Todos os indivíduos identificados como masculino o 

foram. 

 

Tabela 1: Distribuição dos indivíduos observados por sexo e idade  
PIAÇAGUERA (classes etárias) 

AJ AM AV Adulto Total

Feminino 2 2 1 1 6

Masculino 10 6 2 1 19

Indet 0 0 0 6 6

Total 12 8 3 8 31  

 

 Dessa forma, dos 31 adultos observados, apenas 6 indivíduos são femininos, 19 

são masculinos e em 6 indivíduos não foi possível a assignação sexual (Tabelas 01 e 02). 

Chama a atenção nesta série o peso maior de indivíduos masculinos (48%) entre os 

adultos analisados, bem como a representatividade infantil (47%), já observada por 

Fischer (2012), que investigou aspectos da mortalidade infantil a partir desta série. 

 

Tabela 2: Distribuição dos indivíduos observados por sexo e idade 
PIAÇAGUERA (intervalos etários) 

20-29 30-39 40-49 +50 Indet Total

Feminino 2 0 2 1 1 6

Masculino 5 6 5 2 1 19

Indet 0 0 0 0 6 6

Total 7 6 7 3 8 31  

 

 Apesar do bom estado de preservação, muitos esqueletos apresentaram, em 

intensidades diferentes, a invasão sobre os ossos e fragmentos ósseos de concreções 

carbonáticas. Essas concreções são formadas como produto da dissolução de carbonatos 

presentes no material malacológico constitutivo do sítio. Por esse motivo, muitas áreas 

articulares não puderam ser analisadas (ainda que estivessem presentes e completas), pois 

encontravam-se completamente cobertas por concreções. O sepultamento 27 (indivíduos 

A e B), ainda que representativo da maioria das estruturas ósseas de interesse, encontra-
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se tão completamente recoberto por concreções que muitos ossos estão fundidos uns aos 

outros, de modo que sua análise não foi possível. 

 Do total de 464 áreas articulares presentes nos esqueletos analisáveis puderam ser 

analisadas 402 áreas articulares (87%). Considerando as 24 áreas articulares esperadas 

em cada indivíduo, na série esquelética de Piaçaguera estão presentes, em média, 14,96 

áreas por indivíduo e a média de áreas articulares observáveis por indivíduos foi de 12.96 

(Tabela 05). O estado relativamente bom de conservação dos esqueletos, neste caso, é 

também apoiado pela representatividade das áreas articulares selecionadas para este 

trabalho: 13 (41%) entre os 31 indivíduos observados apresentaram, pelo menos, 75% das 

áreas articulares esperadas enquanto que 10 indivíduos (32%) apresentaram menos que 

25% delas (Tabela 05).  

 Além disso a série de Piaçaguera apresentou superfícies e margens articulares de 

uma mesma área articular proporcionalmente preservadas na maior parte dos indivíduos. 

As exceções foram a epífise distal do fêmur que apresentou superfície analisável em 

100% dos casos e margem em apenas 77,41%, e a epífise proximal da tíbia que apesar de 

ter apresentado superfície analisável em 100% dos casos, teve a margem analisável em 

apenas 79,31% deles (Tabela 03). 

 Na série de Piaçaguera, as epífises proximais do rádio e distal do úmero foram as 

áreas articulares com melhor representação, enquanto que a epífise distal da tíbia foi a 

mais sub-representada em relação as demais áreas (Tabela 03). 

 Na Tabela 4 estão sintetizadas as informações sobre as áreas articulares presentes, 

observando sua quantidade, bilateralidade e os percentuais de superfícies e bordos 

presentes em cada área articular, considerando também o total de setores observados. Se 

forem considerados os conjuntos articulares, ou seja, a totalidade de áreas articulares 

envolvidas em uma mesma articulação, o cotovelo foi o conjunto observado no maior 

número de indivíduos e o joelho o conjunto observado o menor número de vezes. Se a 

bilateralidade for levada em conta, joelhos e tornozelos foram os conjuntos que puderam 

ser observados bilateralmente no menor número de indivíduos, 8 e 9 indivíduos 

respectivamente. A Tabela 4 oferece dados sobre a presença/preservação de conjuntos 

articulares completos (p.e. cotovelo, com as epífises proximais da ulna e do rádio e a 

epífise distal do úmero) para ambos os lados e bilateralmente.    
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Tabela 3: Caracterização das áreas articulares, suas superfícies e bordos - PIAÇAGUERA 

D E D + E* SUPERF (%)¹ PERIM (%)¹ S/A³ NSO4
SUPERF (%)² PERIM (%)²

Cavidade Glenoidal 19 16 15 35 97,00 100 4 131 96,95 95,42

Proximal do Úmero 16 16 13 32 96,87 93,75 4 124 98,39 90,32

Distal do Úmero 19 20 16 39 92,30 82,05 4 155 90,32 76,77

Proximal do Rádio 19 20 16 39 97,43 64,10 2 76/36 98,68 75,00

Proximal da Ulna 18 18 13 36 88,88 83,33 4 142 86,61 80,98

Acetábulo 16 17 14 33 93,92 81,81 4 116 92,24 92,24

Proximal do Fêmur 17 16 13 33 100 96,96 4 122 100 93,44

Distal do Fêmur 16 15 10 31 100 77,41 8 242 98,35 71,07

Patela 17 16 11 33 93,92 81,81 4 131 93,12 68,70

Proximal da Tíbia 14 15 11 29 100 79,31 4 112 99,11 68,75

Distal da Tíbia 14 12 7 26 100 88,46 4 99 100 88,89

Talus 20 16 12 36 100 91,66 4 144 99,21 78,9

TOTAL**ÁREAS ARTICULARES
Lateralidade Completude das áreas Completude dos setores

 
*Total de vezes em que a área articular foi observada em ambos os lados em um mesmo indivíduo 
** Total de áreas observadas 
¹ Percentual das áreas articulares presentes que puderam ser observadas respectivamente para a superfície e para o bordo (margem) da área 
² Percentual de setores observados para superfícies e/ou perímetro articular 
³ Quantidade de setores esperados para cada área articular 
4 Quantidade de setores observados 

 
Tabela 4: Total de conjuntos articulares presentes entre os lados e bilateralmente - PIAÇAGUERA 

CONJUNTOS ARTICULARES D E D+E* Total**

Ombro 15 11 11 26

Cotovelo 15 15 11 30

Quadril 14 14 12 22

Joelho 9 12 8 21

Tornozelo 13 11 9 24  
* Total de vezes em que o conjunto articular foi observado em ambos os  
lados em um mesmo indivíduo 
** Total de conjuntos articulares observados 
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Tabela 5: Quantidade total de áreas articulares observadas por indivíduo - PIAÇAGUERA 

SEP PRESENTE* C. Glen. P. Úmero D. Úmero P. Rádio P. Ulna Acet. P. Fêmur D. Fêmur Patela P. Tíbia D. Tíbia Talus Total

1A 9 2 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 8

5 20 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 20

6 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

8 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

9 5 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5

11 11 2 0 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 9

14 15 2 2 2 2 1 0 1 1 0 0 1 1 13

15 6 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5

22 24 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 18

23 24 0 1 1 0 2 0 0 2 2 2 1 1 12

24 24 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 21

26 24 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 21

28 23 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 1 1 14

31 24 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 23

36 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 23

38 13 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 13

39A 4 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3

41 21 1 2 2 2 2 2 2 1 0 2 1 2 19

44 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

46 23 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 22

48 23 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 0 1 20

50 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3

52 24 0 0 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 17

53 23 2 1 2 2 2 2 1 0 2 1 2 2 19

54 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4

56 10 1 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 2 9

63 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3

s/nº sta 38 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

s/nº sta 39 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

s/nº sta 43 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

s/nº sta 93 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

TOTAL 464 35 32 39 39 36 33 33 31 33 29 26 36 402

MÉDIA** 14,967742 1,129032 1,032258 1,258065 1,258065 1,16129 1,06452 1,064516 1 1,06452 0,93548 0,83871 1,1613 12,968  

* Total de áreas articulares presentes, mas não necessariamente observadas 
** Média de áreas articulares por tipo de área e por indivíduo



67 
 

 

4.3 Caracterização das Séries Esqueléticas: Buracão 
 

 A série esquelética do sambaqui Buracão foi objeto de um recente projeto de 

curadoria, ainda em fase de finalização, coordenado por Veronica Wesolowski, no qual 

os esqueletos foram limpos e os sepultamentos re-inventariados considerando-se uma 

pesquisa que envolveu o levantamento sistemático dos dados já publicados para o sítio, 

bem como, o levantamento de informações a partir de sua documentação primária 

(Oliveira, 2015). A estimativa etária e assignação sexual foram estabelecidas a partir dos 

critérios definidos em Buikstra e Douglas Ubelaker (1994). 

 Embora a série esquelética do sambaqui Buracão, em especial sua coleção de 

crânios, tenha sido objeto de trabalhos anteriores, parte das informações sobre a 

escavação do sítio, sobre a composição e localização dos sepultamentos e do material 

disperso, por ser de difícil acesso, havia sido esquecida ao longo do tempo, fazendo com 

que as informações parciais publicadas fossem sendo repetidas sem confirmação. Além 

disso, a curadoria inicial feita na década de 1960 priorizou, segundo um habito ainda 

comum na época, o cuidado com os crânios sem dedicar maior atenção aos demais ossos 

e fragmentos ósseos, os quais ainda se encontravam nas embalagens em que foram 

acondicionados em campo, como sacos de papel, caixas de papelão e caixas de plástico 

com sinais claros de antiga infestação por insetos (Di Giusto, 2014; Oliveira, 2015). 

 Tal qual observado na série esquelética de Piaçaguera, também aqui, alguns ossos 

apresentam sinais de antiga restauração, na qual foram utilizados materiais de 

preenchimento tais como como cera, um tipo de resina e, em alguns casos específicos, 

palito de fósforo como suporte para reconstituição entre dois fragmentos de diáfise. 

 Uma grande quantidade de ossos foi coletada em campo como material “rolado”. 

O trabalho de reconstituição dos sepultamentos permitiu, no momento de sua curadoria, 

que uma parte dos ossos antes identificados como “rolado” fosse realocado junto ao seu 

conjunto original a partir da verificação de reconstituição física de peças ósseas e em 

casos nos quais havia características individualizantes, pareamento contralateral e 

conformidade sexual, segundo um procedimento que vem sendo desenvolvido por 

Veronica Wesolowski e já aplicado à coleções osteológcas do MAE USP (Fischer, 2012). 

Os ossos que não puderam ser assignados a um indivíduo seguiram identificados como 

“ossos avulsos” ou “ossos misturados” (Oliveira, 2015). 
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 Antes do processo de recuradoria, as pesquisas já publicadas apontavam a 

existência de 43 sepultamentos, que corresponderiam a um total de 49 indivíduos, dos 

quais 26 haviam sido identificados como indivíduos adultos (maiores do que 20 anos), e 

23 como indivíduos subadultos (Mello e Alvim & Uchôa, 1975, 1980; Palestrini, 1968b; 

Silva, 2005). Com o trabalho de recuradoria de 39 sepultamentos a contagem do número 

de indivíduos identificados foi corrigida para 47 indivíduos dos quais, 22 são adultos, 21 

são crianças e 4 são adolescentes. Entre os 22 adultos, 11 são indivíduos masculinos, 5 

femininos e 6 indeterminados para sexo (Di Giusto, 2014; Oliveira, 2015). Nesta ocasião, 

não foram localizados os sepultamentos 26, 27 e 29. Além disso, um conjunto 

significativo de ossos identificado como “62” ou “sep 62” (em referência ao ano de sua 

escavação) não entrou no computo geral, pois parte dos ossos encontram-se ainda em um 

bloco a ser escavado.   

 Para esta pesquisa, a série foi revista para os critérios diagnósticos de sexo e idade 

e eventuais divergências ajustadas. A série é composta por 21 indivíduos adultos, 4 

adolescentes e 22 crianças, totalizando 47 indivíduos. Também não foi considerado para 

o computo geral o conjunto identificado como “Sep. 62”, pelos mesmos motivos relatados 

acima.  

 Dentre os 21 indivíduos adultos, 10 indivíduos são masculinos, 5 femininos e 6 

não foram identificáveis para sexo. Também nesta série, ainda que proporcionalmente 

menor, os indivíduos femininos estão sub-representados. Os indivíduos dos 

sepultamentos 11 e 13, além dos sepultamentos s/nº B e C, embora adultos, estão 

incompletos e não apresentaram nenhuma área articular com pelo menos 50% de sua 

superfície ou perímetro observável e não foram incluídos na análise.  

 

Tabela 6: Distribuição dos indivíduos observados por sexo e idade 
 BURACÃO (intervalos etários) 

20-29 30-39 40-49 +50 Indet Total

Feminino 2 0 1 0 2 5

Masculino 1 1 4 1 3 10

Indet 0 0 0 1 1 2

Total 3 1 5 2 6 17  
 

 Dessa forma, 17 indivíduos foram observados neste estudo, sendo 10 homens, 5 

mulheres e 2 indivíduos indeterminados para sexo. As tabelas 6 e 7 descrevem 

sinteticamente a distribuição dos indivíduos observados segundo sexo e idade. 
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Tabela 7: Distribuição dos indivíduos por sexo e idade 
BURACÃO (classes etárias) 

AJ AM AV Adulto Total

Feminino 2 1 0 2 5

Masculino 1 5 1 3 10

Indet 0 0 1 1 2

Total 3 6 2 6 17  

 

 A série esquelética do sambaqui Buracão apresentou um estado de conservação 

ruim se comparado a série de Piaçaguera, com poucos indivíduos completos. Esta série 

também apresenta uma quantidade significativa de ossos e fragmentos ósseos que não 

estão associados a nenhum dos sepultamentos identificados, e que no momento não se 

encontram em condições de serem analisados, estando ainda em processo de curadoria 

para inventário e estabelecimento do Número Mínimo de Indivíduos (NMI) que 

representam.   

 Menos da metade do número de áreas articulares observadas na série de 

Piaçaguera pode ser considerada no caso da série Buracão: ao todo foram analisadas 180 

áreas, dentre as quais se notam algumas discrepâncias, como entre o número de patelas e 

o de epífises proximais da tíbia (Tabela 08).  

A série Buracão, também apresentou menos conjuntos articulares completos, bem 

como menos casos nos quais foi possível a avaliação de conjuntos articulares ou áreas 

articulares pareadas. As áreas articulares presentes apresentaram porções da superfície e, 

particularmente, da margem ausentes em quantidade substantiva. Os bordos foram 

sempre menos observados, quer se considere toda a área articular quer se considere cada 

setor separadamente. Além disso, a proporcionalidade entre a preservação das superfícies 

e margens articulares de uma mesma área articular foi muito baixa na série (Tabela 08). 

Do total de 202 áreas articulares presentes nos esqueletos incluídos na análise 

puderam ser analisadas 180 (89%) (Tabela 10), essa relação é um pouco mais alta que 

aquela vista na série de Piaçaguera, apesar da conservação geral pior em Buracão, o que 

é explicado pela grande quantidade de concreções carbonáticas e gesso de restauração 

recobrindo as áreas articulares naquela série. 

Considerando as 24 áreas articulares esperadas em cada indivíduo, na série 

esquelética de Buracão estão presentes, em média, 11,88 áreas por indivíduo e a média 

de áreas articulares observáveis por indivíduo foi de 10,59 (Tabela 10). O estado ruim de 

conservação dos esqueletos, neste caso, é evidenciado pela representatividade baixa das 

áreas articulares selecionadas para este trabalho: apenas 5 (29,11%) entre os 17 indivíduos 
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observados apresentaram, pelo menos, 75% das áreas articulares esperadas, enquanto que 

6 indivíduos (35%) apresentaram 25% ou menos das áreas articulares esperadas (Tabela 

11). Dentre os indivíduos analisados, apenas os referentes aos sepultamentos 16, 21, 32, 

34 e 39 foram representativos da maioria das superfícies articulares esperadas (Tabela 

10). 

 Na série de Buracão, as áreas articulares da patela foram as que tiveram melhor 

representação (ambos os lados), enquanto que a epífise proximal da tíbia foi a mais sub-

representada em relação as demais áreas (Tabela 08). 

 Na Tabela 9 estão sintetizadas as informações sobre as áreas articulares presentes, 

observando sua quantidade, bilateralidade e os percentuais de superfícies e bordos 

presentes em cada área articular, considerando também o total de setores observados. Se 

forem considerados os conjuntos articulares, ou seja, a totalidade de áreas articulares 

envolvidas em uma mesma articulação, o quadril e o cotovelo foram os conjuntos 

observados no maior número de indivíduos e o joelho o conjunto observado o menor 

número de vezes. Se a bilateralidade for levada em conta, joelhos e ombros foram os 

conjuntos que puderam ser observados bilateralmente no menor número de indivíduos, 

apenas em 2 indivíduos em ambos os casos. 

 A Tabela 9 oferece dados sobre a presença/preservação de conjuntos articulares 

completos (p.e. cotovelo, com as epífises proximais da ulna e do rádio e a epífise distal 

do úmero) para ambos os lados e bilateralmente. 
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Tabela 8: Caracterização da preservação das áreas articulares, suas superfícies e perímetros - BURACÃO 

D E D+E* SUPERF (%)¹ PERIM (%)¹ S/A³ NSO SUPERF (%)² PERIM (%)²

Cavidade Glenoidal 9 8 5 17 100 88,23 4 63 100 84,12

Proximal do Úmero 8 7 5 15 100 86,66 4 60 100 71,66

Distal do Úmero 8 6 4 14 100 38,46 4 55 100 56,36

Proximal do Rádio 10 8 7 18 100 38,88 2 36/18 100 44,44

Proximal da Ulna 7 8 6 15 100 80,00 4 59 100 76,27

Acetábulo 9 5 5 14 100 71,42 4 47 97,87 78,72

Proximal do Fêmur 7 6 5 13 100 69,23 4 51 100 66,66

Distal do Fêmur 7 6 6 13 100 38,46 8 92 100 43,47

Patela 11 11 9 22 100 68,18 4 84 100 65,47

Proximal da Tíbia 4 4 3 8 100 37,50 4 29 100 37,93

Distal da Tíbia 5 7 4 12 100 83,33 4 40 100 90,00

Talus 11 8 6 19 100 100 4 75 100 90,66

ÁREAS ARTICULARES
Laralidade

TOTAL**
Completude das áreas Completude dos setores

 
*Total de vezes em que a área articular foi observada em ambos os lados em um mesmo indivíduo 
** Total de áreas observadas 
¹ Percentual de áreas articulares observadas para superfície e/ou perímetro da área 
² Percentual de setores observados para superfícies e/ou perímetro articular 
³ Quantidade de setores esperados para cada área articular 
4 Quantidade de setores observados 

 
Tabela 9 Total de conjuntos articulares presentes entre os lados e bilateralmente - BURACÃO 

CONJUNTOS ARTICULARES D E D+E* Total**

Ombro 4 5 2 9

Cotovelo 5 5 3 10

Quadril 6 5 5 11

Joelho 2 3 2 5

Tornozelo 5 6 5 11  
* Total de vezes em que o conjunto articular foi observado em ambos os  
lados em um mesmo indivíduo 
** Total de conjuntos articulares observados
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Tabela 10: Quantidade total de áreas articulares observadas por indivíduo - BURACÃO 

C. Glen. P. Úmero D. Úmero P. Rádio P. Ulna Acet. P. Fêmur D. Fêmur Patela P. Tíbia D. Tíbia Talus

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

4 13 1 2 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 9

8A 8 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 1 8

10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

12 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

15 8 2 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 7

16 23 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23

19A 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3

19B 6 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 6

21 24 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 22

25A 8 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 7

32 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 23

33 9 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 6

34 19 2 2 1 2 2 2 2 2 2 0 0 1 18

39 21 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 0 2 20

40 17 0 1 1 1 0 1 0 0 2 2 1 2 11

S/No A 13 0 0 1 2 2 1 1 2 0 0 2 2 13

TOTAL 202 17 15 14 18 15 14 13 13 22 8 12 19 180

MÉDIA** 11,88 1,00 0,88 0,82 1,06 0,88 0,82 0,76 0,76 1,29 0,59 0,59 1,12 10,59

TotalSEP PRESENTE*
Quantidade de áreas articulares observadas

 
* Total de áreas articulares presentes, mas não necessariamente observadas 
** Média de áreas articulares observadas por tipo de área e por indivíduo 
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5-MÉTODOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Aspectos Gerais 
 
 

 As séries esqueléticas dos sambaquis Piaçaguera e Buracão foram analisadas 

separadamente. Foram considerados passíveis de análise os indivíduos adultos (20 anos 

ou mais), de ambos os sexos, que apresentassem pelo menos uma das áreas articulares 

escolhidas em condições de análise. Não foram incluídos indivíduos com sinais 

traumáticos ou patológicos que inviabilizassem a análise dos marcadores de osteoartrose 

ou que pudessem estar relacionados a alterações mecânico-musculares.  

 As estimativas de sexo e idade foram realizadas em momentos distintos para as 

duas séries esqueléticas. No caso da série de Piaçaguera, estes dados foram produzidos 

por Fischer (2012) e Mello Alvim & Uchôa (1978). No caso da série de Buracão, as 

estimativas foram realizadas como parte da curadoria das séries esqueléticas do acervo 

do MAE/USP (Di Giusto, 2014; Oliveira, 2015). Para ambos os casos as estimativas de 

sexo e idade foram revisadas e as divergências observadas foram analisadas e ajustadas 

se necessário. Os critérios para a assignação sexual e estimativa etária foram os mesmos 

estabelecidos por Buikstra & Ubelaker (1994).  

 Para análise foram consideradas bilateralmente as áreas articulares de cinco 

articulações do esqueleto apendicular: ombro (cavidade glenoidal e cabeça do úmero); 

cotovelo (côndilo do úmero e incisuras radial e troclear da ulna e cabeça do rádio); quadril 

(acetábulo e cabeça do fêmur), joelho (patela, côndilos do fêmur e côndilos da tíbia) e 

tornozelo (face articular inferior e maléolo da tíbia e tálus). Essa divisão foi baseada no 

trabalho desenvolvido por Estanek (2008), sendo que os grupos articulares escolhidos 
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correspondem aos de maior demanda mecânica e por esse motivo têm sido objeto de um 

número expressivo de trabalhos relacionados ao tema (Lessa, 2013). 

 Dado o baixo estado de conservação dos ossos do punho e a ausência dos carpais 

em muitos indivíduos, o punho (face articular carpal, face articular radial do semilunar e 

do escafóide e cabeça da ulna) não foi considerado neste trabalho. No tálus foram 

consideradas apenas a face superior (tróclea do tálus) e a face maleolar medial, visto que 

a face correspondente ao maléolo lateral (articulação com a fíbula) consiste em uma 

articulação pouco afetada por pressões mecânicas, tal como atestaram os dados de 

Estanek (2008). 

 Os sinais considerados como indicativos de osteoartrose consistem em alterações 

na morfologia óssea que ocorrem tanto na superfície articular propriamente dita quanto 

nos seus limites. Neste trabalho foram observados seis tipos diferentes de sinais 

indicativos: porosidade, eburnação, erosão, exostose (todos associados a superfície 

articular), labiamento e osteófito (ambos associados à margem da área articular).   

 Os critérios para inclusão destes marcadores em específico foram sua ocorrência 

no material analisado, sua recorrência na literatura especializada (Jurmain, 1977; Neves, 

1984; Rodrigues-Carvalho, 2004; Liryo, 2008; Lessa, 2013) e a possibilidade de estudar 

a relação entre diferentes marcadores em uma mesma superfície articular. Esses 

indicadores, além de constituírem o tipo de resposta esperada para situações de estresse 

físico (Jurmain et al., 2012), correspondem aos mais comumente investigados em 

pesquisas do litoral sul e sudeste do Brasil com as quais esta pesquisa pretende dialogar 

(Estanek, 2008; Neves, 1984; Petronilho, 2005; Rodrigues-Carvalho, 2004; Weska, 

2010). Conforme discussão apresentada no Capítulo 3 (Fundamentos Teóricos), os 

mecanismos fisiológicos que possibilitam o desenvolvimento dos osteófitos não são ainda 

completamente claros (van der Kran & van den Berg, 2007), como também não são as 

diferenças biológicas entre labiamentos e osteófitos. Neste trabalho, entretanto, optou-se 

pela manutenção dos dois tipos de marcadores com base em suas diferenças morfológicas, 

neste caso possivelmente associadas a estímulos distintos. No caso das porosidades, 

foram consideradas todas as concentrações de orifícios não tafonômicas, o que inclui 

manifestações mais discretas geralmente observadas com o auxílio de lupa manual. 

 Os critérios diagnósticos para cada um dos marcadores destacados, estabelecidos 

com base em Lyrio (2008), Estanek (2008) e Lessa (2013), ficaram dessa forma 

organizados: 
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 Porosidade: conjunto de orifícios regulares de tamanho variável com 

contornos das bordas arredondados. Quando seu diâmetro ultrapassou 

1mm, foram referidos como macro-porosidade. 

 Eburnação: áreas de osso denso, com aspecto polido, de coloração 

perolada, que apresentam brilho quando o osso é movimentado contra a 

luz, podendo apresentar estrias correspondentes a direção do movimento 

da articulação; 

 Erosão: áreas deprimidas da superfície articular de tamanhos e formas 

variadas e limites irregulares, que correspondem a processos de reabsorção 

óssea; 

 Exostose: neoformação óssea na superfície articular com formas e 

proporções irregulares; 

 Labiamento: neoformação óssea ao redor da margem articular na forma 

de linhas discretas, ou projeções na forma de bordos, visíveis a olho nu; 

 Osteófito: deposição óssea em porção da margem articular com a forma 

de projeções acentuadas com tamanhos e formas variadas. 

  

 Com o objetivo de melhor compreender a dinâmica de ocorrência e 

desenvolvimento das alterações associadas a osteoartrose (Lessa, 2013), neste estudo 

área articular é compreendida como a região localizada entre o osso subcondral e o 

tecido cartilaginoso, composta por duas regiões distintas: a) a superfície, com aspecto 

liso e que, muitas vezes, apresenta coloração distinta de outras estruturas ósseas e b) a 

margem, seu limite, ou região limítrofe de toda área articular.  

Labiamentos e osteófitos são marcadores comumente associadas às alterações ao 

longo do perímetro da área articular, ou seja, na margem, enquanto que porosidades, 

eburnações, erosões e exostoses superficiais estão associadas a superfície. Portanto, os 

marcadores foram registrados observando sua ocorrência se na superfície ou no limite da 

área articular.  

 O exame das áreas articulares e a observação dos marcadores foi feita por inspeção 

visual direta à vista desarmada e, quando necessário, complementado com o auxílio de 

uma lupa manual de pequeno aumento (3x, 6x e 10x). Utilizou-se luz artificial em 

luminária articulada, permitindo a variação no ângulo de incidência da luz sobre a 

superfície óssea de maneira a melhorar a visualização dos sinais de. 
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5.2 Registro dos Marcadores 
 

 Neste trabalho, o método utilizado para o registro dos marcadores baseou-se no 

sistema desenvolvido por Öberg e colaboradores (1971), adaptado e aplicado por Liryo 

(2008) às articulações temporomandibulares e, posteriormente, novamente adaptado por 

Estanek (2008) aos principais conjuntos articulares do corpo. Essa proposta consiste em 

dividir as áreas articulares em quadrantes para melhor compreender a relação entre 

movimento e estresse mecânico (Frost, 1999). Neste trabalho, optou-se pela utilização do 

termo “setor”, como forma de estabelecer uma divisão que represente as áreas de contato 

mais impactadas pela incidência de forças sobre a articulação (Lessa, 2013). A partir 

dessa divisão, a extensão de cada lesão foi registrada em ficha própria de maneira 

proporcional à área da superfície ou da margem articular afetada em cada setor. 

 Portanto, o esquema de divisão dos setores em cada área articular já proposto por 

Estanek (2008) foi revisitado e embora siga essencialmente o mesmo sofreu pequenos 

ajustes. Neste caso, o número de setores variou de uma articulação para a outra levando-

se em consideração a biomecânica dos principais tipos de movimentos em cada 

articulação (p.e. flexão, extensão do cotovelo). Dessa forma, a organização dos setores 

em cada uma das áreas articulares, encontra-se descrita nos Quadros 11 e 12.  

 Foram consideradas para observação todas as áreas articulares com pelo menos 

50% de sua superfície e/ou de sua margem preservadas. Do mesmo modo, só foram 

considerados os setores cuja área de superfície presente fosse igual ou superior a 50% 

e/ou com perímetro de margem igual ou superior a 50%. Nas situações em que parte do 

setor estava ausente, além de registrar exatamente qual a porção faltante, a quantificação 

da extensão da lesão foi realizada considerando a projeção total da área articular ou 

daquele setor. 
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Quadro 01: Divisão das áreas articulares por setores - Membros Superiores 

Ântero-Superior 

Póstero-Superior 

Póstero-Inferior 

Ântero-Inferior 

Póstero-Superior 

Póstero-Inferior 

Ântero-Inferior 

Ântero-Superior 

Ântero-Medial 

Póstero-Medial 

Capítulo Anterior 

Capítulo Posterior 

Fóvea 

Circunferência Articular 

Incisura Troclear Superior 

Incisura Troclear Central 

Incisura Troclear Infeior 

Incisura do Rádio 

ARTICULAÇÃO

OMBRO

COTOVELO

PROX. ULNA

ÁREA ARTICULAR SETOR

CAV. GLENOIDAL

PROX. ÚMERO

DIST. ÚMERO

PROX. RÁDIO

 

 

Quadro 02: Divisão das áreas articulares por setores - Membros Inferiores 

Ântero-Superior Ântero-Lateral 

Ântero-Inferior Ântero-Medial 

Póstero-Superior Póstero-Medial 

Póstero-Inferior Póstero-Lateral 

Póstero-Superior Côndilo Ântero-Lateral 

Ântero-Superior Côndilo Póstero-Lateral 

Ântero-Inferior Côndilo Ântero-Medial 

Póstero-Inferior Côndilo Póstero-Medial 

Face Patelar Ântero-Medial Maléolo Ântero-Medial 

Face Patelar Ântero-Lateral Maléolo Póstero-Medial 

Face Patelar Póstero-Medial Face Articular Anterior  

Face Patelar Póstero-Lateral Face Articular Posterior 

Côndilo Ântero-Medial Tróclea Anterior 

Côndilo Ântero-Lateral Tróclea Posterior 

Côndilo Póstero-Medial Maléolo Ântero-Medial 

Côndilo Póstero-Lateral Maléolo Póstero-Medial 

ÁREA ARTIC. SETOR

DIST. TÍBIA

TALUS

ÁREA ARTIC. SETOR

ACETÁBULO

PROX. FÊMUR

DIST. FÊMUR

PATELA

PROX. TÍBIA

JOELHO

JOELHO TORNOZELO

ARTICULAÇÃO ARTICULAÇÃO

QUADRIL

 

 Cada tipo de marcador foi registrado separadamente em cada área articular, 

observando sua presença e/ou ausência em relação ao total da área articular. Essa medida 

justifica-se pelo fato de que os indicadores de osteoartrose desenvolvem-se em regiões 

específicas da superfície e margem da área articular, de modo que a mesma não pode ser 

compreendida de maneira homogênea. Este tipo de informação pode ser um importante 
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subsídio para investigações específicas sobre movimento, congruência articular e 

atividades específicas.  

 Além disso, dado o claro impacto dos efeitos tafonômicos sobre o material 

esquelético das séries selecionadas, particularmente sobre a extensão preservada das áreas 

articulares, foram plotadas também nos desenhos esquemáticos das fichas as áreas 

ausentes, conforme sugere Lessa (2013). Considerar dessa forma as áreas faltantes 

permite ao observador ponderar sobre a relação entre a extensão e localização das lesões 

e a subrepresentação de determinadas porções da área articular.  

 Para o registro gráfico das lesões foram produzidas fichas próprias para esta 

pesquisa (Anexo II) adequadas tanto ao sistema usual de análise das osteoartroses (Lyrio, 

2008; Estanek, 2008; Lessa, 2013), quanto à produção de mapas de distribuição dos sinais 

indicativos de osteoartrose, que consistem em uma nova abordagem proposta nesta 

pesquisa. Além do desenho esquemático da área articular sobre o qual as lesões e regiões 

ausentes foram registradas, as fichas contêm informações sobre a identificação do 

indivíduo (incluindo sexo e idade), descrições da completude das peças ósseas observadas 

e de possíveis alterações tafonômica. 

 Para a confecção dos desenhos esquemáticos presentes nas fichas foram 

produzidas representações gráficas de cada área articular a partir de decalques feitos em 

plástico transparente, que foi colocado diretamente sobre o próprio osso. Foram usados 

como modelos para o decalque ossos bem preservados das próprias séries, considerando-

se separadamente os lados direito e esquerdo. As imagens assim produzidas foram 

digitalizadas, e sobrepostas por um grid de 17,5cm x 17,5cm, subdividido em 2.704 

unidades quadradas de 3x3mm de lado. 

  Embora desenvolvidas especialmente para responder as necessidades deste 

trabalho (representação gráfica das lesões), as fichas acima descritas foram baseadas em 

proposições e fundamentos presentes em Liryo (2008) e Lessa (2013), como a divisão 

por setores e o registro dos processos tafonômicos e áreas ausentes. 

Os marcadores foram registrados manualmente na ficha de coleta através de 

códigos numéricos (Figura 12) de modo que sua distribuição, forma e extensão 

correspondessem, o mais fielmente possível, à distribuição real sobre a superfície 

articular. As áreas faltantes de superfícies e margens foram igualmente registradas. 
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(1) – Porosidade 

(2) – Eburnação  

(3) – Erosão  

(4) – Exostose  

(5) – Labiamento  

(6) – Osteófito 

(7) – Ausente  

 

 

 

 Sempre que possível as articulações foram consideradas, bilateralmente, 

entretanto não foram excluídas as estruturas presentes nas séries apenas unilateralmente 

ou conjuntos articulares incompletos (p.e. articulação do ombro direito que apresentasse 

apenas a face glenóide), que apresentem o grau mínimo de preservação admitido para esta 

pesquisa (50% da superfície e ou da margem). Esta decisão justifica-se pelo estado atual 

de preservação das coleções utilizadas no trabalho, que apresentam uma quantidade 

expressiva de indivíduos incompletos, porém, com claros sinais de osteoartrose 

observáveis nas estruturas presentes. Considerar apenas conjuntos articulares completos 

seria claramente subestimar o impacto da osteoartrose sobre as séries.   

 

 

5.3 Análise dos Dados 
 

Prevalência é uma medida utilizada em epidemiologia para aferir o impacto ou 

magnitude de uma determinada condição patológica em uma determinada população, pois 

expressa qual parcela desta está afetada em um determinado momento (Waldron, 1994). 

Em paleopatologia não é possível o cálculo da prevalência pontual (em dado momento 

específico), visto que as coleções esqueléticas são formadas por indivíduos que se 

Figura 12: Exemplo de preenchimento da ficha de coleta 
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distribuem ao longo de um intervalo de tempo, muitas vezes bastante alargado, e assim 

representam diferentes temporalidades, distintas gerações de um mesmo grupo ou 

sociedade. Dessa forma a prevalência em paleopatologia é compreendida de modo um 

pouco distinto daquele da epidemiologia, (Waldron, 1994; Mendonça de Souza et al., 

2003; Wesolowski, 2007). 

 Usualmente a prevalência é calculada dividindo-se o número de casos pelo total 

da população e é expressa como uma razão (número de casos/1000 habitantes, por 

exemplo). Neste estudo, como já mencionado, as coleções investigadas não são 

representativas nem de uma população original e nem de um período pontual, pois 

passaram por sucessivas seleções (culturais, biológicas, ambientais, tafonômicas, etc) a 

partir de critérios desconhecidos. Sendo assim, a prevalência será expressa não na forma 

de uma fração ou taxa (casos/x habitantes), mas na forma de uma frequência percentual, 

como tem sido comum na literatura em paleopatologia no Brasil. Por outro lado a 

prevalência é sempre uma medida que expressa o número de indivíduos afetados e não a 

frequência de ocorrência de determinada lesão ou a frequencia com a qual uma estrutura 

óssea determinada é afetada por uma condição qualquer (Mendonça de Souza, Maul e 

Lessa, 2003; Wesolowski, 2007) . 

 Nesta pesquisa foram calculadas, para ambas as séries esqueléticas, a prevalência 

total, ou seja, a frequência de indivíduos afetados por pelo menos uma lesão de 

osteoartrose, e também a prevalência específica para cada uma das diferentes lesões. Isso 

foi feito da seguinte maneira: 

 

Prevalência total de indivíduos afetados por alguma  

lesão em pelo menos uma área articular:  
 

𝑝𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  (
∑ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

∑ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠
) × 100 

 

Prevalência de cada um dos tipos de lesão destacados:  
 

𝑝𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑒𝑠ã𝑜𝑋14 =  (
∑ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑠ã𝑜𝑋

∑ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠
) × 100 

                                                           
14 Neste caso, “X” corresponde a qualquer um dos tipos de lesões destacas para esta pesquisa: porosidade, 

eburnação, erosão, exostose, labiamento e osteófito. 
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 Também foram calculadas a frequência de áreas articulares afetadas por qualquer 

tipo de lesão independentemente do setor, a frequência de setores afetados por uma 

determinada lesão, a frequência percentual de cada tipo de lesão indicativa de 

osteoartrose; a frequência de setores afetados por qualquer lesão; a frequência de cada 

tipo de lesão por área articular e setor e a frequência com que as lesões, quando presentes, 

distribuem-se entre os graus de extensão sobre cada setor. 

 

Frequência de áreas afetadas por alguma lesão: 

 

𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 =  (
∑ á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

∑ á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎𝑠
) × 100 

 

 

Frequência de setores afetados por alguma lesão: 
 

𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 =  (
∑ 𝑠𝑒𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

∑ 𝑠𝑒𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠
) × 100 

 

 

Frequência de setores afetado por uma determinada lesão: 
 

𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑠ã𝑜𝑋 =  (
∑ 𝑠𝑒𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠  𝑙𝑒𝑠ã𝑜𝑋

∑ 𝑠𝑒𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠
) × 100 

 

 Todos os cálculos de percentuais de lesões de superfície (porosidade, eburnação, 

erosão e exostose) foram feitos considerando-se o número de superfícies passiveis de 

observação, enquanto que todos os cálculos de percentuais lesões marginais (osteófitos e 

labiamento) foram feitos considerando-se o número de margens articulares passíveis de 

observação. Ressaltando-se novamente que só foram considerados as margens que 

estavam preservadas em pelo menos 50%, bem como, só foram contabilizadas as 

superfícies dos setores que estivesse ao menos 50% preservadas. As inferências foram 
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também apoiadas na correlação entre diferentes tipos de lesão por superfície articular e 

entre membros superiores e inferiores.  

 Os percentuais de superfícies e perímetros afetados foram classificados em graus 

de extensão das lesões nos setores: 1 – até 25% lesionado; 2 – entre 25% e 50%; 3 – entre 

50% e 75% e 4 – entre 75% e 100%. 

 Os dados foram tabulados em software estatístico (Microsoft® Office Excel 2013) 

no qual foram rodados testes simples. Foram, também, analisados segundo as variáveis 

idade e lateralidade. 

 Dada as diferenças quantitativas (número de indivíduos e representatividade das 

áreas e setores articulares) entre as séries de Piaçaguera e Buracão, testes de significância 

que permitissem a comparação estatística entre os dados obtidos para ambas as séries ou 

a comparação entre prevalências e frequência em cada uma das séries não foram 

realizados.  

Com o objetivo de produzir mapas de calor que pudessem refletir graficamente as 

áreas de maior concentração de lesões em cada setor das áreas articulares, foram 

confeccionadas fichas de coleta e organização dos dados que pudessem ser, 

posteriormente, transcritas em forma de coordenadas cartesianas (x;y;z) e, dessa forma, 

visualizadas na forma de um mapa ou gráfico de calor.  

A sobreposição ou “empilhamento” das fichas correspondentes a uma mesma área 

articular através de software específico produz um gradiente de cores, no qual, as cores 

mais “quentes” (ou escuras), refletem áreas de maior concentração de lesões, enquanto 

que as áreas de menores concentrações se expressam através de cores mais “frias” (ou 

claras), 

 Para a transcrição das fichas foi utilizado o software de planilha eletrônica 

(Microsoft® Office Excel 2013). Uma programação foi desenvolvida para que a 

distribuição numérica e horizontal de cada tipo de lesão no grid transcrita da ficha 

original, transforma-se em coordenadas cartesianas. As coordenadas produzidas foram 

exportadas para o software específico (Surfer 13®)15, que as lê e as transforma em um 

sistema de imagens. A sobreposição (“empilhamento”) das imagens produzidas a partir 

das coordenadas (localização) de cada lesão em cada área articular gerada pelo software 

consiste no próprio mapa/gráfico de calor. 

  

                                                           
15 Trata-se do software Surfer®13, desenvolvido para modelagem, mapeamento de superfícies 

e “gridagem”. Versão: 13.3.493 (64-bit) 
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6 - RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 SAMBAQUI PIAÇAGUERA 
 

 Como foi anteriormente dito 402 áreas articulares puderam ter sua superfície e/ou 

margens observadas. Deste total de áreas articulares passíveis de análise, 1654 setores 

eram esperados, dos quais 1590 (96,1%) foram analisados.  

 Todos os indivíduos observados foram positivos para pelo menos um dos sinais 

de osteoartrose levantados neste trabalho em, pelo menos, uma das 24 áreas destacadas 

para a análise e em qualquer grau de extensão. 

 Considerando o total das áreas articulares analisadas, o tipo de lesão mais comum, 

ou seja, que ocorreu mais frequentemente, foi o osteófito (77,1% das áreas afetadas), 

embora sem uma diferença significativa da porosidade (73,5%). Labiamento (57,5%), 

exostose (19,3%), erosão (10,6%) e eburnação (4,6%) vieram na sequência. 

Considerando os lados esquerdo e direito separadamente, frequências semelhantes foram 

observadas em cada um dos lados (Tabela 13). 

 

Tabela 11: Prevalência total de cada tipo de lesão - PIAÇAGUERA 

Ne AF PREV Nd AF PREV Nd+e AF %

Porosidade 192 134 69,79 196 146 74,49 388 285 0,735

Eburnação 192 8 4,17 196 10 5,10 388 18 0,046

Erosão 192 22 11,46 196 19 9,69 388 41 0,106

Exostose 192 39 20,31 196 36 18,37 388 75 0,193

Labiamento 167 88 52,69 174 107 61,49 341 196 0,575

Osteófito 167 130 77,84 174 133 76,44 341 263 0,771

TODOSESQ DIR
LESÕES

 
 Ne: total de casos observados para o lado esquerdo 

 Nd: total de casos observados para o lado direito 

 AF: total de áreas articulares afetadas 
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 O mesmo padrão foi observado quando são considerados os diversos intervalos 

etários. A exceção foi o intervalo referente aos indivíduos com 50 anos ou mais, entre os 

quais os casos de eburnação ocorreram com maior frequência (29,6%) tendo sido 

observada uma diminuição acentuada no percentual de labiamentos (16,6%). Nos 

indivíduos classificados no intervalo 20-29 anos não foram identificados caso de 

eburnação e a frequência de labiamento foi maior no lado direito (Tabela 14). No intervalo 

entre 30-39 anos, ainda que observado o mesmo padrão para a frequência de cada lesão, 

a porosidade (80,7%) foi a lesão mais comum no lado direito, ligeiramente maior que os 

osteófitos (78,6%) (Tabela 15). Também, entre os indivíduos que estão entre 40-49 anos 

nenhum caso de eburnação foi observado (Tabela 16).  

 

 

Tabela 12: Prevalência por tipo de lesão - 20 a 29 anos (PIAÇAGUERA) 

Ne AF PREV Nd AF PREV Ne+d AF PREVt (%)

POROSIDADE 52 37 71,15 53 36 67,92 105 73 69,52

EBURNAÇÃO 52 0 0,00 53 0 0,00 105 0 0,00

EROSÃO 52 5 9,62 53 3 5,66 105 8 7,62

EXOSTOSE 52 8 15,38 53 9 16,98 105 17 16,19

LABIAMENTO 45 21 46,67 43 30 69,77 88 51 57,95

OSTEÓFITO 45 34 75,56 43 30 69,77 88 64 72,73

LESÕES
ESQ DIR TODOS

 

 
Tabela 13: Prevalência por tipo de lesão - 30 a 39 anos (PIAÇAGUERA) 

Ne AF ESQ Nd AF DIR Ne+d AF PREVt (%)

POROSIDADE 61 38 62,30 57 46 80,70 118 84 71,19

EBURNAÇÃO 61 5 8,20 57 5 8,77 118 10 8,47

EROSÃO 61 1 1,64 57 5 8,77 118 6 5,08

EXOSTOSE 61 12 19,67 57 12 21,05 118 24 20,34

LABIAMENTO 61 35 57,38 61 38 62,30 122 73 59,84

OSTEÓFITO 61 48 78,69 61 48 78,69 122 96 78,69

ESQ DIR TODOS
LESÕES

 

 
Tabela 14: Prevalência por tipo de lesão - 40 a 49 anos (PIAÇAGUERA) 

Ne AF PREV Nd AF PREV Ne+d AF PREVt (%)

POROSIDADE 42 31 73,81 46 32 69,57 88 63 71,59

EBURNAÇÃO 42 0 0,00 46 0 0,00 88 0 0,00

EROSÃO 42 8 19,05 46 7 15,22 88 15 17,05

EXOSTOSE 42 8 19,05 46 9 19,57 88 17 19,32

LABIAMENTO 34 21 61,76 43 29 67,44 77 50 64,94

OSTEÓFITO 34 26 76,47 43 36 83,72 77 62 80,52

ESQ DIR TODOS
LESÕES
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Tabela 15: Prevalência por tipo de lesão   +50 anos (PIAÇAGUERA) 

Ne AF PREV Nd AF PREV Ne+d AF PREVt (%)

POROSIDADE 9 7 77,78 18 17 94,44 27 24 88,89

EBURNAÇÃO 9 3 33,33 18 5 27,78 27 8 29,63

EROSÃO 9 1 11,11 18 0 0,00 27 1 3,70

EXOSTOSE 9 4 44,44 18 3 16,67 27 7 25,93

LABIAMENTO 7 2 28,57 11 1 9,09 18 3 16,67

OSTEÓFITO 7 7 100,00 11 11 100,00 18 18 100,00

LESÕES
ESQ DIR TODOS

 

 

 

 Os membros inferiores foram mais afetados por qualquer lesão e em qualquer grau 

de extensão na superfícies e margens de todas as áreas articulares. Nos membros 

superiores 77% das superfícies e 90,2% das margens das áreas articulares foram positivas 

algum dos marcadores, enquanto que nos membros inferiores 83,4% das superfícies e 

98,4% das margens observadas foram afetadas. Considerando superfície e margem 

articular separadamente, esta foi mais afetada na maioria das áreas articulares se 

comparada aos percentuais das superfícies, seja nos membros inferiores ou superiores. 

Diferenças importantes foram observadas no talus, com 58,3% das superfícies afetadas 

por algum marcador contra 100% das margens; e na cabeça do rádio com 36,8% das 

superfícies afetadas contra 96% das margens. Do mesmo modo, o lado direito foi mais 

comumente afetado por qualquer lesão se comparado ao esquerdo.  

 Os tipos de lesão mais comumente observados nos membros inferiores foram a 

porosidade e o osteófito, com frequências semelhantes, 79,7% e 79,3% respectivamente. 

No lado esquerdo a frequência para os mesmos indicadores foi 81,9% para osteófitos e 

77,3% para porosidade, sendo que o padrão se inverte no lado direito com 81,9% para 

porosidade e 76,8% para osteófito. O tipo de lesão menos frequente nos membros 

inferiores foi a eburnação (3,2%) considerando ambos os lados do esqueleto. Nos 

membros superiores o tipo de lesão mais comum foi o osteófito (76,3%), mesmo 

considerando os lados esquerdo (73,9%) e direito (78,4%) separadamente. Na sequência, 

aparecem porosidade (63,1%), labiamento (42,7%), exostose superficial (27,4%) e erosão 

(18,1%). Eburnação foi o tipo de lesão menos frequente também nos membros superiores 

(6,4%). 

 Porosidades, osteófitos e labiamentos foram observados na maioria das áreas 

articulares, de modo que, sua coexistência pôde ser identificada em um número 
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significativo de casos. Porosidade e osteófito, por exemplo, apresentaram a maior 

frequência de casos em uma mesma área articular (53,2%), seguida pela frequência de 

casos em que labiamento e osteófito coincidem numa mesma área articular (42%), e 

porosidade e labiamento (39,3%). Labiamento-eburnação (1,8%) e erosão-eburnação 

(1,7%) apresentaram as menores frequências de áreas articulares afetadas por ambas ao 

mesmo tempo. Exostose-labiamento (19,8%), exostose-porosidade (17,8%), exostose-

osteófito (17,5%) e exostose-erosão 17,1%), apresentaram frequências semelhantes. 

Eburnações-porosidades (6%), são mais frequentes, se comparadas a outros percentuais 

que envolvam a eburnação. 

 As frequências de cada área articular, considerando lateralidade e superfície e 

margem da área articular, serão apresentadas junto a descrição dos resultados de cada 

conjunto articular. Dado que as lesões se comportaram de modo diferente em cada uma 

das áreas articulares, seguir-se-á uma descrição qualitativa de cada tipo de lesão 

observada a partir dos casos mais comuns em cada área articular estudada.  

 

 

6.1.1 Descrição Qualitativa dos Sinais Observados 
 

 

POROSIDADE 
 

 Na cavidade glenoidal, a porosidade foi observada em todos os setores, embora 

concentrações maiores (até 2cm²) tenham sido mais frequentes na porção superior. Casos 

de macro-porosidade foram incomuns e estiveram associados a lesões no bordo e/ou nas 

superfícies. 

 Na epífise proximal do úmero foram consideradas também como porosidade,  

agrupamentos de orifícios menores do que 1mm, não tafonômicos que acompanham a 

região mais próxima às margens, às vezes associado ao crescimento osteofítico. Neste 

caso, esses indicadores foram mais frequentes na porção superior, entre os dois tubérculos 

do úmero. 

 Nas epífises distais do úmero, a porosidade observada concentrou-se nas porções 

centrais da tróclea, embora note-se uma tendência a dispersarem-se na região da 

superfície mais próxima da fossa coronóide. Pequenas concentrações de macro-

porosidade foram observadas associadas a proliferações ósseas na superfície (exostoses). 
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 Na epífise proximal da ulna, a ocorrência de porosidade foi menos frequente se 

compara a outras áreas articulares. Ocorreu de forma localizada e nunca em concentrações 

visualmente importantes, embora a região do processo coronóide tenha sido uma região 

mais comumente afetada. 

 No acetábulo, a lesão manifestou de forma localizada em pontos em pequenas 

áreas de concentração na maioria dos casos. Menos comum foram grandes concentrações 

de macro-porosidade nas porções inferiores. . 

 Na epífise distal do fêmur, a porosidade foi observada em pequenas concentrações 

junto ao limite anterior da face patelar e junto a margem ou espalhados pela superfície da 

porção posterior do côndilo medial. Tratam-se de sinais semelhantes aqueles já 

mencionados e observados junto à margem das cabeças do úmero. 

 Na patela, a porosidade ocorre em pequenas e grandes concentrações. As 

pequenas concentrações estão associadas a região mais próxima das margens mediais e 

laterais enquanto que, as concentrações maiores, além de mais comuns, estão distribuídas 

na região central da patela, preferencialmente, da porção medial. 

 Nas epífises distais da tíbia, a porosidade foi observada frequentemente em 

concentrações mais extensas do que aquelas comumente observadas em outras áreas 

articulares. Neste caso a ampla maioria das áreas lesionadas parece concentrar-se na 

porção anterior da face articular e mais próximas ao ângulo do maléolo medial.  

 No tálus, a porosidade, quando presente concentra-se na maioria dos casos, no 

centro da tróclea, em concentrações que variam em extensão, porém, postas em graus, 

variam entre os graus 1 e 3. Quando observada na região do maléolo medial, a porosidade 

tende a distribuir-se ao longo do ângulo que divide a tróclea do maléolo. Esse padrão é 

semelhante em ambos os lados, embora, no lado esquerdo, a porosidade preencha com 

maior frequência a região central da tróclea e do maléolo medial (Gráfico) 

 

EBURNAÇÃO 
 

 As eburnações foram pouco frequentes em todas as áreas articulares e estiveram 

associadas sempre a indivíduos acima dos 30 anos, com aumento das frequências apenas 

em indivíduos de 50 anos ou mais. Os casos mais extensivos foram observados associados 

à macro-porosidade e, em alguns casos, à exostose. Particularmente o indivíduo 41, 

identificado como masculino e no intervalo entre 50 e 60 anos, apresentou regiões do 

cotovelo e do ombro extensivamente eburnadas. 
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 No rádio, a eburnação foi observada nos indivíduos 9 (AV), 31 (AM) e 41 (AV), 

sendo que neste último, a lesão atingiu completamente a superfície da fóvea em ambos 

os lados.   

 Nas epífises distais da tíbia, os poucos casos de eburnação observados, embora 

também associados a porosidade, parecem manifestações menos severas da lesão. Seu 

aspecto polido pode ser verificado, entretanto apresenta-se em pequenas extensões e a 

superfície afetada é menos densa se comparado aos demais casos observados em outras 

áreas articulares.  

 

EROSÃO 
 

 A erosões nas cavidades glenoidais foram frequentemente observadas com o 

aspecto de uma área circular ou semi-circular, sem limites claramente definidos e com 

contornos irregulares. Na área destruída, em alguns casos foram observados também 

sinais de remodelação. As lesões ocorreram na ampla maioria dos casos na porção mais 

central da superfície, e sendo, portanto, contabilizadas, na maioria dos setores. 

 

 

EXOSTOSE SUPERFICIAL 
 

 Nas epífises proximais do úmero, apenas dois casos de exostose na superfície da 

área articular foram observados. Em um destes casos (sepultamento 41, lado esquerdo) 

quase metade do setor póstero-superior foi afetado por exostose, associada a porosidade 

e à eburnação. 

 Nas epífises distais do úmero, as exostoses na superfície concentraram-se na 

maioria dos casos na faixa central da tróclea, frequentemente associadas macro-

porosidade, e apresentando-se pontuais e sem limites definidos. 

 No rádio, exostoses superficiais, quando presentes, foram observadas sempre no 

ângulo entre a fóvea e a circunferência articular. Neste caso, são pequenas proliferações 

associadas, na maioria dos casos à macro-porosidade. 

 Nas epífises proximais da ulna, as exostoses ocorreram na maioria dos casos na 

região mais central da incisura troclear, entre os limites lateral e medial da superfície 

articular. As proliferações, quando extensas, apresentaram sua superfície plana, com 

aspecto de “mesa” e estiveram sobrepostas a casos de porosidade. 
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 Nas epífises distais do fêmur as exostoses superficiais foram observadas nos 

côndilos mediais e laterais, estando associadas a indivíduos em torno dos 40 anos, ou 

mais velhos. Nestes casos a lesão esteve associada a porosidade e consistiu em deposições 

ósseas pontuais de formato irregular. O sepultamento 41 foi o único que apresentou uma 

área significativamente afetada pela lesão (mais de 50% da área da superfície do côndilo 

póstero-medial).  

 

 

LABIAMENTO 
 

 Os labiamentos nas cavidades glenoidais foram observados sempre nas margens 

anteriores e posteriores em frequências bastante similares. Bordos mais afilados e 

projetados foram observados em poucos casos e tendem a ocorrer extensivamente ao 

longo da margem inferior da área articular. 

 Na ulna, os labiamentos apresentam aspecto de bordos quase sempre afilados e 

ocorrem ao longo de toda a margem da área articular, embora sejam menos frequentes na 

incisura radial. Em ambos os lados, labiamentos com projeções maiores e muito agudas 

foram observados no limite superior da incisura troclear, ao passo que, nas margens da 

incisura troclear central (ITC), os labiamentos tem o aspecto de linhas de crescimento 

ósseo (expansão da área articular) mais discretas. 

 Nas epífises distais do fêmur, os labiamentos concentraram-se, particularmente, 

na margem dos côndilos no ângulo junto a fossa intercondilar. Apresentaram o aspecto 

de bordos afilados, facilmente identificáveis visualmente e pelo toque, embora discretos.   

 Na patela, os labiamentos formam linhas que, embora em geral discretas, são 

facilmente observadas a olho nu. No sepultamento 26, em ambos os lados, os labiamentos 

são excepcionalmente grandes e apresentam-se como projeções ósseas afiladas, contínuas 

ao longo da margem lateral que chegam a alcançar 0,5cm. A ocorrência foi observada em 

toda a margem da área articular, porém com maiores frequências na porção lateral e 

medial. Labiamentos que formaram bordos maiores e afilados, embora não tenham sido 

a forma mais frequente, ocorreram preferencialmente nas margens laterais. 

 Nas epífises distais da tíbia, os labiamentos são observados na forma de bordos 

cortantes ainda que discretos e perceptíveis a vista desarmada. Foram mais comuns nas 

margens do maléolo medial.  

 No tálus, os labiamentos foram observados nas margens anteriores e posteriores, 
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bem como na porção central da margem do maléolo medial. Na maioria dos casos, os 

labiamentos foram observados com aspecto de linhas discretas. Projeções ósseas na forma 

de bordos cortantes, quando presentes, foram observados na margem posterior da tróclea. 

 

 

OSTEÓFITO 
 

 Na epífise proximal do úmero os osteófitos foram observados ao longo de toda a 

margem da área articular. A linha divisória entre a superfície da área articular e os 

tubérculos, na região do colo anatômico do úmero, normalmente caracterizada por um 

sulco, torna-se uma elevação (discreta, na maioria dos casos) pela deposição óssea, 

algumas vezes associada a porosidade. Na metade inferior da cabeça do úmero, 

proliferações ósseas evidentes são observadas ao longo da margem articular.  

 Nas epífises distais do úmero, os osteófitos foram observados na forma de placas 

e espículas frequentes no limite anterior da superfície da área articular. Crescimentos 

osteofítico discretos também foram frequentes na margem junto a fossa do olecrano. 

 Os osteófitos ocorrem nos rádios em toda a margem da circunferência articular. 

São caracterizados, neste caso, pela neoformação óssea em direção à porção inferior da 

cabeça do rádio e, em alguns casos, mais espessas no trecho lateral. 

 Na ulna, os osteófitos, menos frequentes que os labiamentos, ocorreram na forma 

de projeções pontuais mais do que proliferações extensas ao longo das margens. Foram 

observados mais frequentemente na margem inferior, particularmente próximo ao 

processo coronóide.  

 Proliferações ósseas foram observadas descontinuamente ao longo das margens 

laterais e mediais da epífise distal do fêmur. Entretanto, ocorreu mais frequentemente 

junto as margens posteriores dos côndilos com o aspecto de pequenas placas de 

crescimento ósseo sobre a superfície do côndilo. 

 Os osteófitos observados apresentaram a forma de projeções ósseas quando 

observados na margem da incisura fibular. Mais frequentes, foram as proliferações ósseas 

observadas nos limites da superfície entre o maléolo medial e a face articular. 

 No tálus, os osteófitos ocorrem na margem anterior (junto ao colo do tálus) e na 

margem posterior, algumas vezes de forma localizada e, em outras de forma extensa. Os 

osteófitos distribuídos extensivamente nas margens têm o aspecto de um crescimento 

ósseo não-afilado, de proporção não-definida, embora espesso.  
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Figura 13: Série - PI, Sep 28, Epífise Distal da Tíbia Direita - face articular posterior afetada por porosidade 

 

 
Figura 14: Série - PI, Sep 31, Cavidade Glenoidal Direita - superfície afetada por macro-porosidade 
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Figura 15: Série PI, A - Sep 31, Epífise Distal da Tíbia Direita – Margem anterior e posterior afetada por labiamento. B - Sep 26, Patela Direita 
– Margens lateral e anterior afetadas por labiamento. C – Sep 26, Acetábulo Direito – margem inferior afetada por labiamento. D – Sep 48, 
Talus Direito – margem posterior afetada por labiamento. 

A B 

C D 
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A B 

C D 

Figura 16: Série - PI, A - Sep 48, Epífise proximal da Ulna Esquerda - Exostose na porção central da incisura troclear. B - Sep 28, Epífise 
Proximal da Tíbia Direita - Exostose na porção posterior do côndilo lateral. C - Sep. 28, Epífise Distal do Fêmur Esquerdo  - porção lateral 
afetado por exostose superficial e margem por osteófito. D – Sep 48. Epífise Distal do Úmero – exostose na tróclea associada a macro-
porosidade. 
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Figura 17: Série - PI, Sep 53, Epífise Distal do Úmero Direito - erosão associada a neoformação óssea 

 

 
Figura 18: Série - PI, Sep 41, Epífise Distal do Úmero Direito - eburnação do capítulo associada a porosidade 
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Figura 19: Série – PI, A – Sep 28, Epífise Proximal do Fêmur afetada por osteófito. B – Sep 26, Talus Esquerdo – 
margem anterior afetada por osteófito. C – Epífise Proximal do Úmero Esuerdo – margem inferior afetada por 
osteófito. D – Sep 46, Acetábulo Esquerdo – margem superior afetada por osteófito. 

B B A 

C D 
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6.1.2 Ombro 

 

 Foram observadas 35 cavidades glenoidais (16 do lado esquerdo e 19 do lado 

direito) e 32 epífises proximais do úmero (16 para cada um dos lados) das quais eram 

esperados 140 e 128 setores respectivamente. Deste total, puderam ser observados 131 

setores (93%) em cavidades glenoidais e 125 nas epífises proximais do úmero (97%).  

 As cavidades glenoidais apresentaram 77,1% das superfícies da área articular e 

74,2% das margens positivas para qualquer lesão, independentemente do setor afetado e 

do grau de extensão. A diferença no percentual de áreas articulares afetadas entre o lado 

esquerdo e o lado direito é mais evidente quando se consideram as lesões de margem 

(osteófito e labiamento). O lado esquerdo é afetado por pelo menos uma destas lesões em 

62,5% dos indivíduos observados, enquanto que o lado direito é afetado em 84,2% dos 

casos. Quando se considera a superfície das áreas articulares, a diferença entre os lados é 

menos evidente mas o lado direito segue sendo o mais afetado, com 83,3%das cavidades 

afetadas, contra 75% do lado esquerdo por pelo menos uma das lesões de superfície 

(porosidade, erosão, eburnação e exostose).  

 O tipo de lesão mais frequente nas cavidades glenoidais foi a porosidade, presente 

em 55,8% das superfícies observadas, seguida pela erosão, com 52,9% das superfícies 

afetadas e pelo labiamento, com 48,6% das margens afetadas. A lesão com a menor 

ocorrência foi a exostose superficial com 11,7% das superfícies afetadas. Não foi 

observado nenhum caso de eburnação. Entre os lados esquerdo e direito a maior diferença 

foi observada entre as superfícies afetadas por porosidade, sendo 43,7% a prevalência da 

lesão no lado esquerdo contra 66,6% no direito. Deste modo, a lesão mais comum entre 

as cavidades glenoidais esquerdas não foi a porosidade, mas sim a erosão, positiva em 

56,2% dos indivíduos, seguida pela porosidade e labiamento, ambas com 43,7% dos 

indivíduos afetados (Tabela 15). 
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Tabela 16: Prevalência de cada Tipo de Lesão - Cavidade Glenoidal - PIAÇAGUERA 

TIPO DE LESÃO Ne AF PREV Nd AF PREV N.e+d AF PREV

Porosidade 16 7 43,75 18 12 66,67 34 19 55,88

Eburnção 16 0 0 18 0 0 34 0 0

Erosão 16 9 56,25 18 9 50 34 18 52,94

Exostose 16 1 6,25 18 3 16,67 34 4 11,76

Labiamento 16 7 43,75 19 10 52,63 35 17 48,57

Osteófito 16 4 25 19 9 47,37 35 13 37,14
Ne: total de superfícies ou margens observadas no lado esquerdo 
Nd:  total de superfícies ou margens observadas no lado direito 
AF: total de superfícies ou margens afetadas 

  

 Nas epífises proximais do úmero 96,6% das superfícies e 96,7% das margens da 

área articular foram positivos para pelo menos uma lesão, em qualquer setor e grau de 

extensão. A diferença de frequência entre os lados esquerdo e direito foi mínima: 100% 

das superfícies esquerdas afetadas contra 93,3% do lado direito e 93,7% das margens 

afetados do lado esquerdo contra 100% do lado direito.  

 Eburnação (3,3%), exostose (6,6%) e labiamento (9,6%) restringiram-se a poucos 

casos, todos localizados no lado esquerdo, enquanto que osteófito e porosidade foram 

tipos observados na quase totalidade das epífises proximais analisadas. Os osteófitos 

foram o tipo de lesão mais comuns nesta articulação (96,7%) seguidos pela porosidade 

(96,6%). Nesta área articular não foi observado nenhum caso de erosão. Entre os lados 

esquerdo e direito as frequências de casos de porosidade e osteófito foram semelhantes. 

Em ambos os lados, 93% das áreas observadas foram positivas para porosidade. 

Considerando apenas os osteófitos, 100% dos indivíduos apresentaram a lesão nesta área 

articular, considerando cada um dos lados.  

 

Tabela 17: Prevalência de cada tipo de lesão - Prox. Úmero - PIAÇAGUERA 

TIPO DE LESÃO Ne AF PREV Nd AF PREV N.e+d AF PREV

Porosidade 16 15 93,75 15 14 93,33 31 29 93,55

Eburnção 15 1 6,67 15 0 0 30 1 3,333

Erosão 15 0 0,00 15 0 0 30 0 0

Exostose 15 2 13,33 15 0 0 30 2 6,667

Labiamento 16 2 12,50 15 1 6,667 31 3 9,677

Osteófito 15 15 100,00 15 15 100 30 30 100
Ne: total de superfícies ou margens observadas no lado esquerdo 
Nd:  total de superfícies ou margens observadas no lado direito 
AF: total de superfícies ou margens afetadas 
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 Quando se considera a distribuição das lesões pelos setores, na cavidade glenoidal, 

o setor mais frequentemente afetados por lesões, considerando em conjunto ambos os 

lados do esqueleto, foi o póstero-superior (78,1%), seguido pelo ântero-superior (63,6%). 

Deste modo, toda a porção superior da cavidade glenoidal é mais comumente afetada por 

lesões, sendo que, nos setores inferiores foi observada uma distribuição mais homogênea 

das frequências de lesão (56,6% no póstero-inferior e 55,1% no ântero-inferior). O lado 

direito apresenta sempre frequências maiores do que as observadas no lado esquerdo em 

todos os setores. 

 Quando se considera a relação entre lesões de margem (labiamento e osteófito) e 

de superfície (porosidade, eburnação erosão e exostose superficial) percebe-se que não 

há correspondência entre as maiores frequências (Gráficos 1, 2 e 3), ou seja, setores que 

tem frequências altas de lesões de margens não necessariamente apresentam frequências 

altas de lesões de superfície. A margem do setor ântero-superior foi mais frequentemente 

lesionada (63,3%), que a superfície do mesmo setor (55,8%). O setor póstero-superior, 

por sua vez, apresenta sua superfície mais comumente afetada (78,1%) quando 

comparada a sua margem (51,5%). Os setores inferiores desta área articular apresentaram 

diferenças menos evidentes entre as lesões de margem e de superfície, embora as 

frequências sejam sempre ligeiramente superiores na margem que na superfície 

(respectivamente 56,6% e 46,6% no póstero-inferior e 55,1% e 45,1% no ântero-inferior). 

Padrões semelhantes foram observados em ambos os lados, sendo que o setor ântero-

inferior foi sempre menos afetado.  

 Os casos de porosidade apresentaram padrões de distribuição semelhantes em 

ambos os lados. Como pode ser observado no Gráfico 1, embora as frequências sejam 

semelhantes em todos os setores, no ântero-superior e póstero-superior as lesões 

concentraram-se na mesma região, na região central da porção superior. A coincidência 

de lesões na mesma região expressa-se nas manchas mais escuras observadas no Gráfico 

1. Nos setores inferiores, por outro lado, as lesões ocorreram em áreas diferentes e por 

isso sua representação gráfica são machas mais claras ou a ausência de qualquer mancha 

(o que não significa, necessariamente, ausência de lesão). Ainda que as lesões tenham 

sido mais frequentes no grau 1 de extensão em todos os setores, 33.3% das lesões no 

ântero-superior e 40% das lesões no póstero-superior atingiram mais do que 25% (grau 

2) do total da área do setor. Esses percentuais podem ser observados pela extensão das 

áreas afetadas no Gráfico 1. 
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Gráfico 1: Frequência e distribuição de porosidades - Cav. Glenoidal - PIAÇAGUERA 

 

 

 No setor póstero-superior, porosidade (46,8%) e erosão (53,1%) apresentaram as 

maiores frequências, sendo que as exostoses superficiais apresentaram os menores 

percentuais em qualquer setor. As frequências de erosões foram sempre maiores no grau 

1 em todos os setores em ambos os lados do esqueleto. Isso se dá porque, conforme pode 

ser observado no Gráfico 2, apesar de serem observadas em todos os setores (em ambos 

os lados), as lesões deste tipo ocupam na maioria dos casos a porção central da superfície 

da área articular. Portanto, são observadas em pequenas extensões em cada um dos setores 

(AS e PS em particular). 
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Gráfico 2: Frequência e distribuição de erosões - Cav. Glenoidal - PIAÇAGUERA 

 

 

 A frequência de exostoses superficiais foi de 100% no grau 1 em todos os setores 

e em ambos os lados. Enquanto a frequência de labiamento apresenta percentuais mais 

elevados, a frequência de osteófitos, além de sempre menor em todos os setores (27,2% - 

AS; 21,8% - PS; 17,2% PI e 24,1% - AI) não obedece a um padrão claro, sendo observado 

em distintos graus em todos os setores e em ambos os lados do esqueleto. A frequência 

de osteófitos, em termos absolutos, foi maior nos setores do lado direito, com exceção do 

ântero-inferior. 

Os setor ântero-superior e póstero-inferior apresentaram-se mais afetados por labiamento, 

respectivamente 39,3% e 41,3% dos casos, que se apresentaram entre os graus 2 e 4. No 

Gráfico 3, as áreas coloridas representam a distribuição total de labiamentos ao longo da 

margem articular em cada um dos setores, enquanto que, as áreas mais “quentes” (mais 

escuras) representam os trechos com a maior coincidência de casos, ou seja as áreas 

afetadas mais frequentemente considerando-se o total de indivíduos analisados. As 

frações distribuídas em cada um dos setores expressam o número de casos positivos sobre 

o total de margens observadas para aquele setor. Desta forma, apesar do setor póstero-

inferior apresentar a maior frequência de labiamentos, os quais tendem a se concentrar no 

trecho central da margem posterior e apresentam uma relação de continuidade com as 

lesões observadas no setor póstero-superior.  

 A distribuição e a frequência de labiamentos devem ser ponderadas pelas áreas 
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ausentes, representadas nos gráficos menores em escala de cinza. Neste caso, a área com 

cinza-preto representa a distribuição das áreas faltantes considerando-se todos os 

indivíduos analisáveis, as áreas mais “quentes” (em preto) representam regiões de 

concentração de perda, ou seja, faltantes na maior parte dos indivíduos.   

 

Gráfico 3: Frequência e distribuição de labiamentos - Cav. Glenoidal - PIAÇAGUERA 

 

 

 

 Na epífise proximal do úmero, todos os setores, considerando apenas o bordo e 

ambos os lados do esqueleto, apresentaram frequências elevadas e proporções 

semelhantes (96,5% - AI; 93,1% - AS; 92,8% PI; e 91,6% - PS). As frequências na 

superfície da área articular foram sempre menores se comparadas as da margem (90,3% 

- AS; 73,3% - PS; 58% - AI e 22,5% - PI). Padrões semelhantes foram observados em 

ambos os lados do esqueleto, embora a porção superior tenha apresentado frequências 

maiores no lado direito e a inferior maiores no lado esquerdo. Estes valores percentuais 

expressam na realidade, a frequência de porosidades e osteófitos, dado que a ocorrência 

de outros tipos de lesão limitou-se a poucos casos. 

 Os osteófitos foram o tipo de lesão mais frequente em todos os setores na proximal 

do úmero, considerando ambos os lados ou cada lado separadamente. A porosidade 

apresentou frequências significativas, porém, na maioria dos casos muito inferior aos 

percentuais observados para osteófitos. A maior diferença ocorreu no setor póstero-
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inferior do lado direito, com 92,3% das epífises afetadas, neste setor, por osteófitos, 20% 

por porosidade e nenhuma epífise afetada por eburnação, erosão e exostose neste setor. 

No ântero-superior podemos observar as maiores frequências de epífises afetas por ambos 

os tipos de lesão, em qualquer um dos lados, bem como a menor diferença entre elas: no 

lado esquerdo a frequência de osteófitos é de 100%, enquanto que a de porosidade chega 

a 81,2%; no lado direito as frequências são, respectivamente, 85,5% e 93,3%. 

Considerando ambos os lados, as frequências são 93,1% de epífises afetadas neste setor 

por osteófitos e 87,1% por porosidade.  

 As porosidades apresentam frequências mais elevadas no grau 1 (72,7% no setor 

póstero-superior; 100% no setor póstero inferior; 77,7% no setor ântero-inferior; e 77,7% 

no setor ântero-superior). No grau 2 e 3 as frequências para este tipo de lesão são menores 

e, no grau 4, é nula em todos os setores e em ambos os lados do esqueleto. A dispersão 

das lesões pode ser melhor observada no Gráfico 4. Embora a frequência de lesões deste 

tipo seja semelhante entre os setores da porção superior, as lesões tendem a concentrar-

se na região junto à margem superior, enquanto que, nos setores da porção inferior as 

lesões não coincidem na mesma região e são expressa-as por manchas mais claras ou pela 

ausência de manchas no gráfico.  

 

Gráfico 4: Frequência e distribuição de porosidade - Prox. Úmero - PIAÇAGUERA 
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 As lesões do tipo osteófito apresentam frequências maiores no grau 4 (45,4% - 

PS; 76% - PI; 57,1% AI e 51,7% AS), e quase diretamente proporcionais ao grau de 

extensão. As frequências menores no setor póstero-superior podem ser ponderadas pela 

frequência maior de bordos ausentes neste setor (Gráfico 5). Estas lesões, embora 

ocorram extensivamente ao longo de toda a margem da área articular, foram 

particularmente mais comuns e severas nos trechos anteriores e inferiores do arco da 

circunferência formado pela cabeça do úmero, situação está expressa pelas machas mais 

escuras observadas nesta área através do Gráfico 5.  

 Eburnação e exostose, quando presentes, foram observadas sempre associadas aos 

graus 1 e 2 respectivamente. 

 

Gráfico 5: Frequência e distribuição de osteófitos - Prox. Úmero - PIAÇAGUERA 

 

 

 Nos indivíduos entre 20-29 anos, o setor mais comumente afetado por qualquer 

lesão e grau de extensão na cavidade glenoidal foi o ântero-superior (90,9%), seguido 

pelo póstero-superior (80%). Considerando os lados esquerdo e direito separadamente, 

observamos o mesmo padrão para o lado direito (ântero-superior: 100% de setores 

afetados; póstero-superior: 60% de setores afetados). As frequências para o lado 

esquerdo, apresentaram uma inversão dos setores mais afetados por qualquer lesão, de 

modo que o setor mais comumente afetado foi o póstero-superior (100%), seguido pelo 

ântero-superior (80%). 

 Nos demais intervalos etários as frequências de setores afetados foram 
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semelhantes àquelas já observadas para o conjunto dos indivíduos. Do mesmo modo, 

também foram observados padrões diferentes entre a superfície e a margem da área 

articular. Por exemplo, entre os indivíduos que estão no intervalo entre 30 e 39 anos, o 

setor mais afetado considerando apenas a margem articular foi o ântero-superior (37,5%) 

seguido pelo ântero-inferior (33,3%). Considerando apenas a superfície da área articular, 

o setor mais afetado por qualquer lesão foi o póstero-superior (66,6%) seguido pelo 

ântero-superior (55,5%) 

   Entre os indivíduos que estão no intervalo entre 40 e 49 anos a superfície da área 

articular foi mais afetada se comparada a sua margem e os setores mais afetados por 

qualquer lesão foram o póstero-superior e o ântero-inferior, ambos com 100% de 

frequência de lesões na superfície do setor. Entretanto, considerando apenas a margem da 

área articular, os setores mais afetados foram o ântero-inferior (66,6%) seguido pelo 

ântero-superior (60%). 

 Entre os indivíduos com mais de 50 anos, embora as frequências do lado direito 

tenham obedecido ao mesmo padrão já observado para o conjunto dos indivíduos (setor 

póstero-superior com 100% dos setores afetados, seguido pelo ântero-superior com 50%), 

não foi possível a análise de nenhuma cavidade glenoidal esquerda. No grupo de 

indivíduos no qual não foi possível a estimativa etária, o setor mais afetado foi o póstero-

superior (71,4%) em ambos os lados, seguido pelo ântero-superior (57,1%). 

  

 

6.1.3 Cotovelo 

  

 Foram observadas 39 epífises distais do úmero (20 do lado esquerdo e 19 do 

direito), 39 epífises proximais do rádio (20 do lado esquerdo e 19 do direito) e 36 epífises 

proximais da ulna (18 de cada lado) totalizando 112 áreas articulares neste conjunto 

articular. Deste total, 378 setores eram esperados, dos quais 371 (98,1%) puderam 

efetivamente ser analisados. 

 Pelo menos, 93,7% das epífises distais do úmero, considerando ambos os lados do 

esqueleto, foram afetadas por qualquer lesão, em qualquer setor e grau de extensão. A 

margem foi mais afetada (93,7%) do que a superfície (86,1%) da área articular. Entre os 

lados esquerdo e direito observou-se o mesmo padrão, sem diferenças significativas nos 

percentuais de cada lado para superfície e margem da área articular. 

 Considerando o total de úmeros analisados para esta área articular, os tipos de 
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lesão mais comuns foram osteófito (93,7%) e porosidade (83,3%). Metade dos indivíduos 

foram afetados por labiamentos e quase 40% por exostoses superficiais. Se comparada a 

outras áreas articulares, erosão (19,4%) e eburnação (16,6%) também tiveram frequências 

mais expressivas. Avaliando os lados esquerdo e direito separadamente, observou-se que 

as exostoses superficiais afetaram quase metade dos indivíduos observáveis para o lado 

esquerdo (44,4%). Por outro lado, a eburnação afetou 22,2% dos indivíduos no lado 

direito, ao passo que as erosões foram observadas em apenas 5,5% dos indivíduos (Tabela 

21). 

 

Tabela 18: Prevalência de cada tipo de lesão - Dist. Úmero - PIAÇAGUERA 

TIPO DE LESÃO Ne AF PREV Nd AF PREV N.e+d AF PREV

Porosidade 18 16 88,89 18 14 77,78 36 30 83,33

Eburnção 18 2 11,11 18 4 22,22 36 6 16,67

Erosão 18 6 33,33 18 1 5,556 36 7 19,44

Exostose 18 8 44,44 18 6 33,33 36 14 38,89

Labiamento 16 6 37,50 16 10 62,5 32 16 50

Osteófito 16 15 93,75 16 15 93,75 32 30 93,75
Ne: total de superfícies ou margens observadas no lado esquerdo 
Nd:  total de superfícies ou margens observadas no lado direito 
AF: total de superfícies ou margens afetadas 

 

 As epífises proximais do rádio foram afetadas em 96% dos indivíduos por 

qualquer lesão, em qualquer setor e grau de extensão. Entretanto, a diferença entre os 

percentuais observados para superfície e margem articular foi de quase 60%. Enquanto 

as superfícies foram afetadas em 36,8% dos indivíduos, na margem a frequência de lesões 

foi de 96%. Entre os lados esquerdo e direito o mesmo padrão e proporções foram 

observadas, sendo que as superfícies foram afetadas em menos da metade dos indivíduos 

(36,8% tanto no lado esquerdo quanto no direito) em ambos os lados. 

 Desse modo, o tipo de lesão mais frequente nesta área articular foi o osteófito 

(96%), seguido pela porosidade (31,5%). As erosões (2,6%) e os labiamentos (8%) foram 

os tipos menos frequentes, enquanto que eburnação e exostoses apresentaram frequências 

de 10,5% e 15,7% respectivamente. Entre os lados esquerdo e direito foi observado o 

mesmo padrão e proporções semelhantes: os osteófitos afetaram quase a totalidade das 

margens das áreas articulares enquanto as demais lesões expressaram-se através de 

poucos casos, com frequências de no máximo 36,8% (porosidade, lado direito) do total 

observado (Tabela 22). 
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Tabela 19: Prevalência de cada tipo de lesão - Prox. Rádio - PIAÇAGUERA 

TIPO DE LESÃO Ne AF PREV Nd AF PREV N.e+d AF PREV

Porosidade 19 5 26,32 19 7 36,84 38 12 31,58

Eburnção 19 2 10,53 19 2 10,53 38 4 10,53

Erosão 19 1 5,26 19 0 0 38 1 2,632

Exostose 19 3 15,79 19 3 15,79 38 6 15,79

Labiamento 13 1 7,69 12 1 8,33 25 2 8,00

Osteófito 13 12 92,31 12 12 100,00 25 24 96,00
Ne: total de superfícies ou margens observadas no lado esquerdo 
Nd:  total de superfícies ou margens observadas no lado direito 
AF: total de superfícies ou margens afetadas 

 

 As ulnas foram afetadas em 93,7% dos indivíduos por qualquer lesão, em qualquer 

setor e grau de extensão. Considerando separadamente os lados esquerdo e direito, as 

superfícies foram, ligeiramente, mais afetadas que a margem da área articular (88,2% e 

84,6% respectivamente). No lado direito, todos os indivíduos foram positivos para algum 

dos sinais de osteoartrose tanto na superfície (100%) quanto na margem (100%). 

 O tipo de lesão mais comum foi o labiamento, positivo em 90% das áreas 

articulares analisadas. Foram observadas proporções semelhantes nos lados esquerdo 

(92,3%) e direito (88,2%). As exostoses superficiais (65,6%) e os osteófitos (63,3%) 

apresentaram percentuais muito próximos, tal e qual observado nos lados esquerdo e 

direito. A erosão apresentou percentuais até 20% superiores no lado direito (26,6%) e não 

foi observado nenhum caso de eburnação nesta área articular (Tabela 23).  

 

Tabela 20: Prevalência de cada tipo de lesão - Prox. Ulna - PIAÇAGUERA 

TIPO DE LESÃO Ne AF PREV Nd AF PREV N.e+d AF PREV

Porosidade 17 9 52,94 15 9 60 32 18 56,25

Eburnção 17 0 0 15 0 0 32 0 0

Erosão 17 1 5,882 15 4 26,67 32 5 15,63

Exostose 17 11 64,71 15 10 66,67 32 21 65,63

Labiamento 13 12 92,31 17 15 88,24 30 27 90

Osteófito 13 8 61,54 17 11 64,71 30 19 63,33  

Ne: total de superfícies ou margens observadas no lado esquerdo 
Nd:  total de superfícies ou margens observadas no lado direito 
AF: total de superfícies ou margens afetadas 

 

 Nos úmeros, a região da tróclea foi mais afetada que o capítulo, considerando 

superfície e a margem da área articular. Os setores da tróclea foram mais afetados se 

comparados ao capítulo, bem como, as margens em relação às superfícies (os percentuais 

de superfície e margens afetadas foram respectivamente: 90% e 80,5% - AM; 92,5% e 
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68,5% - PM; 77,4% e 35,2% - CA e 76,4% e 34,2% - CP). O mesmo padrão envolvendo 

superfície e margem e tróclea e capítulo foi observado em ambos os lados do esqueleto.  

 

 As frequências de todos tipos de lesão foram sempre menores nos setores do 

capítulo em relação aos da tróclea.  

 A erosão foi o tipo de lesão menos frequente na maioria dos setores (a exceção foi 

no póstero-medial) e concentraram-se sempre e em todos os setores no grau 1 (100%).  

 A frequência de labiamentos foi superior em todos os setores do lado direito em 

relação ao esquerdo (lados direito e esquerdo respectivamente: 25% e 14,2% - AM; 37,5% 

e 9% - PM; 25% e 20% - CA; 62,5% e 11,1% - CP). Quando presentes, as lesões deste 

tipo concentraram-se entre os graus 1 e 2 (AM: 66,7% no grau 1 e 33,3% no grau 2; PM: 

57,1% no grau 1 e 42,8% no grau 2; CA: 57,1% no grau 2 e 28,6% no grau 1), com 

exceção do capítulo posterior, setor no qual as maiores frequências de labiamento estão 

nos graus 3 e 4 (33,3% em ambos). 

 A porosidade foi observada mais frequentemente nos setores da tróclea quando 

comparados aos do capítulo e com proporções semelhantes entre os lados (percentuais 

considerando ambos os lados: 61,1% - AM; 60% - PM; 23,5% - CA e 31,4% - CP). 

Tomando todos os setores afetados por porosidade, as lesões deste tipo associaram-se 

sempre aos graus 1 e 2. Apenas 1 caso foi observado no grau 4 e nenhum no 3. O padrão 

de distribuição deste tipo de lesão foi semelhante em ambos os lados, conforme pode ser 

observado pelas áreas em destaque no Gráfico 6. As porosidades distribuíram-se em 

pequenas concentrações desde a região da superfície próxima a fossa coronóide e ao longo 

do eixo do “carretel”, junto ao limite entre a tróclea e o capítulo. No lado direito, dos 11 

casos positivos para porosidade, 3 (27,2%) distribuíram-se em mais do que 25% do total 

da área do setor (grau 2), de forma que, observa-se no Gráfico 6 que as lesões deste tipo 

se distribuem por uma área maior se comparada ao lado esquerdo. 
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Gráfico 6: Frequência e distribuição de porosidade - Dist. Úmero - PIAÇAGUERA 

 

 

 As frequências de exostoses superficiais concentraram-se sempre e em todos os 

setores no grau 1 (100%) e estiveram comumente associadas a porosidade ao longo do 

eixo que separa o capítulo da tróclea (Gráfico 7). Embora mais frequentes no lado 

esquerdo, as exostoses concentraram-se sempre na mesma região do setor, enquanto que 

no lado direito os casos distribuíram-se por áreas mais extensas nos mesmos setores.  
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Gráfico 7: Frequência e distribuição de exostoses - Dist. Úmero – PIAÇAGUERA 

 
 

 O osteófito foi o tipo de lesão mais frequente em todos os setores da epífise distal 

do úmero (83,3% no ântero-medial; 81,4% no póstero-medial; 61,9% no capítulo anterior 

e 58,8% no capítulo posterior). Além disso, foi mais frequente no lado esquerdo, com 

exceção do capítulo posterior. As frequências de osteófitos em todos os setores obedecem 

ao mesmo padrão: os maiores percentuais para a lesão estão no grau 2 e diminuem 

gradativamente até o grau 4, quando equiparam-se ou aproximam-se do grau 1. No 

Gráfico 8, estes dados estão expressos na descontinuidade das manchas da margem 

anterior e na concentração (área mais escura) em um ponto específico da margem 

posterior. Também, é possível notar que as lesões na tróclea concentraram-se nas margens 

junto a fossa coronóide e a fossa do olecrano, entretanto, é necessário ponderar que a 

frequente ausência das margens laterais e do capítulo pode ter enviesado este resultado. 

O lado direito teve menores frequências de osteófitos na maioria dos setores (a exceção 

foi o capítulo posterior), se comprados aos do lado esquerdo (75% e 92,8% - AM; 68,7% 

e 100% - PM; 56,2% e 66,6% - CA; 75% e 44,4% - CP). 
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Gráfico 8: Frequência e distribuição de osteófitos - Dist. Úmero - PAÇAGUERA 

 

 

 No rádio o setor mais afetado por qualquer lesão e grau de extensão foi a 

circunferência articular, tanto do lado esquerdo (92,3%) quanto do lado direito (100%). 

Também neste setor, foi observada uma diferença expressiva, em termos absolutos (de 

67,5%), entre as frequências de lesões na superfície (28,5%) e na margem articular (96%). 

Proporções semelhantes foram observados em ambos os lados. A fóvea foi afetada por 

qualquer lesão em 31,5% dos casos observados com uma diferença de pouco mais de 10% 

entre o lado esquerdo (26,3%) e o lado direito (36,8%).  

 A lesão mais frequente na fóvea, considerando o total de casos observáveis, foi a 

porosidade (26,3%), seguida pela eburnação e pela exostose superficial (ambas com 

10,5%) e pela erosão (2,6%), que se expressou através de 1 único caso. O conjunto de 

casos positivos para porosidade (90%), erosão (100%) e exostoses (100%) concentrou-se 

no grau 1 de extensão pela superfície da fóvea. Os casos positivos para eburnação 

dividiram-se entre os graus 1, 3 e 4.  

 No Gráfico 9, pode-se observar que a porosidade, além de pouco frequente na 

superfície (tal como as demais lesões comuns a superfície da área articular) e que, embora 

as frequências de porosidade sejam semelhantes na fóvea e na circunferência articular 

(28,5%), os casos observados nesta última ocorreram em áreas diferentes em cada caso 

observado e em pequenas concentrações (100% dos casos no grau 1). Desta forma, no 
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Gráfico 12, a ocorrência de porosidade é expressa através de pequenas manchas (sempre 

claras) na circunferência articular.  

   

Gráfico 9: Frequência e distribuição de porosidade - Prox. Rádio - PIAÇAGUERA 

 

 

 Na circunferência articular, o tipo de lesão mais comum foi o osteófito (96%), 

seguido pela porosidade (28,5%). Eburnação (2,8%), exostose (8,5%) e labiamento (8%) 

expressaram-se através de poucos casos. Os casos positivos para osteófito na 

circunferência articular estão divididos entre os graus 2 (37,5%), 3 (37,5%) e 4 (25%) e 

mantêm proporções semelhantes entre os lados esquerdo e direito. Todos os casos 

positivos para porosidade, eburnação e exostose foram observados no grau 1 de extensão. 

Nenhum caso de erosão foi observado neste setor. Como pode ser observado no Gráfico 

10, os osteófitos foram observados frequentemente ao longo de toda a margem da área 

articular. A diferença entre áreas mais escuras e mais claras (áreas de maior frequência 

são), pode ser ponderada neste caso pela frequência de áreas ausentes, mais comuns na 

região das margens da circunferência articular (Gráfico 13). 
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Gráfico 10: Frequência e distribuição de osteófitos - Prox. Rádio - PIAÇAGUERA 

 

 

 

 Nas ulnas o setor mais comumente afetado por qualquer lesão foi a incisura 

troclear inferior, afetada em sua margem em 87,5% dos casos observados, sendo que a 

diferença entre as frequências das superfícies (53,1%) e das margens afetadas neste setor 

foi de mais de 34%. A incisura troclear superior foi afetada em sua margem em 85,7% 

dos casos, bem como, sua superfície em 60% dos casos observados. A maior diferença 

entre os percentuais da superfície e da margem articular foi observada na incisura radial, 

com 32,2% e 76% respectivamente. A menor diferença ocorreu na incisura troclear 

central, com 70% das superfícies afetadas contra 79,3% das margens. 

 O labiamento foi o tipo de lesão mais frequente na maioria dos setores (82,1% - 

ITS, 79,3% - ITC e 70,8% - ITI), a exceção foi a incisura do rádio, afetada em 41,6% dos 

casos observados por osteófitos. Os casos positivos para labiamento apresentaram 

frequências mais elevadas entre os graus 2 e 3, em todos os setores e, como pode ser 

observado do Gráfico 16, ocorrem preferencialmente fora da incisura radial. Embora as 

frequências sejam semelhantes nos demais setores, as áreas mais destacadas no gráfico 

(manchas mais escuras) expressam as porções do bordo com a maior concentração de 

lesões. No lado esquerdo, ainda que labiamentos sejam observados ao longo de toda a 

margem da área articular, as faixas mais escuras no Gráfico 11 representam as áreas onde 

precisamente coincidiram o maior número de casos. Ou seja, no lado direito os 
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indicadores, quando presentes, ocuparam faixas maiores do bordo em um número maior 

de situações. 

 

Gráfico 11: Frequência e distribuição de labiamentos - Prox. Ulna - PIAÇAGUERA 

 

 

 Depois dos labiamentos, as porosidades foram o tipo de lesão mais comum na 

maioria dos setores (36,3% - ITS; 33,3% - ITC e 40,6% - ITI), com exceção também da 

incisura radial, na qual foi observado a presença de porosidade em 25,8% das superfícies 

observadas. Em termos absolutos, as frequências de porosidade foram maiores no lado 

direito em quase todos os setores (no lado esquerdo, a ITI apresentou frequência 1,1% 

maior). Os casos positivos para porosidade, foram observados sempre nos graus 1 e 2, 

embora o número de casos em que a lesão afetou mais do que 25% da área do setor 

limitou-se a 2 casos (20%) na incisura troclear superior e 1 caso (10%) na incisura troclear 

central. O Gráfico 12 demonstra padrões de ocorrência de porosidade distintos entre os 

lados, embora a região da superfície mais próxima ao processo coronóide foi uma área 

frequente em ambos os lados. A incisura troclear superior apresentou frequência maior 

de porosidade e concentradas na região junto a margem superior da área articular. 
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Gráfico 12: Frequência e distribuição de porosidade - Prox. Ulna - PIAÇAGUERA 

 

 

 As exostoses foram particularmente expressivas na incisura troclear central, 

positivas em 53,3% dos casos observados. O percentual também é significativo neste 

setor quando os lados esquerdo e direito são avaliados separadamente. As exostoses 

foram o tipo de lesão mais frequente (56,2%) no lado esquerdo na incisura troclear central 

e foram positivas em metade dos casos observados para o lado direito. Os casos positivos 

para esta lesão ainda neste setor, concentraram-se nos graus 1 (68,7%) e 2 (31,2%). Nos 

demais setores, as exostoses foram observadas em regiões diferentes ou em relação de 

continuidade com a lesão já observada na incisura troclear central. A não coincidência 

das exostoses em uma mesma área, somada a lesões pouco extensas (100% dos casos no 

grau 1 nos setores além da ITC) está expressa, no Gráfico 13, na ausência de machas nos 

demais setores. 
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Gráfico 13: Frequência e distribuição de exostoses superficiais - Prox. Ulna - PIAÇAGUERA 

 

 

 Os osteófitos apresentaram percentuais mais significativos somente na incisura 

radial (48%). Os casos positivos para osteófitos, neste setor, apresentaram a seguinte 

distribuição entre os graus de extensão: 58,3% no grau 1; 16,6% no grau 2; 8,3% no grau 

3 e 16,6% no grau 4. 

 

 Nos rádios e ulnas as frequências de superfícies afetadas por qualquer lesão foram 

menores nos indivíduos entre 30-39 anos, aumentando entre os intervalos de 40-49 e 50 

anos ou mais até alcançar 100% dos casos observados afetados. As margens das áreas 

articulares, no entanto, apresentaram em quase todas as idades, 100% dos casos 

observados afetados por alguma lesão. A exceção foram os indivíduos entre 20-29 anos, 

que apresentaram, tanto nas ulnas quanto nos rádios, 80% das margens das áreas 

articulares afetadas por alguma lesão. Nas epífises distais do úmero a frequência de 

superfícies afetadas aumenta mais 8% entre os intervalos de 20-29 e 30-39, porém, 

diminui entre os indivíduos na faixa dos 40-49 anos. O mesmo ocorre com as margens, 

embora estas sejam menos afetadas na faixa dos 30-39 anos. Embora com poucas áreas 

articulares observáveis, os indivíduos com mais de 50 anos apresentaram 100% das 

superfícies e margens articulares afetados por qualquer lesão em qualquer grau de 

extensão 
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 A análise de setores afetados por idade no úmero apresentou uma frequência de 

margens afetadas inversamente proporcional a idade no setor ântero-medial (100% entre 

20-29; 87,5% entre 30-39; 80% entre 40-49 e 66,6% nos indivíduos com 50 anos ou 

mais). No setor póstero-medial, entretanto, a frequência de margens afetadas foi quase 

diretamente proporcional a idade (87,5%; 90%; 100% e 100%). Os setores do capítulo, 

entretanto, não apresentaram um padrão entre as frequências de casos positivos para lesão 

e as idades, embora pode-se observar uma tendência de aumento gradativo das 

frequências de superfícies afetadas, enquanto que as margens apresentaram frequências 

mais elevadas entre as faixas 30-39 e 40-49 anos. Entre os lados esquerdo e direito não 

foi observado um padrão claro entre a frequência de setores afetados e a idade, a exceção 

foi o setor ântero-medial, do lado direito que apresentou frequências na superfície 

diretamente proporcionais à idade, ao passo que as frequências na margem foram 

inversamente proporcionais ao desenvolvimento etário.  

 A fóvea do rádio apresentou uma tendência ao aumento gradativo das frequências 

de casos positivos para qualquer lesão entre os intervalos etários, embora na faixa dos 40-

49 anos tenha sido observada uma queda do percentual de setores afetados (22,2% 

entre20-29 anos; 27,2% entre 30-39 anos; 14,2% entre 40-49 anos e 100% nos indivíduos 

com 50 anos ou mais). Na circunferência articular a frequência de margens afetadas por 

alguma lesão foi de 100% em quase todas as idades. A exceção foi observada entre os 

indivíduos na faixa dos 20-29 anos, com 80% das margens afetadas. As superfícies 

apresentaram percentuais menores entre os 30-39 anos (18,1%) e 40-49 anos (14,2%) se 

comprados aqueles observados para 20-29 anos (37,5%) e 50 anos ou mais (100%). 

 Nas ulnas, as margens das áreas articulares foram positivos para qualquer lesão 

em 100% dos casos observados em quase todas as idades. A exceção foi observada entre 

os indivíduos mais jovens (20-29 anos), que apresentaram uma frequência de 80% de 

áreas afetas na margem por alguma lesão. As áreas da superfície articular, por sua vez 

apresentaram proporções semelhantes em duas faixas etárias: 88,8% (20-29 anos) e 

85,7% (30-39 anos). Nos demais intervalos foram observadas lesões em 100% das 

superfícies das articulares. A incisura troclear superior e inferior foram quase sempre os 

setores mais afetados por qualquer em cada intervalo etário: ambos com 75% entre 20 e 

29 anos; 100% e 87,5% entre 30 e 39 anos; ambos com 100% entre 40 e 49 anos e nos 

indivíduos acima de 50 anos. As margens, quase sempre e em todos os setores, 

apresentaram percentuais mais elevados em relação a superfície da área articular. 
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6.1.4 Quadril 

 

 Foram analisados 33 acetábulos (17 esquerdos e 16 direitos) e 33 epífises 

proximais do fêmur (16 esquerdas e 17 direitas), totalizando 66 áreas articulares 

observadas para o quadril. Deste total, eram esperados 264 setores, dos quais 238 (90,1%) 

puderam ser observados. 

 Os acetábulos foram positivos para qualquer lesão, em qualquer setor e grau de 

extensão em 96,7% das superfícies e 100% das margens observadas, com proporções 

semelhantes nos lados esquerdo e direito.  

 Conforme descrito na Tabela 24, os osteófitos estiveram presentes em todas áreas 

articulares e nenhum caso de eburnação foi observado. Porosidade e erosão foram mais 

frequentes no lado esquerdo (93,7% e 12,5% respectivamente) se comparadas ao direito 

(73,3% e 6,6% respectivamente). As exostoses superficiais e os labiamentos, por sua vez, 

foram mais frequentes do lado direito (26,6% e 71,4% respectivamente) se comparadas 

ao esquerdo (18,7% e 53,8%). 

 
Tabela 21: Prevalência de cada tipo de lesão - Acetábulo - PIAÇAGUERA 

TIPO DE LESÃO Ne AF PREV Nd AF PREV N.e+d AF PREV

Porosidade 16 15 93,75 15 11 73,33 31 26 83,87

Eburnção 16 0 0 15 0 0 31 0 0

Erosão 16 2 12,5 15 1 6,667 31 3 9,677

Exostose 16 3 18,75 15 4 26,67 31 7 22,58

Labiamento 13 7 53,85 14 10 71,43 27 17 62,96

Osteófito 13 13 100 14 14 100 27 27 100
 

Ne: total de superfícies ou margens observadas no lado esquerdo 
Nd:  total de superfícies ou margens observadas no lado direito 
AF: total de superfícies ou margens  afetadas 

 

 

 As epífises proximais dos fêmures foram positivas para qualquer lesão, em 

qualquer setor e grau de extensão em 81,8% das superfícies e 100% dos margens 

observadas. Também neste caso, as proporções entre os lados foram semelhantes e as 

diferenças não foram significativas. Além disso, também nos fêmures os osteófitos foram 

positivos em 100% das áreas articulares observadas, seguidos pela porosidade com 81,8% 

e pelos labiamentos, presentes em apenas 21,8% dos casos. Eburnação (6%), erosão (3%) 

e exostoses (3%) foram observadas em poucas situações. 
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Tabela 22: Prevalência de cada tipo de lesão - Prox. Fêmur - PIAÇAGUERA 

TIPO DE LESÃO Ne AF PREV Nd AF PREV N.e+d AF PREV

Porosidade 16 12 75 17 15 88,24 33 27 81,82

Eburnção 16 2 12,5 17 0 0 33 2 6,061

Erosão 16 0 0 17 1 5,882 33 1 3,03

Exostose 16 1 6,25 17 0 0 33 1 3,03

Labiamento 16 2 12,5 16 5 31,25 32 7 21,88

Osteófito 16 16 100 16 16 100 32 32 100
 

Ne: total de superfícies ou margens observadas no lado esquerdo 
Nd:  total de superfícies ou margens observadas no lado direito 
AF: total de superfícies ou margens  afetadas 

  

 Considerando os setores positivos para osteófitos no fêmur, sua frequência foi 

diretamente proporcional em quase todos os setores, com exceção do ântero-superior, no 

qual há uma queda na frequência de osteófitos com grau 3 de dispersão. As porosidades 

concentraram-se em mais de 90% dos casos no grau 1 em todos os setores, sendo que 

nenhum caso foi observado para os graus 3 e 4 em nenhum setor. Erosão e exostose, 

quando presentes, foram observadas sempre no grau 1, sendo que nenhum desses dois 

tipos de lesão foi observado na porção inferior da cabeça do fêmur (setores anterior e 

posterior). 

 Os setores ântero-superior e ântero-inferior do acetábulo apresentaram 100% das 

margens das áreas articulares afetados por alguma lesão. A frequência de lesões na 

margem dos setores póstero-superior e póstero-inferior foram 96% e 88,4% 

respectivamente. Além disso, as frequências nas superfícies e os setores inferiores 

apresentaram percentuais sempre menores àqueles observados nas margens (frequências 

nas superfícies considerando ambos os lados: 74,1% - AS; 28,5% - AI; 72,4% - PS e 

62,9% - PI).  

 A porosidade foi positiva em cerca de 50% dos casos observados em quase todos 

os setores, considerando ambos os lados (58% - AS; 30% - AI; 55,1% - PS e 56% - PI). 

Nos setores superiores o mesmo padrão e proporções semelhantes foi observado em 

ambos os lados. Nos setores inferiores o lado esquerdo apresentou frequências 20% 

superiores. No lado esquerdo, embora frequências semelhantes sejam observadas nos 

setores ântero-superior e póstero-superior, as lesões neste último distribuíram-se mais 

extensivamente (37,5% no grau 2) e porções diferentes do setor, enquanto que, no 

primeiro, as porosidades concentraram-se em uma região específica e foram pouco 

extensas (12,5% no grau 1) (Gráfico 14).   
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Gráfico 14: Frequência e distribuição de porosidades - Acetábulo - PIAÇAGUERA 

 

 

 Os labiamento apresentaram a maior frequência no setor ântero inferior (45,4% - 

esquerdo e 80% - direito), sendo que frequências maiores estão associadas ao grau 2 

(53,8% - AI e 60% - PI) e são gradativamente menores nos graus 3 e 4, neste setor. 

Todavia, os labiamentos foram quase sempre lesões menos comuns que a porosidade e o 

osteófito (28,5% - AS; 61,9% - AI; 8% - PS e 38,4% - PI), sendo o setor ântero-inferior 

uma clara exceção. Quando presente nos setores superiores do acetábulo (anterior e 

posterior) o labiamento ocorre mais comumente associado ao grau 1. No Gráfico 15, é 

possível observar que no lado esquerdo os casos positivos para labiamento no setor 

póstero-inferior coincidem sempre nos mesmo pontos do bordo do setor, gerando dessa 

forma uma mancha mais escura e contínua (grau 2) nesta região. No setor ântero-inferior, 

no mesmo lado, embora a frequência de lesões seja maior, estas distribuem-se ao longo 

de toda a margem articular e são particularmente mais comuns nas áreas limite com os 

setores ântero-superior e póstero-inferior (Gráfico 15). 
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Gráfico 15: Frequência e distribuição de labiamentos - Acetábulo - PIAÇAGUERA 

 

 

 Tomando o total de acetábulos observados, os osteófitos foram a lesão mais 

comum em todos os setores (92,8% - AS; 71,4% - AI; 92% - PS e 80,7% - PI). O mesmo 

padrão pode ser observado em ambos os lados, embora as proporções variem entre os 

setores. No Gráfico 16 é possível observar que estas lesões ocorrem preferencialmente e 

extensivamente (até 60% dos casos positivos nos setores superiores concentram-se no 

grau 4 de extensão) no bordo superior. Também neste caso (acetábulo), os percentuais 

menos ou mais expressivos de qualquer lesão nos setores inferiores devem ser ponderados 

pela frequência de superfícies e bordos ausentes conforme pode ser observado também 

no Gráfico 16. 
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Gráfico 16: Frequência e distribuição de osteófitos - Acetábulo - PIAÇAGUERA 

 

 

 Os setores do fêmur foram, em todos os casos, mais frequentemente afetados nas 

margens das áreas articulares se comparados a superfície. As frequências de lesões na 

margem da área articular foram elevadas em todos os setores (100% - PI; 96,7% AI; 

93,5% - PS e 89,6% - AS). Tomando apenas as superfícies, os setores inferiores também 

foram mais frequentemente afetados por lesões (65,6% - AI; 55,1% PI; 43,7% - AS e 

43,7% - PS). Ainda que os lados esquerdo e direito tenham apresentado proporções 

semelhantes, o lado direito foi, de modo geral, mais afetado, considerando superfície e 

margem da área articular. 

 Basicamente, a epífise proximal do fêmur foi afetada por dois tipos de lesão: 

porosidades e osteófitos. Eburnação, erosão, exostose superficial e labiamento limitaram-

se a uma quantidade bastante reduzida de casos e não serão detalhadamente descritos. 

 No lado esquerdo, a frequência de porosidade foi homogênea com 7 casos em 

média positivos em cada setor (43,75% - PS; 40% - AS; 56,2% - AI; 46,6% - PI). No lado 

direito, frequências mais elevadas foram observadas nos setores inferiores (43,75 – PS; 

41,1% - AS; 75% - AI; 64,2% - PI). Considerando apenas os casos positivos, a porosidade 

esteve sempre associada aos graus 1 e 2 na maioria dos setores. A exceção do setor 

póstero-inferior, no qual todos os casos observados, em ambos os lados, não afetaram 

mais do que 25% da área do setor (grau 1). O Gráfico 17 ilustra a região, em cada setor, 

com a maior coincidência de casos (manchas mais escuras). Embora sejam visíveis em 
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diferentes porções da área articular, as porosidades concentram-se particularmente ao 

redor da fóvea e no setor ântero-inferior. N lado esquerdo, os dados observados para o 

setor póstero-inferior devem ser ponderados pela frequência de áreas ausentes neste setor.    

 

Gráfico 17: Frequência e distribuição de porosidade - Prox. Fêmur - PIAÇAGUERA 

 

 

 Os labiamentos foram observados extensivamente ao longo da margem da área 

articular. Estas lesões, sob a forma de proliferações que se desenvolveram em direção ao 

colo anatômico, estiveram associadas em todos os setores ao grau 4 de extensão (72,4% 

- PS; 53,8% - AS; 80% - AI e 61,9% - PI) de modo que sua frequência tende a ser 

diretamente proporcional ao grau. Proporções semelhantes foram observadas entre os 

lados na maioria dos setores. No Gráfico 18 é possível observar, embora as frequências 

sejam semelhantes em todos os setores, o mesmo padrão de distribuição dos osteófitos 

em ambos os lados. Nos setores ântero-superior e póstero-inferior, transversalmente 

opostos, as lesões estão em relação de continuidade com as lesões que se desenvolvem 

marcadamente nos setores póstero-superior e ântero-inferior e, por isso, estão mais 

destacadas entre os limites dos setores (Gráfico 21). 
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Gráfico 18: Frequência e distribuição de osteófitos - Prox. Fêmur - PIAÇAGUERA 

 

 

 Nos acetábulos quase 100% das áreas articulares foi afetada por qualquer lesão, 

considerando superfície e margem da área articular, independentemente da idade. A única 

exceção está expressa nos intervalos entre 40 e 49 anos com uma única superfície não 

afetada por lesão, embora 100% das margens sejam positivas para qualquer lesão. A 

porção anterior do acetábulo (setores superior e inferior), foi afetada em sua margem em 

100% dos casos observados e em qualquer idade (incluindo os indivíduos indeterminados 

para idade). A porção posterior do acetábulo foi mais afetada nos indivíduos entre 40 e 

49 anos e com mais de 50 anos. Nesses intervalos etários as margens foram afetadas em 

100% dos casos. As superfícies da área articular menos afetadas foram as do setor ântero-

inferior, na qual, inclusive, não foi possível observar um padrão claro entre os intervalos 

etários.  

 Não foram observadas diferenças significativas entre os lados esquerdo e direito 

entre as idades, embora nos setores ântero-superior e póstero-inferior a frequência de 

lesões tenha sido diretamente proporcional a idade no lado esquerdo. Além disso, no lado 

direito, no ântero-superior, a frequência de lesões na superfície da área articular foi 

inversamente proporcional a idade (100% entre 20-29; 80% entre 30 e 39; 66,6% entre 

40 e 49 e 50% nos indivíduos com mais de 50 anos) 
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 Nos fêmures, enquanto 100% das margens das áreas articulares foram afetadas 

por alguma lesão em qualquer idade, as áreas foram afetadas em proporções distintas 

(87,5% entre 20-29; 60% entre 30-39; 75% entre 40-49 e 100% nos indivíduos acima dos 

50 anos). A porção inferior da cabeça do fêmur (setores posterior e anterior) apresentou 

frequências de lesões ligeiramente superiores em relação a porção superior (setores 

posterior e anterior) e quase 100% das margens das áreas articulares afetadas por alguma 

lesão em todas as idades. Em todos os setores e idades, as superfícies apresentaram 

frequências significativamente menores em relação às margens. Além disso, em todos os 

setores, as superfícies apresentaram frequências menores nos indivíduos entre 30 e 39 

anos, de modo que os percentuais aumentam gradativamente entre os indivíduos no 

intervalo de 40 a 49 e com mais de 50 anos (p.e. no póstero-superior: 42% entre 20-29; 

36,3% entre 30-39; 66,6% entre 40-49 e 100% entre os indivíduos acima dos 50 anos). 

Entre os lados direito e esquerdo foram observadas proporções semelhantes àquelas 

acima descritas. 

 

 

6.1.5 Joelho 

 

 Foram observadas 31 epífises distais do fêmur (15 do lado esquerdo e 16 do 

direito), 33 patelas (18 do lado esquerdo e 15 do direito) 29 epífises proximais da tíbia. 

Eram esperados para esse conjunto articular 496 setores, dos quais 484 (97,5%) foram 

analisados. 

 Todas as margens observadas para a epífise distal do fêmur (100%) e 90,3% das 

superfícies da área articular foram afetados por alguma lesão. As superfícies do lado 

esquerdo (86,6%) foram ligeiramente menos afetadas do que as observadas do lado direito 

(93,75%). Os labiamentos e osteófitos apresentaram frequências semelhantes na margem, 

87,5% e 91,6% respectivamente, sendo, de fato, os tipos de lesão mais comuns nesta área 

articular. Na sequência, as porosidades afetaram 83,8% e as exostoses superficiais 22,5% 

das superfícies. Eburnação (3,2%) e erosão (9,6%) limitaram-se 1 e 3 casos 

respectivamente. No lado esquerdo, o tipo de lesão mais comum foi a porosidade, com 

93,7% das superfícies observadas afetadas (Tabela 26). 
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Tabela 23: Prevalência de cada tipo de lesão - Dist. Fêmur - PIAÇAGUERA 

TIPO DE LESÃO Ne AF PREV Nd AF PREV N.e+d AF PREV

Porosidade 15 11 73,33 16 15 93,75 31 26 83,87

Eburnção 15 0 0 16 1 6,25 31 1 3,226

Erosão 15 2 13,33 16 1 6,25 31 3 9,677

Exostose 15 5 33,33 16 2 12,5 31 7 22,58

Labiamento 13 11 84,62 11 10 90,91 24 21 87,5

Osteófito 13 12 92,31 11 10 90,91 24 22 91,67  
Ne: total de superfícies ou margens observadas no lado esquerdo 
Nd:  total de superfícies ou margens observadas no lado direito 
AF: total de superfícies ou margens afetadas 

 

 A patela apresentou 92,5% das margens e 80,6% das superfícies da área articular 

observadas afetadas por qualquer lesão, em qualquer setor e grau de extensão. A margem 

articular foi até 14% mais afetado no lado direito. As superfícies apresentaram 

frequências de 76,4% e 85,7% respectivamente, enquanto que as margens apresentaram 

85,7% e 100%.  

 O tipo de lesão mais comum nesta área articular foi o labiamento, frequente em 

88,8% das margens, seguido pela porosidade, presente em 80,6% das superfícies. Os 

osteófitos aparecem em pouco mais da metade das patelas enquanto que erosão (3,2%) e 

exostoses (6,4%) limitaram-se a 1 e 2 casos respectivamente. Nenhum caso de eburnação 

foi observado. O lado esquerdo apresentou frequências para cada tipo de lesão até 22% 

inferiores em relação ao lado direito (Tabela 27). 

 
Tabela 24: Prevalência de cada tipo de lesão - Patela - PIAÇAGUERA 

TIPO DE LESÃO Ne AF PREV Nd AF PREV N.e+d AF PREV

Porosidade 17 13 76,5 14 12 85,71 31 25 80,65

Eburnção 17 0 0 14 0 0 31 0 0

Erosão 17 1 5,88 14 0 0 31 1 3,226

Exostose 17 1 5,88 14 1 7,143 31 2 6,452

Labiamento 14 11 78,6 13 13 100 27 24 88,89

Osteófito 14 7 50 13 7 53,85 27 14 51,85  
Ne: total de superfícies ou margens observadas no lado esquerdo 
Nd:  total de superfícies ou margens observadas no lado direito 
AF: total de superfícies ou margens  afetadas 

 

 As epífises proximais da tíbia apresentaram 95,6% de duas margens e 89,6% das 

superfícies da área articular observados afetados por qualquer lesão, em qualquer setor e 

grau de extensão. Também neste caso, o lado esquerdo apresentou frequências de 

superfícies (86,6% no lado esquerdo e 92,8% no direito) e margens (91,6% no lado 

esquerdo e 100% no direito) afetados inferiores em relação ao lado direito. A porosidade 
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foi o tipo de lesão mais comum nas proximais da tíbia, presente em 89,6% das superfícies 

observadas. O labiamento (69,5%) e o osteófito (65,2%) aparecem na sequência com 

percentuais semelhantes. As exostoses afetaram 17,5% das superfícies observadas, sendo 

a absoluta maioria do lado direito (28,5% das superfícies observadas neste lado). 

Eburnação (3,4%) e erosão (6,8%) expressaram-se através de 3 casos, todos no lado 

direito. O único tipo de lesão mais frequente no lado esquerdo foi o osteófito, presente 

em 75% das margens deste lado contra 54,5% no lado direito (Tabela 28).  

 

Tabela 25: Prevalência de cada tipo de lesão - Prox. Tíbia - PIAÇAGUERA 

TIPO DE LESÃO Ne AF PREV Nd AF PREV N.e+d AF PREV

Porosidade 15 13 86,7 14 13 92,86 29 26 89,66

Eburnção 15 0 0 14 1 7,143 29 1 3,448

Erosão 15 0 0 14 2 14,29 29 2 6,897

Exostose 15 1 6,67 14 4 28,57 29 5 17,24

Labiamento 12 8 66,7 11 8 72,73 23 16 69,57

Osteófito 12 9 75 11 6 54,55 23 15 65,22
 

Ne: total de superfícies ou margens observadas no lado esquerdo 
Nd:  total de superfícies ou margens observadas no lado direito 
AF: total de superfícies ou margens observadas afetadas 

 

 Na epífise distal do fêmur, as frequências de lesões nas margens da área articular 

foram sempre maiores se comparadas as frequências nas superfícies dos setores 

correspondentes. A única exceção foi a face patelar póstero-lateral, que apresentou 

frequência de lesões maior na superfície (46,6% e 31,5%). O setor com a maior frequência 

de lesões foi a face patelar ântero-medial, com a margem positiva para alguma lesão em 

todos os casos observados (100%), embora sua superfície tenha sido positiva para lesões 

em apenas 25% dos casos. A mesma proporção foi observada em ambos os lados do 

esqueleto. Os setores póstero-medial e póstero-lateral, dos côndilos considerando a 

superfície e a margem da área articular, foram notavelmente mais afetados no lado direito 

que no esquerdo.  

 

 

 A porosidade foi mais frequente na porção lateral da face articular (46,6% - FAL; 

46,6% - FPL), considerando ambos os lados. No lado direito, as frequências foram 

maiores nos côndilos posteriores (53,3% - CPM; 50% - CPL), sendo que as frequências 

são semelhantes nos demais setores. Considerando apenas os casos positivos, as 

porosidades não foram observadas associadas ao grau 4 em nenhum setor em ambos os 
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lados. Na face patelar, as lesões foram observadas associadas ao grau 1 na maioria dos 

casos (57,1% - FAM; 64,3% - FAL; 90,9% - FPM e 92,8% - FPL), embora alguns casos 

no grau devam também ser considerados na porção anterior. O Gráfico 19 ilustra a 

distribuição e frequência das porosidades, sendo notável a concentração das lesões junto 

a margem medial e anterior da face patelar.  

 Nos côndilos, a porosidade distribuiu-se somente entre os graus 1 e 2 e foi em 

todos os setores mais frequente no grau 1 (90,9% - CAM; 85,7% - CAL; 75% - CPM; 

80% - CPL). As lesões distribuíram-se por uma área maior e foram mais frequentes no 

lado direito, como pode ser observado no Gráfico 19). 

 

 

Gráfico 19: Frequência e distribuição de porosidades - Dist. Fêmur - PIAÇAGUERA 

 

  

 

 As exostoses superficiais foram menos frequentes que as porosidades e ocorreram 

preferencialmente nos côndilos posteriores (medial e lateral). Sempre que presentes 

foram observadas associadas ao grau 1 de extensão. Eburnação e erosão, quando 

presentes, apresentaram percentuais pouco expressivos em todos os setores da epífise 

distal do fêmur. 

 Na porção anterior dos côndilos os labiamentos foram o tipo de lesão mais comum 

(87,5% - CAM; 63,6% CAL). No Gráfico 23, é possível notar que além de afetar os 
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setores anteriores da face patelar (40% - FAM; 38,1% - FAL) os labiamentos afetaram, 

particularmente a margem junto a fossa intercondilar. Nos côndilos anteriores a lesões 

foram observadas associadas mais frequentemente ao grau 2 (53,3% - CAM; 28,6% - 

CAL) e 3 (26,6% - CAM; 42,8% - CAL) enquanto que, nos côndilos posteriores a maiores 

das lesões não afetou mais do que 25% da margem do setor (grau 1: 92,3% - CPM; 50% 

- CPL). Isso se dá porque as lesões observadas no trecho mais posterior da margem dos 

côndilos estão em relação de continuidade com o processo observado nos côndilos 

anteriores (Gráfico 20).  

  

 

Gráfico 20: Frequência e distribuição de labiamentos - Dist. Fêmur - PIAÇAGUERA 

 

 

 

 Os osteófitos foram o tipo de lesão mais comum na porção anterior da face patelar 

(60% - FAM; 47,6% - FAL). Entre os lados direitos o mesmo padrão foi observado com 

uma diferença de até 10% entre os dois lados. Na porção anterior dos côndilos, o lado 

esquerdo foi mais afetado (71,4% - CAM; 54,5% - CAL) que o direito (44,4% - CAM; 

36,3% - CAL). Quando positivos, os osteófitos apresentaram frequências distribuídas 

entre todos os graus de extensão. Embora menos casos tenham sido observados na porção 

posterior da face patelar, quando observados nesta região os osteófitos tendem a afetar a 

maior parte de sua margem (grau 4, considerando ambos os lados: 50% - FPM; 75% - 
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FPL).  Nos setores dos côndilos, os casos positivos de osteófitos estiveram mais 

associados ao grau 1, sendo particularmente frequentes na margem posterior dos côndilos 

(Gráfico 21).  

  
 
Gráfico 21: Frequência e distribuição de osteófitos - Dist. Fêmur - PIAÇAGUERA 

 

 

 Na patela, as margens (61,5% - AL; 72% - AM; 72,2% - PM e 73,9% - PL) foram 

ligeiramente mais afetadas por lesões se comparadas às superfícies das áreas articulares 

(62% - AL; 70% - AM; 68,9% - PM e 38,7% - PL). Considerando apenas as margens, a 

porção anterior da patela foi menos afetada por lesões. A frequência em cada setor variou 

em cada um dos lados, embora o padrão geral (margens dos setores com as maiores 

frequências absolutas de lesões) tenha permanecido.  

 

 Porosidade e labiamento foram os tipos de lesão mais comuns na patela e nenhum 

caso de eburnação foi observado em qualquer um dos setores. 

 Particularmente, considerando ambos os lados, a porosidade teve frequências 

aproximadas na maioria dos setores, com exceção do póstero-lateral (58,6% - AL; 66,6% 

- AM; 68,9% - PM e 38,7% - PL). O lado direito apresentou, de modo geral, frequências 

maiores (61,5% - AL; 84,6% - AM; 61,5% - PM e 50% - PL), com destaque novamente 

para o setor póstero-lateral, com uma percentual mais de 20% maior do que aquele 

observado no lado esquerdo (56,2% - AL; 52,9% - AM; 75% - PM e 29,4% - PL). Os 
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casos positivos de porosidade foram observados associados aos graus 1, 2 e 3 e as maiores 

frequências foram observadas entre os graus 1 e 2. Como pode ser observado no Gráfico 

22, no setor ântero-lateral as lesões concentraram-se na mesma região do setor em ambos 

os lados, embora as maiores frequências estejam no póstero-medial (esquerdo) e ântero-

medial (direito). No lado direito, as lesões observadas no póstero-medial concentraram-

se entre os limites do setor, pois correspondem de fato ao processo patológico que 

desenvolve-se nos demais setores. Também, no setor póstero-lateral, em ambos os lados, 

as lesões observadas estão relacionadas ao setor ântero-lateral com poucos distribuídos 

na porção mais central do setor (mancha mais clara) (Gráfico 22). 

 

Gráfico 22: Frequência e distribuição de porosidade - Patela - PIAÇAGUERA 

 

 

 Apenas 1 caso de erosão e 2 casos de exostoses superficiais foram observados, 

sempre associados ao grau 1 de extensão e correspondentes aos sepultamentos 31 (média: 

39,5 anos) e 48 (média: 42,5 anos). Nenhum caso de eburnação foi registrado. 

 Os labiamentos foram observados ao longo da margem de todos os setores de 

modo que, foram observadas frequências equilibradas entre todos os setores (61,5% - AL; 

64% - AM; 66,6% - PM e 65,2% - PL). O mesmo padrão e proporções semelhantes foram 

observados em ambos os lados. A distribuição das lesões esteve associada a todos os 

graus de extensão em todos os setores, sendo que os casos se associaram mais 

frequentemente aos graus 2 (43,7% - AL; 46,6% - AM; 30,7% - PM e 46,6% - PL) e 3 

(37,5% - AL; 26,6% - AM; 30,7% - PM e 33,3% - PL). O Gráfico 23 ilustra a ocorrência 
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das lesões ao longo de toda a margem. Em ambos os lados a margem anterior foi afetada 

frequentemente por lesões mais extensas (graus 2, 3 e 4), entretanto, no lado esquerdo os 

casos observados consistiram em lesões mais localizadas (graus 1 e 2) e em faixas 

diferentes da margem da área articular. 

  

Gráfico 23: Frequência e distribuição de labiamentos - Patela - PIAÇAGUERA 

 

 

 Os osteófitos apresentaram frequências mais elevadas nos setores da porção 

posterior da patela (15,3% - AL; 16% - AM; 33,3% - PM e 17,3% - PL), entretanto, deve-

se considerar que foram observados em média 2 casos positivos para osteófito em cada 

setor. Estes casos estiveram associados a diferentes graus de extensão, embora mais 

frequentemente no grau 1.  

 

 Considerando todos os casos observados, os côndilos laterais da epífise proximal 

da tíbia tiveram suas margens mais afetadas por alguma lesão (94,7% - CAL; 87,5% - 

CPL; 60% - CAM e 58,8% - CPM) se comparados a superfície da área articular (70,3% - 

CAL; 67,8% - CPL; 60,7% - CAM e 78,5% - CPM). Muito embora, nos côndilos mediais 

a superfície foi mais comumente afetada do que a margem da área articular. O mesmo 

padrão foi observado em ambos os lados. Além disso, nos côndilos laterais a superfície 

foi mais afetada no lado direito (76,9% - CAL; 71,4% - CPL), do que no esquerdo (64,2 

- CAL; 64,2% - CPL). Nos côndilos mediais, por sua vez, as margens é que foram mais 

afetadas no lado direito (66,6% - CAM e 66,6% - CPM) se comparado ao esquerdo 
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(54,5% - CAM e 50% - CPM). 

 A porosidade foi o tipo de lesão mais comum em todo os setores e foi mais 

frequente no côndilo póstero-medial do que em qualquer outro setor (70,3% - CAL; 

64,2% - CPL; 60,7% - CAM e 78,5% - CPM). O mesmo padrão foi observado em ambos 

os lados e está ilustrado no Gráfico 24, através do qual nota-se não apenas frequências 

altas no côndilo póstero-medial (manchas mais escuras), mas também que a lesões 

coincidem na mesma região deste setor na maioria dos casos observados. As lesões foram 

observadas associadas aos graus 1 e 2, embora a maioria dos casos positivos estivesse 

associado ao grau 1 em todos os setores (percentuais considerando ambos os lados: 100% 

- CAL; 94,4% - CPL; 100% - CAM e 86,3% - CPM). Este dado também pode ser 

observado no Gráfico 24 através da extensão das áreas afetadas 

 

Gráfico 24: Frequência e distribuição de porosidade - Prox. Tíbia - PIAÇAGUREA 

 

 

 Também nesta área articular, eburnação e erosão foram incomuns e, quando 

presentes, concentraram-se sempre e em todos os setores no grau 1. As exostoses 

superficiais apresentaram frequências distantes daquelas observadas para porosidade e 

labiamentos, mas foram observadas particularmente no côndilo póstero-lateral (0 - CAL; 

14,2% - CPL; 7,1% - CAM e 3,5% - CPM). 

 Nas margens da área articular, os labiamentos foram mais frequentes que os 

osteófitos, com exceção do côndilo ântero-medial (considerando ambos os lados: 65% - 
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CAL; 50% - CPL; 19% - CAM e 35,2% - CPM), que apresentou 35,2% dos casos 

positivos para osteófitos. No lado direito, as margens foram mais afetadas pelas ausências 

e quebras e foram menos observadas. De qualquer modo, o mesmo padrão de frequência 

e distribuição de osteófitos pode ser observado em ambos os lados (Gráfico 25). Quando 

positivas, as lesões deste tipo foram observadas associadas em todos os graus de extensão, 

porém a maioria dos casos atingiu entre 25 e 50% (grau 2) da margem em todos os setores 

(38,4% - CAL; 62,5% - CPL; 50% - CAM e 83,3% - CPM). O mesmo padrão foi 

observado em ambos os lados. 

 

Gráfico 25: Frequência e distribuição de labiamento - Prox. Tíbia - PIAÇAGUERA 

 

 

 Com exceção do côndilo ântero-medial, os osteófitos foram menos frequentes que 

os labiamentos na maioria dos setores, considerando ambos os lados (45% - CAL; 37,5% 

- CPL; 47,6% - CAM e 23,5% - CPM). O mesmo padrão foi observado no lado direito, 

sendo que no lado esquerdo, os osteófitos tiveram foram positivos em cerca de 50% na 

maioria dos casos observados na maioria dos setores (50% - CAL; 50% - CPL; 50% - 

CAM e 12,5% - CPM). As lesões, quando positivas distribuíram-se, particularmente, 

entre os graus 1 (33,3% - CAL; 50% - CPL; 30% - CAM e 25% - CPM) e 2 (33,3% - 

CAL; 33,3% - CPL; 50% - CAM e 50% - CPM). No lado esquerdo, o mesmo padrão foi 

observado, entretanto, no lado direito, alguns casos estiveram associados ao grau 3. 

 Nos indivíduos entre 20 e 29 anos, o lado esquerdo apresentou superfícies e 
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margens da área articular mais frequentemente lesionadas em todos os setores. Entre 30 

e 39 anos lado direito apresentou uma frequência de casos positivos para qualquer lesão, 

também em todos os setores, superior ao esquerdo. Nos indivíduos com 50 anos ou mais 

nenhuma margem pode ser observada no lado direito 

 Embora, as margens das áreas articulares da epífise distal do fêmur sejam 

positivas para pelo menos um tipo de lesão em todos os casos observados, as superfícies 

apresentaram frequências menores entre os indivíduos de 30 a 39 anos: (87,5% entre 20-

29, 77,7% entre 30-39; 100% entre 40-49 e 100% nos indivíduos acima dos 50 anos). 

Todas as superfícies, observadas nos indivíduos entre 30 e 39 anos, em quase todos os 

setores da distal do fêmur, apresentaram frequências inferiores quando comparadas aos 

demais intervalos etários. A exceção foi o côndilo póstero-lateral, no qual foram 

observadas frequências de superfícies com lesão diretamente proporcionais à idade, ao 

passo que, as frequências na margem deste setor sejam inversamente proporcionais à 

idade. Nos indivíduos acima dos 50 anos não foi possível observar nenhum setor da face 

patelar e nenhuma margem de qualquer setor. 

 Nenhuma patela foi observada nos indivíduos com 50 anos ou mais. Embora 

observado 100% de casos positivos para alguma lesão na margem da área articular em 

todos os indivíduos até 49 anos, a única patela presente para análise no intervalo de 

indivíduos com 50 anos ou mais, foi negativa para lesão. Além disso, não foi observado 

um padrão claro entre as frequências de lesões em cada setor e intervalo etário. Foi 

observado, entretanto, que as frequências de casos positivos na superfície apresentaram 

queda de mais de 15% entre os indivíduos com 40 a 49 anos ou, mais especificamente, o 

lado direito apresentou queda de 34% no percentual de casos positivos. 

 Também, entre as epífises proximais da tíbia, a frequência de casos positivos para 

qualquer lesão, em qualquer setor, foi inferior entre os indivíduos entre 30 a 39 anos. O 

mesmo padrão foi observado em cada setor (com exceção do côndilo póstero-medial), e 

no lado esquerdo do esqueleto. Entre os intervalos 20-29 e 30-39 anos, a diferença mais 

significativa foi observada no lado esquerdo, tanto para a superfície quanto para a margem 

da área articular. Esses que são de 100% no primeiro intervalo, caem para 60 e 75% de 

casos positivos para qualquer tipo de lesão. O côndilo póstero-medial foi único setor em 

que foi observado frequências de lesões na superfície diretamente proporcionais à idade. 

O côndilo ântero-lateral, por sua vez, apresentou frequências na superfície quase 

inversamente proporcionais à idade. 
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6.1.6 Tornozelo 

 

 Foram observadas 26 epífises distais da tíbia (11 do lado esquerdo e 15 do direito) 

e 36 tálus (16 do lado esquerdo e 20 do direito). Eram esperados 248 setores, dos quais 

240 (96,7%) puderam ser analisados.  

 Nas epífises distais da tíbia, 92,3% das superfícies observadas e 88,4% das 

margens das áreas articulares foram afetados por qualquer lesão em pelo menos algum 

dos setores e em qualquer grau de extensão. Todas as superfícies (100%) observadas no 

lado direito foram positivas para qualquer lesão, enquanto que 81,8% o foi no lado 

esquerdo. Tomando apenas os as margens, o lado esquerdo foi mais afetado, com 100% 

das margens positivas contra 80% no lado direito. 

 Os osteófitos foram o tipo de lesão mais comum em toda a área articular, positivo 

em 91,3%, sendo que percentuais semelhantes foram observados entre os lados. A 

porosidade esteve presente em 88,4% das superfícies, tendo sido mais comum no lado 

direito (93,3%) do que no esquerdo (81,8%). Os labiamentos vieram na sequência, 

positivos em 73,9% das margens e também com percentuais bastante semelhantes em 

cada um dos lados. As exostoses superficiais (11,5%) e eburnação (7,6%) foram expressas 

através de poucos casos e associadas a indivíduos acima dos 30 anos. Nenhum caso de 

erosão foi observado nesta área articular. (Tabela 29) 

 

Tabela 26: Prevalência de cada tipo de lesão - Dist. Tíbia - PIAÇAGUERA 

TIPO DE LESÃO Ne AF PREV Nd AF PREV N.e+d AF PREV

Porosidade 11 9 81,8 15 14 93,33 26 23 88,46

Eburnção 11 1 9,09 15 1 6,667 26 2 7,692

Erosão 11 0 0 15 0 0 26 0 0

Exostose 11 1 9,09 15 2 13,33 26 3 11,54

Labiamento 11 8 72,7 12 9 75 23 17 73,91

Osteófito 11 10 90,9 12 11 91,67 23 21 91,3  
Ne: total de superfícies ou margens observadas no lado esquerdo 
Nd:  total de superfícies ou margens observadas no lado direito 
AF: total de superfícies ou margens afetadas 

 

 Os tálus apresentaram 88,8% das margens afetadas por alguma lesão, embora a 

diferença em relação a frequência de lesões na superfície seja mais significativa neste 

caso: 58,3% das superfícies apresentaram alguma lesão. No lado esquerdo, 62,5% das 

superfícies foram positivas contra 55% no lado direito. Tomando apenas a margem da 

área articular, o lado esquerdo foi positivo para lesões em 93,7% dos casos observados 

contra 85% no lado direito. 
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 O labiamento foi o tipo de lesão mais frequente em toda a área articular, positivo 

em 87,8% das margens observadas. O lado esquerdo apresentou 93,3% das margens 

afetadas enquanto que o direito apresentou 83,3% de casos positivos para labiamento. A 

porosidade (61,1%) e o osteófito (60,6%) apareceram na sequência, sendo o lado 

esquerdo mais afetado por ambos os tipos de lesão. Também no tálus, não foi observado 

nenhum caso de erosão e, no lado esquerdo, nenhum caso de eburnação (sua frequência 

foi de 5% no lado direito e de 2,7% quando ambos os lados são considerados) (Tabela 

30). 

 
Tabela 27: Prevalência de cada tipo de lesão - Tálus - PIAÇAGUERA 

TIPO DE LESÃO Ne AF PREV Nd AF PREV N.e+d AF PREV

Porosidade 16 10 62,5 20 12 60 36 22 61,11

Eburnção 16 0 0 20 1 5 36 1 2,778

Erosão 16 0 0 20 0 0 36 0 0

Exostose 16 2 12,5 20 1 5 36 3 8,333

Labiamento 15 14 93,3 18 15 83,33 33 29 87,88

Osteófito 15 10 66,7 18 10 55,56 33 20 60,61  
Ne: total de superfícies ou margens observadas no lado esquerdo 

Nd:  total de superfícies ou margens observadas no lado direito 

AF: total de superfícies ou margens afetadas 

 

 As margens (89,4% - MAM; 80% - MPM; 86,9% - FA; 86,3% - FP) e, em todos 

os setores, foram sempre mais afetadas que a superfície correspondente (27,2% - MAM; 

33,3% - MPM; 84,6% - FA; 69,2% - FP), considerando ambos os lados. O mesmo padrão 

foi observado em ambos os lados, embora, a porção anterior da epífise tenha sido mais 

afetada no lado direito, seja na superfície (35,7% - MAM; 42,8% - MPM; 86,6% - FA; 

66,6% - FP) ou na margem da área articular (91,6% - MAM; 70% - MPM; 91,6% - FA; 

91,6% - FP). Deste modo, o maléolo ântero-medial foi o setor com maior percentual de 

margens afetadas e o menor percentual de superfície afetadas por qualquer lesão. O 

maléolo póstero-medial foi o único setor com frequências maiores no lado esquerdo e, 

além disso, nota-se que toda a porção do maléolo medial possui frequências de lesões nas 

superfícies significativamente inferiores aquelas observadas na face articular.  

 A porosidade foi mais frequente na face articular se comparada ao maléolo medial 

(26% - MAM; 29,1% - MPM; 84,6% - FA; 69,2% - FP) e mais comum no lado direito 

(35,7% - MAM; 35,7% - MPM; 86,6% - FA; 66,6% - FP) se comparado ao esquerdo 

(11,1% - MAM; 20% - MPM; 81,8% - FA; 72,7% - FP) com exceção da face articular 

posterior. Quando presente as lesões estiveram mais frequentemente associadas ao grau 

1, sendo que todo os casos positivos para porosidade na face articular atingiram no 
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máximo 25% da área do setor (71,4% - MAM; 78,9% - MPM; 100% - FA; 100% - FP). 

No Gráfico 26, é possível observar que em ambos os lados a maior frequência de lesões 

atingiu a mesma área na face articular anterior (manchas mais escuras), embora no lado 

direito, os casos positivos também tenham se concentrado no centro da face articular, 

entre os dois setores. 

  

Gráfico 26: Frequência e distribuição de porosidade - Dist. Tíbia - PIAÇAGUERA 

 

 

 A eburnação expressou-se através de 2 casos apenas, ambos na face articular 

anterior, associados a indivíduos diferentes, acima dos 30 anos. Nenhum caso de erosão 

foi observado. As exostoses superficiais limitaram-se a 3 casos observados em setores 

diferentes, mas sem afetar mais do que 25% da área do setor. 

 O labiamento foi a lesão mais comum no maléolo ântero-medial considerando 

ambos os lados (57,8% - MAM; 55% - MPM; 60,8% - FA; 40,9% - FP). A maior 

diferença entre os lados foi observada no maléolo póstero-medial com uma frequência 

30% maior de labiamentos no lado esquerdo (42,8% - MAM; 70% - MPM; 63,6% - FA; 

30% - FP) se comparado ao direito (66,6% - MAM; 40% - MPM; 58,3% - FA; 50% - FP). 

O Gráfico 30 ilustra diferentes padrões de ocorrência e distribuição dos labiamentos. 

Embora os labiamentos tenham sido mais comuns no maléolo medial, no lado esquerdo 

as lesões foram frequentes no setor póstero-medial, enquanto no direito o foram no setor 

ântero-medial. Além disso, ainda que tenham ocorrido ao longo de toda a margem do 
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maléolo póstero-medial esquerdo, as áreas mais escuras no gráfico representam aquelas 

de maior coincidência de lesões. Finalmente, os labiamentos, quando presentes na face 

articular foram observados associados a incisura fibular e/ou no ângulo entre a face 

articular e o maléolo medial, ou seja, em relação de continuidade com as lesões deste 

último. 

 

Gráfico 27: Frequência e distribuição de labiamentos - Dist. Tíbia - PIAÇAGUERA 

 

 

 Os osteófitos foram particularmente frequentes face articular anterior (50% - 

MAM; 52,3% - MPM; 73,9% - FA; 59% - FP). Entretanto, conforme expresso através do 

Gráfico 31, estas lesões são particularmente frequentes na margem junto ao ângulo entre 

a face articular e o maléolo medial e, portanto, estão em alguns casos diretamente 

relacionadas ao processo que se desenvolveu no maléolo ou ocorrem precisamente nesta 

região. No lado direito as frequências de osteófito foram maiores na face articular anterior 

(50% - MAM; 52,3% - MPM; 73,9% - FA; 59% - FP). Osteófitos foram observados 

associados a todos os graus de extensão, entretanto, frequentemente não atingiram mais 

do que 25% da margem do setor (grau 1) (45,5% - MAM; 72,7% - MPM; 88,8% - FA; 

61,5% - FP). A frequência de distribuição de lesões no grau 1 também pode ser observada 

no Gráfico 28 através da pequena extensão das manchas mais escuras. A mancha mais 

extensa observada na face articular posterior no lado direito, expressam a ocorrência de 

osteófitos em pontos diferentes da margem em destaque em diferentes casos observados. 
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Gráfico 28: Frequência e distribuição de osteófitos - Dist. Tíbia - PIAÇAGUERA 

 

 

 No tálus, considerando apenas as margens, o setor mais afetado por alguma lesão 

foi a tróclea anterior (93,7% - TA; 73,3% - TP; 83,3% - MAM; 37,9% - MPM). 

Entretanto, tomando apenas as superfícies, o setor com a maior frequência de lesões foi a 

tróclea posterior (38,8% - TA; 52,7% - TP; 37,1% - MAM; 33,3% - MPM). A porção da 

tróclea foi mais afetada, em termos absolutos, tanto na superfície quanto na margem se 

comparada ao maléolo medial. O mesmo padrão foi observado em ambos os lados.  

 A porosidade, considerando ambos os lados, foi a lesão mais comum na porção 

posterior da área articular do tálus (38,8% - TA; 52,7% - TP; 37,1% - MAM; 33,3% - 

MPM). O mesmo padrão com proporções bastante semelhantes pode ser observado em 

ambos os lados. Considerando apenas os setores da tróclea, a porosidade foi mais 

frequente no lado esquerdo (43,7% - TA; 56,2% - TP; 33,3% - MAM; 33,3% - MPM), se 

comparada com ao direito (35% - TA; 50% - TP; 40% - MAM; 33,3% - MPM). A 

frequência de porosidade foi, portanto, sempre superior nos setores da tróclea em relação 

aos do maléolo medial, sendo que no Gráfico 32 nota-se a porosidade atingiu, 

particularmente o centro da tróclea, entre os setores anteriores e posteriores. 

Particularmente, no lado esquerdo, a área de maior frequência localiza-se na faixa central 

da tróclea (ponto mais escuro da área destacada), próximo ao ângulo que faz limite com 

o maléolo medial (Gráfic29). Portanto, embora a maioria das lesões, em todos os setores, 
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esteve associado ao grau 1 de extensão (71,4% - TA; 78,9% - TP; 100% - MAM; 100% - 

MPM), isso se dá porque na realidade a área frequentemente atingida está dividida entre 

dois ou mais setores. 

   

Gráfico 29: Frequência e distribuição da porosidade - Tálus - PIAÇAGUERA 

 

 

 Nenhum caso de eburnação foi observado no lado esquerdo e apenas 2 o foram no 

lado direito. Estes dois casos estão associados a um único indivíduo e não atingiram mais 

do que 25% da área dos setores afetados (trócleas anterior e posterior).  

 As exostoses também se limitaram a poucos casos, sempre localizadas nas trócleas 

junto ao maléolo lateral. Dessa forma, não tendo sido registrado nenhum caso de erosão 

na área articular do tálus, exostoses e eburnações, quando presentes foram observadas 

sempre nos setores da tróclea. 

Entretanto, considerando a frequência de cada tipo de lesão, a porção anterior foi mais 

afetada por labiamentos (81,2% na tróclea anterior e 61,1% no maléolo ântero-medial),  

 Enquanto a porosidade foi o tipo de lesão mais comum na porção posterior, os 

labiamentos foram as lesões mais comuns não porção anterior (78,1% - TA; 43,7% - TP; 

61,1% - MAM; 27,5% - MPM). O lado apresentou frequências menores em todos os 

setores (70,5% - TA; 40% - TP; 50% - MAM; 25% - MPM) se comparado ao esquerdo 

(86,6% - TA; 50% - TP; 70% - MAM; 30,7% - MPM). Os labiamentos, quando presentes, 

foram observados a todos os graus de extensão, embora tróclea a maioria dos casos 
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positivos estiveram associados ao grau 4 (30,7% - TA; 71,4% - TP; 9% - MAM; 0 – 

MPM). Esse dado está ilustrado no Gráfico 30, com toda a margem anterior e posterior 

destacada como área frequentes para este tipo de lesão. Particularmente, no lado direito, 

a margem posterior é completamente coberta por uma mancha mais escura, indicando que 

a maioria das lesões, neste caso, ocupou toda a margem. 

 

Gráfico 30: Frequência e distribuição de labiamentos - Tálus - PIAÇAGUERA 

 

 

 Os osteófitos, quando presentes na margem anterior, formaram bordos espessos 

ou placas de neoformação óssea. As margens na porção posterior apresentaram 

frequências maiores no lado esquerdo (33,3% - TA; 41,6% - TP; 20% - MAM; 23% - 

MPM), enquanto na porção anterior as frequências foram maiores no lado direito (41,1% 

- TA; 16,6% - TP; 62,5% - MAM; 18,7% - MPM). Ainda que os osteófitos tenham sido 

um tipo de lesão menos comum nesta área articular, sua ocorrência seguiu padrões 

semelhantes de distribuição em ambos os lados (Gráfico 31). Na tróclea anterior, as lesões 

foram observadas ao longo de toda a margem, entretanto, no lado esquerdo a maioria das 

lesões foi observadas associadas ao grau 1 de extensão (TA: 60% - grau 1; 20% - grau 2; 

20% - grau 4). No lado direito, a maioria das lesões foi observada associada ao grau 4 

(TA: 28,5% - grau 1; 14,2% - grau 2; 14,2% - grau 3 e 42,8% - grau 4), de modo que, sua 

expressão gráfica seja uma mancha contínua ao longo de toda a margem da área articular 

(Gráfico 31).  
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Gráfico 31: Frequência e distribuição de osteófitos - Tálus - PIAÇAGUERA 

 

  

 A análise dos intervalos etário identificou que as áreas articulares da tíbia foram 

afetadas em sua margem em 100% dos casos observados em todas as idades, por qualquer 

lesão em qualquer setor. As superfícies apresentaram um aumento da frequência de lesões 

entre 20 e 39 anos (66,6% entre 20-29 anos e 100% entre 30-39 anos). No intervalo entre 

40 e 49 anos a frequência de lesões na superfície é de 88,8% do total de casos observados. 

Esta frequência volta a 100% dos casos nos indivíduos com 50 anos ou mais. A análise 

por idade ainda observou que no intervalo entre 40 e 49 anos, as frequências de casos 

positivos para qualquer lesão nas superfícies diminuem em todos os setores. 

 Também no tálus, em todas as idades destacadas, 100% das áreas articulares 

observadas apresentaram lesões na margem, em qualquer setor e grau de extensão. 

Novamente, no intervalo entre 40 e 49 anos foi observada uma diminuição significativa 

na frequência de lesões na superfície. Proporções semelhantes foram observadas em 

ambos os lados do esqueleto. A tróclea anterior apresentou 100% das margens afetadas 

em todas as idades. A frequência de superfícies afetadas aumentou entre os indivíduos 

que estão nos intervalos entre 20-29 e 30-39 anos, entretanto, apresentou percentuais 

muitíssimo inferiores entre os indivíduos do intervalo 40-49 anos. Quase todos os 

percentuais voltam a subir nos indivíduos com 50 anos ou mais, embora neste intervalo 

poucos casos tenham sido observados. 
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6.2 SAMBAQUI BURACÃO 

 

 Nesta série esquelética foram analisados 17 indivíduos, sendo 10 homens, 5 

mulheres e 2 indivíduos com sexo indeterminado. Dado o reduzido número de indivíduos 

observados para esta série, os dados relativos as idades foram analisados considerando as 

seguintes classes etárias, segundo os critérios descritos na seção de Métodos: adulto 

jovem; adulto médio; adulto velho e apenas adulto.  

 

 Estiveram presentes no momento da análise 202 áreas articulares, das quais 180 

(89,1%) puderam ter sua superfície e/ou margens observadas. Do total de áreas articulares 

passíveis de análise, 736 setores eram esperados, dos quais, 691 (94,2%) puderam ser 

observados.  

 Também nesta série esqueléticas, todos os indivíduos observados foram positivos 

para algum dos sinais de osteoartrose levantados neste trabalho em, pelo menos, alguma 

das 24 áreas articulares destacadas para a análise, independentemente de seu grau de 

extensão. Os sepultamentos 11 e 13, embora compostos por indivíduos adultos, não 

apresentaram nenhuma área articular com pelo menos 50% de sua margem e/ou 

superfícies presentes ou observáveis. 

 Além do número reduzido de indivíduos observados nesta série, o estado de 

preservação das áreas articulares reflete-se na sub representatividade de áreas articulares 

específicas (proximal da tíbia, por exemplo), diferenças significativas entre os lados do 

esqueleto e, em particular, o número reduzido de bordos em relação ao total de áreas 

articulares e setores observados. Do total de áreas observadas, 30% não teve sua margem 

observada e 29,8% do total de setores observados foi analisado somente para superfície. 

 Nesta série, considerando o total de áreas articulares observadas, o tipo de lesão 

mais comum foi a porosidade (76,6%), seguida pelos osteófitos (73%), labiamento 

(67,4%), exostoses superficiais (28,3%), erosão (22,2%) e eburnação (5%). O mesmo 

padrão e proporções semelhantes foram observados tanto no lado esquerdo quanto no 

direito (Tabela 31). 
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Tabela 28: Prevalência por tipo de lesão - BURACÃO 

Ne AF PREV Nd AF PREV Nd+e AF PREVt (%)

Porosidade 84 64 76,19 96 74 77,08 180 138 76,67

Eburnação 84 4 4,76 96 5 5,21 180 9 5,00

Erosão 84 18 21,43 96 22 22,92 180 40 22,22

Exostose 84 25 29,76 96 26 27,08 180 51 28,33

Labiamento 57 40 70,18 69 45 65,22 126 85 67,46

Osteófito 57 41 71,93 69 51 73,91 126 92 73,02

LESÕES
TODOSESQ DIR

 

 Ne: total de casos observados para o lado esquerdo 

 Nd: total de casos observados para o lado direito 

 AF: total de áreas articulares afetadas 

 

 Comparativamente, os indivíduos masculinos apresentaram as margens mais 

frequentemente lesionadas por labiamento (73,2%) e menos por osteófitos (69%), sendo 

que, os indivíduos femininos apresentaram frequências inversas: 78% por osteófitos e 

60% por labiamento. Em ambos os sexos a porosidade foi o tipo de lesão mais comum, 

embora os femininos tenham apresentado percentuais de exostose (33,9%) e erosão 

(23,2%) ligeiramente superiores aos observados nos indivíduos masculinos (25,8% e 

20,5% respectivamente). 

 Entre os adultos jovens e adultos velhos, o tipo de lesão mais comum foi o 

labiamento (84,8% e 66,6% respectivamente). Entre os adultos médios, a lesão mais 

comum foi o osteófito (83,6%), embora a prevalência desta lesão no lado esquerdo tenha 

sido 7% menor se comparada ao direito, de modo que, neste lado as porosidades tenham 

sido observadas em um número maior de situações. Nenhum caso de eburnação foi 

registrado entre os adultos jovens. Além disso, entre os adultos velhos foi possível contar 

com poucas margens preservadas e que, em 100% dos casos, foram afetados por alguma 

lesão. Nas tabelas 32, 33 e 34 é possível observar o resumo dos dados sobre a prevalência 

de cada tipo de lesão por classe etária. 

 

Tabela 29: Prevalência por tipo de lesão - Adulto Jovem - BURACÃO 

Ne AF PREV Nd AF PREV Ne+d AF PREVt (%)

POROSIDADE 24 19 79,17 21 17 80,95 45 36 80,00

EBURNAÇÃO 24 0 0,00 21 0 0,00 45 0 0,00

EROSÃO 24 5 20,83 21 3 14,29 45 8 17,78

EXOSTOSE 24 1 4,167 21 1 4,762 45 2 4,44

LABIAMENTO 16 14 87,5 17 14 82,35 33 28 84,85

OSTEÓFITO 16 13 81,25 17 11 64,71 33 24 72,73

LESÕES DIR

Adulto Jovem

TODOSESQ
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Tabela 30: Prevalência por tipo de lesão - Adulto Médio - BURACÃO 

Ne AF PREV Nd AF PREV Ne+d AF PREVt (%)

POROSIDADE 42 35 83,33 45 37 82,22 87 72 82,76

EBURNAÇÃO 42 3 7,143 45 2 4,444 87 5 5,75

EROSÃO 42 9 21,43 45 11 24,44 87 20 22,99

EXOSTOSE 42 18 42,86 45 14 31,11 87 32 36,78

LABIAMENTO 30 17 56,67 31 20 64,52 61 37 60,66

OSTEÓFITO 30 24 80 31 27 87,1 61 51 83,61

LESÕES ESQ

Adulto Médio

DIR TODOS

 

 

Tabela 31: Prevalência por tipo de lesão - Adulto Velho - BURACÃO 

Ne AF PREV Nd AF PREV Ne+d AF PREVt (%)

POROSIDADE 7 4 57,14 10 6 60,00 17 10 58,82

EBURNAÇÃO 7 0 0,00 10 2 20,00 17 2 11,76

EROSÃO 7 2 28,57 10 4 40,00 17 6 35,29

EXOSTOSE 7 1 14,29 10 4 40,00 17 5 29,41

LABIAMENTO 3 3 100,00 3 1 33,33 6 4 66,67

OSTEÓFITO 3 1 33,33 3 2 66,67 6 3 50,00

LESÕES ESQ DIR TODOS

Adulto Maduro

 

 

 Os membros inferiores foram mais afetados por qualquer lesão e em qualquer grau 

de extensão nas superfícies e margens de todas as áreas articulares. Nos membros 

superiores 78,4% das superfícies e 89,2% das margens das áreas articulares foram 

positivos para lesão, enquanto que, nos membros inferiores, 91% das superfícies e 98,5% 

das margens observadas foram afetadas. Não foram observadas diferenças significativas 

nos percentuais das superfícies e margens entre os lados e direito.  

 Em ambos os sexos os membros inferiores foram sempre mais afetados por 

qualquer lesão, independentemente do grau de extensão. Nos indivíduos femininos 72% 

das superfícies e 90,9% das margens da área articular observadas foram positivos para 

qualquer lesão, enquanto que, nos membros inferiores os percentuais foram ainda mais 

elevados: 100% das superfícies e 96,4% das margens afetadas. Nos indivíduos 

masculinos a margem foi sempre mais afetada se comparada à superfície: 78,4% e 90% 

nos membros superiores e 86,8% e 100% nos membros inferiores. 

 Nos membros inferiores a porosidade foi o tipo de lesão mais comum (86,1%), 

seguido pelos labiamentos (77,4%), osteófitos (76%), exostoses (25,7%), erosão (17,8%) 
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e eburnação (5,9%). Nos membros superiores os osteófitos foram o tipo de lesão mais 

comum no lado esquerdo (74%), seguido pela porosidade (62,1%) e labiamento (51,8%). 

No lado direito, 66,6% das superfícies observadas foram positivas para porosidade, sendo 

este tipo de lesão ligeiramente mais comum que os osteófitos (64,2%) e labiamentos 

(57,1%). Exostoses superficiais (31,6%) e erosões (27,8%), considerando ambos os lados 

do esqueleto, foram mais frequentes nos membros superiores, enquanto que a eburnação 

(3,7%) foi muito menos frequente. 

 Considerando todas as áreas articulares afetadas por alguma lesão, porosidade e 

osteófito afetaram conjuntamente a mesma área em 49,3% dos casos observados. Este 

percentual não é significativamente diferente daqueles observados para labiamento-

osteófito (46,2%) e porosidade-labiamento (45,7%). A menor frequência conjunta de 

duas lesões foi observada entre labiamento e eburnação, presente na mesma área articular 

em 2,1% dos casos observados. As exostoses, por sua vez, foram mais frequentes com a 

porosidade (30,3%) do que com qualquer outro tipo de lesão 

 

 Dada a parcilidade dos resultados obtidos para a série esquelética de Buracão, 

associada ao reduzido número de indivíduos e piores condições de preservação do 

material, nesta seção os sinais indicadores de osteoartrose não foram descritos 

qualitativamente.   
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A 

C D 

B 

Figura 20: Série – BU, A – Sep 16, Epífise Proximal da Tíbia Esquerda – côndilo lateral afetado eburnação associada 
a porosidade. B – Sep 16, Acetábulo Esquerdo – porção inferior afetada por porosidade e margem por labiamento. 
C – Sep 04, Patela Direita – porosidade associada a exostose. D – Sep 16, Cabeça do Rádio – lesão lítica (erosão). 
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Figura 21: Série - BU, Sep 08, Epífise Proximal da Ulna - porção central da tróclea afetada por exostose 
 

 
Figura 22: Série - BU, Sep 25-A, Côndilo do Úmero Esquerdo - eburnação no capítulo e labiamento na margem medial 
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A B 

D C 

Figura 23: Série - BU, A - Sep 16, Côndilo do Úmero Esquerdo - erosão na tróclea. B – Sep 08-A, Tálus Direito – 
porção do maléolo medial extensivamente aburnada. C – Sep 32, Cabeça do Fêmur Direito – crescimento 
osteofítico junto a fóvea e a margem póstero-inferior. D – Sep 40, Cabeça do Úmero Direito – margem 
extensivamente afetada por osteófito. 
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Figura 24: Série - BU, Sep 25-A, Cavidade Glenoidal Esquerda - margem inferior afetada por labiamento 

 
 

 
Figura 25: Série - BU, Sep 25-A, Acetábulo Direito - margem superior afetada por osteófito 
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6.2.1 Ombro 

 

 Foram observadas 17 cavidades glenoidais (8 do lado esquerdo e 9 do direito) e 

15 epífises proximais do úmero (7 do lado esquerdo e 8 do direito), somando 32 áreas 

articulares. Deste total 128 setores eram esperados, dos quais 122 (95,3%) foram 

analisados. 

 As cavidades glenoidais apresentaram 76,4% das superfícies e 80% das margens 

da área articular afetadas por alguma lesão. Entre os lados esquerdo e direito a maior 

diferença foi observada entre a frequência de margens positivas, com 85,7% de casos 

positivos no lado esquerdo e 75% no direito.  

 A lesão mais comum nas cavidades glenoidais, em ambos os lados, foi a erosão, 

presente em 62,5% das superfícies observadas no lado esquerdo e 66,6% no direito 

(64,7% considerando a soma de casos observados e afetados de ambos os lados). Nenhum 

caso de eburnação foi observado em nenhuma das superfícies analisadas. Os labiamentos 

foram positivos em 60% do total de margens observadas em ambos os lados, seguidos 

pela porosidade (47%), osteófito (40%) e exostoses (11,7%). A diferença mais 

significativa foi observada na frequência de margens afetadas por osteófitos entre os lados 

esquerdo (57,1%) e direito (25%) conforme observado na Tabela 35 

 

Tabela 32: Prevalência de cada tipo de lesão  Cav. Glenoidal - BURACÃO 

TIPO DE LESÃO Ne AF PREV Nd AF PREV N.e+d AF PREV

Porosidade 8 4 50 9 4 44,44 17 8 47,06

Eburnção 8 0 0 9 0 0 17 0 0

Erosão 8 5 62,5 9 6 66,67 17 11 64,71

Exostose 8 2 25 9 0 0 17 2 11,76

Labiamento 7 4 57,14 8 5 62,5 15 9 60

Osteófito 7 4 57,14 8 2 25 15 6 40

 

 Nas epífises proximais do úmero todas as margens em ambos os lados foram 

afetadas por alguma lesão em algum dos setores, enquanto que 85,7% das superfícies 

esquerdas e 87,5% das direitas foram positivas para alguma lesão em qualquer setor e 

grau de extensão. Os osteófitos foram positivos em todas as margens observadas (100%) 

e as porosidades em 86,6% das superfícies (Tabela 36). Praticamente não ocorreram 

eburnações, erosões e exostoses, sendo a única exceção um caso de erosão (6,6%) 

observado no lado direito. 
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Tabela 33: Prevalência de cada tipo de lesão - Prox. Úmero - BURACÃO 

TIPO DE LESÃO Ne AF PREV Nd AF PREV N.e+d AF PREV

Porosidade 7 6 85,71 8 7 87,5 15 13 86,67

Eburnção 7 0 0 8 0 0 15 0 0

Erosão 7 0 0 8 1 12,5 15 1 6,667

Exostose 7 0 0 8 0 0 15 0 0

Labiamento 6 2 33,33 7 4 57,14286 13 6 46,15

Osteófito 6 6 100 7 7 100 13 13 100

 

 

 Considerando todos os setores observados nas cavidades glenoidais, as margens 

foram mais afetadas por lesões na maioria dos setores, considerando ambos os lados 

(76,9% - AS; 64,2% - OS; 41,6% - PI e 40% - AI), sendo o póstero-superior a única 

exceção entre as frequências nas superfícies (43,7% - AS; 75% - OS; 37,5% - PI e 35,7% 

- AI). O mesmo padrão foi observado no lado esquerdo, embora no direito a porção 

inferior apresentou 50% das superfícies (62,5% - AS; 75% - OS; 50% - PI e 50% - AI) e 

das margens (71,4% - AS; 71,4% - OS; 50% - PI e 50% - AI) afetadas. A porção inferior 

da área articular foi sempre menos afetada considerando superfície e margem. 

 Com pouco casos observados em cada setor (conformes as frações no Gráfico 32), 

a porosidade foi mais comum na porção superior da cavidade glenoidal (25% - AS; 43,7% 

- OS; 18,7% - PI e 7,1% - AI), tendo o mesmo padrão sido observado em ambos os lados. 

No esquerdo a macha localizada entre os setores superiores corresponde às com a maior 

frequência de lesões. Embora, apenas 2 casos tenham sido registrados no ântero-superior, 

ambos atingiram a mesma região da superfície. Do mesmo modo, no lado direito, os três 

casos registrado no setor póstero-superior atingiram sempre áreas diferentes da superfície 

neste setor e, portanto, não se somaram para formar uma área de concentração (Gráfico 

32).  Além disso, a maioria dos casos positivos esteve associado ao grau 1 de extensão 

(100% - AS; 85,7% - OS; 66,6% - PI e 0 - AI), considerando ambos os lados. 
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Gráfico 32: Frequência e distribuição de porosidades - Cav. Glenoidal - BURACÃO 

 

 

 

 Na porção superior da cavidade glenoidal a erosão foi o tipo de lesão mais 

frequente na maioria dos setores, considerando ambos lados (43,7% - AS; 56,2% - OS; 

31,2% - PI e 28,5% - AI). O mesmo padrão foi observado em ambos os lados, embora o 

lado direito (62,5% - AS; 62,5% - OS; 37,5% - PI e 33,3% - AI), tenha apesentado 

frequências maiores em todos os setores quando comparado ao esquerdo (25% - AS; 50% 

- OS; 25% - PI e 25% - AI). O Gráfico 36 ilustra como, apesar de comum em todos os 

setores, as lesões deste tipo concentraram-se sempre no centro da área articular. Da 

mesma forma, ocupando apenas uma pequena porção de cada setor, as erosões observadas 

nunca atingiram mais do que 25% da área de cada setor (grau 1) (Gráfico 33). 
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Gráfico 33: Frequência e distribuição de erosões - Cav. Glenoidal - BURACÃO 

 

 

 As exostoses superficiais limitaram-se a 2 casos, associados a indivíduos com 

mais de 40 anos e não atingiram mais do que 25% da área de cada setor. 

 Tal como a porosidade, os osteófitos afetaram mais comumente a porção superior 

da cavidade glenoidal (30,7% - AS; 28,5% - OS; 8,3% - PI e 20% - AI) e foram observas 

mais frequentemente associadas ao grau 1 de extensão (50% - AS; 50% - OS; 100% - PI 

e 0 - AI).  

 Os labiamentos também foram mais comuns no lado direito (57,1% - AS; 42,8% 

- OS; 50% - PI e 25% - AI) quando comparado ao esquerdo (33,3% - AS; 28,5% - OS; 

50% - PI e 16,6% - AI), sendo o setor póstero-inferior o setor mais afetado em ambos os 

lados. Os labiamentos foram observados associados a todos os graus de extensão, 

entretanto, nos setores da porção anterior os casos de labiamento estão associados, na 

maioria dos casos, ao grau 4 (50% - AS; 40% - OS; 60% - PI e 50% - AI). No Gráfico 34 

nota-se que, em ambos os lados, as lesões observadas na porção posterior atingiram mais 

frequente a mesma região (manchas mais escuras). 
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Gráfico 34: Frequência e distribuição de labiamentos - Cav. Glenoidal - BURACÃO 

 

 

 Nas epífises proximais do úmero, as margens (90% - PS; 66,6% - PI; 72,7% - AI 

e 100% - AS) foram mais afetadas que a superfície (80% - PS; 66,6% - PI; 66,6% - AI e 

86,6% - AS), considerando ambos os lados. O ântero-superior foi, portanto, o setor mais 

afetado por qualquer lesão, considerando a margem e a superfície da área articular. Além 

disso, a porção superior desta área articular foi mais afetada que a porção inferior. Embora 

o mesmo padrão e proporções semelhantes tenham sido observadas no lado direito, no 

lado esquerdo a porção anterior foi mais afetada que a posterior, considerando a superfície 

(85,7% - PS; 57,1% - PI; 71,4% - AI e 85,7% - AS) ou a margem na área articular (75% 

- PS; 50% - PI; 83,3% - AI e 100% - AS). 

 Tomando ambos os lados, a porosidade foi o tipo de lesão mais comum na porção 

posterior (80% - PS; 66,6% - PI; 66,6% - AI e 86,6% - AS). As maiores frequências, 

entretanto, foram observadas na porção superior e sua localização em cada um dos setores 

pode ser observada no Gráfico 35. Ainda que lesões na região central da cabeça do úmero 

tenham sido registradas, a maioria das lesões foram observadas em faixas concentradas 

(grau 1 de extensão), junto ao limite da área articular (Gráfico 35). Nos setores póstero-

inferior e ântero-inferior, em ambos os lados, as lesões foram observadas também em 

porções diferentes em cada um dos setores. A não coincidência das lesões em uma mesma 

área está graficamente expressa nas manchas mais claras ou na ausência de qualquer 

mancha, conforme ilustrado no gráfico.  
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Gráfico 35: Frequência e distribuição de porosidades - Prox. Úmero - BURACÃO 

 

 

 Apenas um caso de exostose na superfície foi observado. E os labiamentos 

mostraram-se uma lesão também incomum nesta área articular: apenas um caso foi 

observado no lado direito (no setor ântero-inferior) e, no lado esquerdo, esteve presente 

apenas na porção posterior (33,3% - PS; 60% - PI; 0 - AI e 0 - AS).  

 Os osteófitos foram o tipo de lesão mais frequentes na porção anterior, sendo que 

suas maiores frequências também foram observadas nestes setores (70% - PS; 44,4% - 

PI; 72,7% - AI e 100% - AS).   O mesmo padrão e proporções bastante semelhantes foram 

observados no lado esquerdo, embora no lado direito as porosidades foram mais 

frequentes que os osteófitos na maioria dos setores e maiores frequências de osteófitos 

tenham sido observadas na porção superior (66,6% - PS; 40% - PI; 60% - AI e 100% - 

AS).  Os osteófitos ocorreram de forma extensivamente ao longo da margem da área 

articular, de modo que as lesões observadas estiveram associadas mais frequentemente 

ao grau 4 de extensão na maioria dos setores (14,2% - PS; 75% - PI; 75% - AI e 45,4% - 

AS), sendo o póstero-superior a única exceção (Gráfico 36). Embora frequências alta 

tenham sido registradas no póstero-superior, as lesões estiveram associadas mais 

frequentemente ao grau 1 de extensão e não afetaram sempre o mesmo trecho da margem 

da área articular neste setor. Este dado está expresso pela ausência de manchas (lado 

esquerdo) e/ou pela presença de manchas menos extensas e mais claras (lado direito). 
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Gráfico 36: Frequência e distribuição de osteófitos - Prox. Úmero - BURACÃO 

 

 

 

 A prevalência de cavidades glenoidais afetadas por qualquer lesão, em qualquer 

setor e grau de extensão aumentou significativamente com a idade (AJ: 33,3% das 

superfícies e 66,6% das margens; AM: 80% das superfícies e 75% das margens). Entre 

os adultos jovens somente a margem do setor ântero-superior foi positiva para alguma 

lesão (66,6% dos casos), os demais setores, ainda que observados em ambos os lados, não 

apresentaram qualquer lesão. Entre os adultos médios, na maioria dos setores foram 

observadas frequências superiores de superfícies afetadas. Nenhuma cavidade glenoidal 

pode ser observada entre os adultos maduros. 

 As superfícies observadas nas epífises proximais do úmero apresentaram 

diminuição na frequência de casos positivos para alguma lesão entre adultos jovens e 

médios, tanto no lado esquerdo quanto no direito (100% nos AJ e 77,7% nos AM). 

Entretanto, o número de casos observados entre os adultos médios foi mais do que 50% 

maior se comparado ao número de casos nos adultos jovens. As margens apresentaram 

aumento na frequência de setores positivos para alguma lesão (66,6% nos AJ e 100% nos 

AM). O percentual de superfícies e margens afetadas entre os adultos velhos é, em ambos 

os casos de 100%, embora apenas 1 superfície e 1 margem tenham sido observadas (lado 

direito). 
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6.2.2 Cotovelo 

 

 Foram observadas 14 epífises distais do úmero (6 no lado esquerdo e 8 do direito), 

18 epífises proximais do rádio (8 no lado esquerdo e 10 no lado direito) e 15 epífises 

proximais da ulna (8 no lado esquerdo e 7 no direito), totalizando 47 áreas articulares no 

cotovelo. Deste total, eram esperados 152 setores, dos quais 150 (98,6%) puderam ser 

observados. 

 As epífises distais do úmero apresentaram 87,5% das margens da área articular 

positivas para alguma lesão, em qualquer setor e grau de extensão. O lado esquerdo 

apresentou 100% margens observadas afetadas, contra 75% do lado direito. As 

superfícies apresentaram proporções semelhantes, inclusive considerando ambos os 

lados: 85,7% positivas para alguma lesão; 100% das superfícies do lado esquerdo afetadas 

contra 75% do direito. 

 O tipo de lesão mais comum nesta área articular foi a porosidade, presente em 

78,5% das superfícies observadas, seguida pela erosão (57,1%), labiamento (50%), 

exostose superficial (28,5%), osteófito (25%) e eburnação (14,2%). O lado esquerdo 

apresentou frequências mais altas para a maioria das lesões, conforme pode ser observado 

na Tabela 37  

 

Tabela 34: Prevalência de cada tipo de lesão - Dist. Úmero - BURACÃO 

TIPO DE LESÃO Ne AF PREV Nd AF PREV N.e+d AF PREV

Porosidade 6 6 100 8 5 62,5 14 11 78,57

Eburnção 6 1 16,67 8 1 12,5 14 2 14,29

Erosão 6 4 66,67 8 4 50 14 8 57,14

Exostose 6 2 33,33 8 2 25 14 4 28,57

Labiamento 4 2 50 4 2 50 8 4 50

Osteófito 4 1 25 4 1 25 8 2 25

 

 Os rádios apresentaram lesões em todas as margens e 61,1% das superfícies 

observadas foram positivas para qualquer lesão, em qualquer setor e grau de extensão. O 

mesmo padrão foi observado em ambos os lados do esqueleto. 

 O tipo de lesão mais comum nesta área articular foram os osteófitos, presentes em 

todas as margens observadas, seguidos pela porosidade (61,1%). As exostoses 

superficiais (38,8%), apresentaram uma frequência significativa em relação a outras áreas 

articulares e foram seguidas pelo labiamento (14,2%) e eburnação e erosão (ambas 
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positivas em 5,5% dos casos observados) aparecem na sequência. A descrição detalha da 

prevalência de cada tipo na proximal do rádio pode ser observada na Tabela 38. 

 

Tabela 35: Prevalência de cada tipo de lesão - Prox. Rádio - BURACÃO 

TIPO DE LESÃO Ne AF PREV Nd AF PREV N.e+d AF PREV

Porosidade 8 4 50 10 7 70 18 11 61,11

Eburnção 8 1 12,5 10 0 0 18 1 5,556

Erosão 8 0 0 10 1 10 18 1 5,556

Exostose 8 4 50 10 3 30 18 7 38,89

Labiamento 3 0 0 4 1 25 7 1 14,29

Osteófito 3 3 100 4 4 100 7 7 100

 

 Considerando todas as epífises proximais da ulna observadas; 86,6% das 

superfícies e 91,6% das margens da área articular foram afetadas por qualquer lesão, em 

qualquer setor e grau de extensão. O mesmo padrão e proporções semelhantes foram 

observados entre os lados esquerdo e direito. 

 A lesão mais comum nesta área articular foi o labiamento, positivo em 75% das 

margens observadas, porém com frequência semelhante exostoses superficiais 

observadas (73,3%), a mais elevada para este tipo de lesão se comparada a qualquer outra 

área articular. Osteófito (58,2%) e porosidade (53,3%) também apresentaram frequências 

semelhantes e nenhum caso de eburnação foi observado em nenhuma superfície (Tabela 

39). 

 

Tabela 36: Prevalência de cada tipo de lesão - Prox. Ulna - BURACÃO 

TIPO DE LESÃO Ne AF PREV Nd AF PREV N.e+d AF PREV

Porosidade 8 3 37,5 7 5 71,43 15 8 53,33

Eburnção 8 0 0 7 0 0 15 0 0

Erosão 8 1 12,5 7 1 14,29 15 2 13,33

Exostose 8 5 62,5 7 6 85,71 15 11 73,33

Labiamento 7 5 71,43 5 4 80 12 9 75

Osteófito 7 4 57,14 5 3 60 12 7 58,33

 

 Considerando o total de setores observados para a epífise distal do úmero, as 

margens (50% - AM; 66,6% - PM; 57,1% - CA e 66,6% - CP) foram mais afetadas se 

comparadas a superfície da área articular (64,2% - AM; 57,1% - PM; 46,1% - CA e 57,1% 

- CP), sendo o setor ântero-medial a única exceção. Padrões diferentes foram observados 

em cada um dos lados. No lado esquerdo o setor póstero-medial foi o mais afetado por 

lesões, tanto nas superfícies (83,3% - AM; 100% - PM; 50% - CA e 83,3% - CP) quanto 
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nas margens (50% - AM; 100% - M; 66,6% - CA e 33,3% - CP). Um número maior de 

casos pode ser observado no lado direito, embora as frequências tenham sido, de modo 

geral, inferiores aquelas observadas no esquerdo, particularmente nas superfícies do 

capítulo (50% - AM; 25% - PM; 42,8% - CA e 37,5% - CP). As frequências entre 

superfícies e margens da área articular afetadas devem ser ponderadas pelo número de 

margens observadas, cerca de 50% menor do que o número de superfícies observadas em 

todos os setores.   

 O tipo de lesão mais comum em quase todos os setores foi a porosidade (64,2% - 

AM; 57,1% - PM; 46,1% - CA e 50% - CP), com exceção do capítulo anterior, mais 

afetado pelos osteófitos. O mesmo padrão foi observado no lado esquerdo com 

proporções distintas entre os setores (83,3% - AM; 100% - PM; 50% - CA e 83,3% - CP). 

No lado direito, as frequências de porosidade foram inferiores em todos os setores e 

menos comuns do que osteófitos e labiamentos (50% - AM; 25% - PM; 42,8% - CA e 

25% - CP). A alta frequência de lesões no capítulo posterior pode ser observada no 

Gráfico 37, no qual a área destacada (mancha colorida mais escura) indica a região com 

a maior frequência de lesões. Neste caso, particularmente, todos os casos positivos para 

porosidade neste setor foram observados na área em destaque e associados aos graus 1 e 

2. 

 Nos setores da tróclea, 100% dos casos positivos foram observados associados ao 

grau 1, em ambos os lados. A representação gráfica deste dado está expressa em manchas 

menores no setor ântero-medial, indicando que a maioria das lesões não atingiu mais do 

que 25% da área do setor (Gráfico 40). No setor póstero-medial, no lado esquerdo, embora 

positivo para porosidade em 100% dos casos observados, as lesões estão em relação de 

continuidade com as lesões observadas nos setores adjacentes.  
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Gráfico 37: Frequência e distribuição de porosidades - BURACÃO 

 

 

 As eburnações foram incomuns e estiveram associadas apenas aos sepultamentos 

15 (idade indeterminada) e 25A (mais de 40 anos). A lesão observada no sepultamento 

25A atingiu toda a área do capítulo e foi sobreposta por porosidade em ponto 

determinados. 

 As erosões, embora pouco frequentes, foram observadas sempre na mesma região 

da tróclea ou próximas fossa do olecrano, em pequenas concentrações (grau 1 de extensão 

em 100% dos casos) e sempre associada a exostoses e/ou porosidade. O Gráfico 38 ilustra 

as áreas de confluência deste tipo de lesão em ambos os lados. 
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Gráfico 38: Frequência e distribuição de erosões - Dist. Úmero - BURACÃO 

 

 

 As exostoses superficiais somaram 2 casos em cada um dos lados e estiveram 

associadas a indivíduos entre 35 e 50 anos. Quando presentes, foram observadas na 

superfície dos setores da tróclea. 

 As frequências de osteófitos e labiamentos devem ser ponderadas pela frequência 

de margens ausentes em cada um dos setores, já que a epífise distal do úmero foi 

particularmente afetada por bordos ausentes. Mais de 42% das áreas articulares 

analisadas, neste caso, não apresentou pelo menos 50% das margens preservadas e, 

portanto, não puderam ser observadas para a ocorrência de labiamentos e osteófitos. De 

qualquer modo, quando presentes os osteófitos foram mais frequentes nos setores do 

capítulo (25% - AM; 33,3% - PM; 57,1% - CA e 33,3 - CP).  

 

 No rádio a fóvea foi positiva para qualquer lesão em 61,1% dos casos observados, 

a superfície da circunferência articular em 50% e sua margem em 100% dos casos. No 

lado direito a fóvea e a superfície da circunferência articular apresentaram frequências de 

setores afetados, pelo menos, 20% maiores do que as observadas no esquerdo. 

 A porosidade foi o tipo de lesão mais nas superfícies da fóvea e da circunferência 

articular (61,1% - FO; 44,4% - CIA), considerando ambos os lados. As frequências no 

lado direito (70% - FO; 60% - CIA) foram superiores em ambos os setores quando 
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comparadas ao lado esquerdo (50% - FO; 25% - CIA). Os lados apresentaram padrões 

diferentes também quando observada a região mais frequentemente afetada por lesões em 

cada um dos setores. No lado direito as lesões, quando observada sobre a fóvea, 

concentram-se próximo ao centro da concavidade formada pela superfície da fóvea, 

enquanto que as lesões observadas na circunferência articular ocuparam a linha limítrofe 

entre os dois setores (Gráfico 39). 

 

Gráfico 39: Frequência e distribuição de porosidades - Prox. Rádio - BURACÃO 

 

 

 A Eburnação limitou-se a apenas 1 caso no lado esquerdo. Trata-se neste caso de 

uma lesão extensiva que afetou completamente a concavidade da fóvea, com aspecto 

bastante polido e sobreposta por pequenas concentrações de porosidade. Esta lesão foi 

observada no sepultamento 25A e está associada a outra de mesmo tipo já descrita para o 

capítulo do úmero na sessão acima.  

 Embora mais incomum que a porosidade, as exostoses foram observadas em 6 das 

18 superfícies analisadas para a fóvea (33,3%), e em 3 das 18 observadas para a 

circunferência articular (16,6%), considerando ambos os lados. Todos os casos positivos 

foram observados associados a porosidade e ocorreram no limite entre a fóvea e a 

circunferência articular do rádio.  

 Labiamento (12,5%) e erosão (5,5%) expressaram-se através de um único caso.  

 Os osteófitos foram o tipo de lesão mais frequente, observados em 87% dos rádios 



164 
 

analisado. Entretanto, considerando todas as superfícies observadas, menos da metade 

das margens esperadas estiveram presentes. Todas as margens observadas no lado 

esquerdo foram positivas para osteófitos, enquanto que 80% daquelas observadas no lado 

direito foram positivos (Gráfico 40). As lesões ocorreram de forma extensiva ao longo da 

margem da circunferência articular, entretanto, apresentaram certo nível de confluências 

(manchas mais escuras) nas áreas destacadas no gráfico abaixo. Também neste caso, a 

distribuição das lesões ao longo da margem deve ser confrontada com a frequência das 

áreas ausentes (Gráfico 40). No lado esquerdo, 7 entre 8 epífises proximais do rádio 

apresentaram ausências importantes na porção lateral da margem articular. No lado 

direito, foram 7 entre 10 epífises presentes.  

 

Gráfico 40: Frequência e distribuição de osteófitos - Prox. Rádio - BURACÃO 

 

 

 Na ulna, as margens da área articular (90% - ITS; 81,8% ITC; 70% - ITI e 88,8% 

- IR) foram sempre mais afetadas por lesões se comparadas as superfícies (60% - ITS; 

80% ITC; 53,3% - ITI e 21,4% - IR). Dessa forma, a incisura troclear superior foi o setor 

com a maior frequência de margens afetadas por alguma lesão, enquanto que a incisura 

troclear central apresentou a maior frequência de superfícies positivas para alguma lesão. 

O lado direito foi mais afetado por lesões em todos os setores considerando apenas a 

margem (100% das margens observadas positivas), e na maioria dos casos considerando 

apenas a superfície (57,1% - ITS; 85,7% ITC; 71,4% - ITI e 28,5% - IR). No lado 

esquerdo, apenas a superfície da incisura troclear superior apresentou frequência mais 
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elevada (62,5% - ITS; 75% ITC; 37,5% - ITI e 14,2% - IR).  

  Os setores da ulna apresentaram diferentes padrões e frequência para os diferentes 

tipos de lesões. A porosidade apresentou padrões diferentes em ambos os lados. No lado 

esquerdo a incisura radial foi o setor menos afetado por este tipo de lesão (37,5% - ITS; 

25% ITC; 37,5% - ITI e 14,2% - IR), enquanto que, no lado direito, frequências mais altas 

foram observadas na porção central da tróclea (28,5% - ITS; 71,4% ITC; 71,4% - ITI e 

28,5% - IR). As lesões deste tipo, além disso, foram observadas associadas ao grau 1 de 

extensão em todos os setores observados.  

 Nenhum caso de eburnação e as erosões limitaram-se a apenas 2 casos. 

 Na incisura troclear central, as exostoses foram o tipo mais comum de lesão (40% 

- ITS; 66,6 % ITC; 20% - ITI e 0 - IR). As lesões foram observadas na forma de placas 

ou pequenas mesas sobre a superfície da área articular e agruparam-se na ampla maioria 

dos casos o padrão observado no Gráfico 41. Nos demais setores, a ocorrência de 

exostoses não seguiu um padrão claro, de modo que, sua ocorrência em diferentes regiões 

de cada setor está expressa graficamente pela ausência de manchas indicativas de 

concentrações no Gráfico 41. Além disso, quando presentes, as exostoses associaram-se 

mais frequentemente ao grau 2 na incisura troclear central (45,5% - grau 1; 54,5% - grau 

2). O mesmo padrão foi observado em ambos os lados e, nos demais setores, 100% dos 

casos positivos não atingiu mais do que 25% da área do setor. 

 

Gráfico 41: Frequência e distribuição de exostoses - Prox. Ulna - BURACÃO 
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 Os labiamentos foram observados em todos os setores da ulna, em ambos os lados, 

embora tenham sido particularmente comuns na incisura troclear superior (80% - ITS; 

63,6 % ITC; 50% - ITI e 22,2% - IR). Os labiamentos também foram mais comuns no 

lado direito (75% - ITS; 80 % ITC; 60% - ITI e 25% - IR), quando comparado ao esquerdo 

(83,3% - ITS; 50 % ITC; 40% - ITI e 20% - IR), com exceção da incisura troclear superior. 

No Gráfico 45 nota-se que as linhas no bordo de cada setor que foram mais 

frequentemente afetadas são ligeiramente distintas em cada um dos lados. Ainda que alta 

a frequência de lesões na incisura troclear central, estas lesões estão em relação de 

continuidade com as lesões observadas na incisura superior (Gráfico 42). Também, as 

lesões do tipo labiamento foram observadas associadas a todos os graus de extensão. 

 

Gráfico 42: Frequência e distribuição de labiamentos - Prox. Ulna - BURACÃO 

 

 

 Os osteófitos concentraram-se, quase exclusivamente, na incisura radial e foram, 

o único tipo de lesão que apresentou frequências mais altas (77,7%) neste setor, 

considerando ambos os lados. Em termos absolutos os osteófito foram mais frequentes 

no lado direito (25% - ITS; 20 % ITC; 60% - ITI e 75% - IR), se comparado ao lado 

esquerdo (0 - ITS; 16,6 % ITC; 0 - ITI e 80% - IR), embora, neste caso, as diferenças 

percentuais sejam determinadas por um único caso (incisura troclear superior e central). 

No Gráfico 43 é possível notar que toda a margem da incisura radial foi afetada por 
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osteófitos, isso porque a maioria das lesões observadas neste setor atingiram de fato mais 

do que 75% de sua margem, gerando manchas extensas e mais escuras. 

 

Gráfico 43: Frequência e distribuição de osteófitos - Prox. Ulna - BURACÃO 

 

 

 

 A frequência de superfícies e margens afetadas por qualquer lesão foram 

diretamente proporcionais à idade (75% e 33,3% - AJ; 85,7% e 100% - AM; 100% - AV), 

embora nenhuma margem tenha sido observada entre os adultos velhos. Nos rádios, a 

frequência de superfícies afetadas foi quase diretamente proporcional à idade (50% - AJ; 

87,5% - AM; 66,6% - AV), pois a frequência foi significativamente menor entre os 

adultos velhos (dentre os quais, poucos casos foram observados). As margens da área 

articular apresentaram-se afetadas em 100% dos casos entre adultos jovens e médios, 

sendo que, nenhum caso foi observado para os adultos velhos. Nenhuma ulna pode, 

também, ser observada entre os indivíduos mais velhos. Apenas 3 superfícies e 3 margens 

foram observadas entre os adultos jovens, sendo que nenhuma superfície apresentou 

qualquer lesão e todas as margens foram positivas para alguma lesão em algum dos 

setores destacados. Entre os adultos médios, 100% das superfícies e 80% das margens 

apresentaram alguma lesão. 

  Tomando apenas as superfícies da epífise distal do úmero as frequências de 

setores com lesão diminuem entre os adultos médios, entre os quais foi possível observar 
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um número maior de casos observados. As frequências nas margens, por outro lado, 

aumentaram nos adultos médios. No rádio, a frequência de setores afetados na superfície 

aumentou significativamente entre os adultos médios, embora tenha apresentado 

percentuais menores nos adultos velhos. As margens foram sempre positivas para lesão 

em 100% dos casos e não foram observados nos adultos velhos. Nas ulnas, nenhuma 

superfície em nenhum setor observado foi positiva para qualquer tipo de lesão entre os 

adultos jovens, embora a maioria dos setores tenha sido positivo para lesões na margem 

em 100% dos casos observados. Entretanto, entre os adultos médios, as superfícies de 

cada um dos setores da ulna apresentaram frequências de casos positivos variadas. A 

incisura radial, entretanto, permaneceu negativa para lesão entre os casos observados. 

Além disso, entre os adultos médios as frequências de margens afetadas por alguma lesão 

diminuíram (a exceção da incisura troclear inferior). 

 

 

6.2.3 Quadril 
 

 Foram observados 14 acetábulos (5 no lado esquerdo e 9 no direito) e 13 epífises 

proximais do fêmur (6 no lado esquerdo e 7 no direito) totalizando 27 áreas articulares 

para o quadril. Deste total, 108 setores eram esperados, dos quais 98 (90,7%) foram 

efetivamente analisados. 

 No acetábulo 92,8% das superfícies e 100% das margens da área articular foram 

positivas para alguma das lesões destacadas, em qualquer um dos setores e em qualquer 

grau de extensão. O mesmo padrão observado nos demais conjuntos articulares do 

sambaqui Buracão, com menos margens observadas em relação as superfícies da área 

articular, também foi observado no quadril. Apenas 3 acetábulos esquerdos puderam ter 

seu bordo observado e todos foram positivos para alguma lesão. O número de superfícies 

observadas não foi significativamente superior, apenas 5 e todas positivas para alguma 

lesão em algum dos setores destacados. No lado direito, 88,8% (8 entre 9 casos) das 

superfícies e todas as 7 margens observadas foram positivas para alguma lesão.  

 Considerando ainda o total de acetábulos observados, todos (100%) foram 

positivos para osteófitos. As porosidades foram observadas em 92,8% das superfícies, 

seguidas pelo labiamento (70%) e as exostoses superficiais (28,5%). Nenhum caso de 

eburnação e erosão foi registrado (Tabela 40). 
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Tabela 37: Prevalência de cada tipo de lesão - Acetábulo - BURACÃO 

TIPO DE LESÃO Ne AF PREV Nd AF PREV N.e+d AF PREV

Porosidade 5 5 100 9 8 88,89 14 13 92,86

Eburnção 5 0 0 9 0 0 14 0 0

Erosão 5 0 0 9 0 0 14 0 0

Exostose 5 1 20 9 3 33,33 14 4 28,57

Labiamento 3 3 100 7 4 57,14 10 7 70

Osteófito 3 3 100 7 7 100 10 10 100

 

 Nas epífises proximais do fêmur, os limites da área articular também estão sub-

representados. Os 3 bordos observados no lado esquerdo foram positivos para alguma 

lesão, bem como, todos as 6 superfícies observadas. No lado direito os 6 bordos que 

puderam ser observados também são positivos para alguma lesão e 85,7% das superfícies 

o foram (6 entre 7 casos). Dessa forma, considerando ambos os lados, 92,3% das 

superfícies foram afetadas e 100% das margens por alguma lesão em pelo menos um dos 

setores destacados. 

  O tipo de lesão mais comum nesta área articular foi o osteófito, presente em 100% 

das áreas observadas, seguido pela porosidade (92,3%), labiamento (55,5%) e as erosões 

(30,7%). Eburnação e exostoses estiveram presentes em 7,6% das superfícies observadas, 

sempre do lado esquerdo (Tabela 41). 

 

Tabela 38: Prevalência de cada tipo de lesão - Prox. Fêmur - BURACÃO 

TIPO DE LESÃO Ne AF PREV Nd AF PREV N.e+d AF PREV

Porosidade 6 6 100 7 6 85,71 13 12 92,31

Eburnção 6 1 16,67 7 0 0 13 1 7,692

Erosão 6 1 16,67 7 3 42,86 13 4 30,77

Exostose 6 1 16,67 7 0 0 13 1 7,692

Labiamento 3 1 33,33 6 4 66,67 9 5 55,56

Osteófito 3 3 100 6 6 100 9 9 100   

 Considerando o total de setores observados no acetábulo, as margens (80% - AS; 

85,7% - AI; 100% - PS e 87,5% - PI) apresentaram sempre frequências mais elevadas 

quando comparadas as respectivas superfícies (76,9% - AS; 57,1% - AI; 76,9% - PS e 

76,9% - PI), embora ambos tenham apresentados frequências semelhantes entre os 

setores. O mesmo padrão, porém com proporções distintas, foi observado no lado direito. 

O lado esquerdo, por sua vez apesentou frequências aproximadas entre superfície (75% - 

AS; 100% - AI; 100% - PS e 80% - PI) e margem da área articular (66,6% - AS; 100% - 

AI; 100% - PS e 66,6% - PI). 
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 A porosidade foi comumente observada em todos os setores (76,9% - AS; 57,1% 

- AI; 76,9% - PS e 76,9% - PI), sendo que as frequências mais altas foram observadas no 

lado esquerdo (75% - AS; 100% - AI; 100% - PS e 80% - PI). Como eburnações e erosões 

não foram observadas e as exostoses superfícies limitaram-se a poucos casos, as 

frequências de porosidade correspondem exatamente a frequência de superfícies afetadas.

 Embora os dois lados tenham apresentados padrões aparentemente distintos de 

frequência de porosidade e de distribuição das lesões sobre a superfície (Gráfico 44), este 

poderia ter sido semelhante não fossem a frequência de áreas ausentes no lado esquerdo. 

Nos mais, em ambos os lados se notam concentrações mais importantes no limite entre 

os setores póstero e ântero superiores e ântero-inferior (Gráfico 44). A maioria das lesões 

deste tipo foram observadas associadas ao grau 1 (100% - AS; 75% - AI; 80% - PS e 90% 

- PI), sendo que o mesmo padrão foi observado em ambos os lados.  

  

Gráfico 44: Frequência e distribuição de porosidade - Acetábulo - BURACÃO 

 

 As exostoses superficiais limitaram-se a poucos casos, a maioria do lado direito. 

Sempre que presentes, foram observadas associadas ao grau 1 em todos os setores 

(100%). 

 Os labiamentos apresentaram frequências maiores nos setores inferiores (10% - 

AS; 85,7% - AI; 42,8% - PS e 50% - PI), considerando ambos os lados. No lado direito o 

mesmo padrão foi observado (14,2% - AS; 80% - AI; 33,3% - PS e 60% - PI). Novamente, 

cabe a observação de as margens no lado esquerdo foram observadas em uma quantidade 
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menor de vezes e as frequências de labiamentos devem ser ponderadas a partir dessa 

realidade (0 - AS; 100% - AI; 100% - PS e 33,3% - PI).  

  Os osteófitos apresentaram as menores frequências no setor póstero-inferior (70% 

- AS; 71,4% - AI; 85,7% - PS e 50% - PI), considerando ambos os lados. As frequências 

mais altas no lado esquerdo (66,6% - AS; 100% - AI; 100% - PS e 33,3% - PI) devem ser 

ponderadas pelo número de margens observadas em cada setor (Gráfico 45), sempre 

menores em relação ao direito, que apresentou as maiores frequências na porção superior 

(71,4% - AS; 60% - AI; 83,3% - PS e 60% - PI). Na porção superior do acetábulo, os 

osteófitos, quando presentes, apresentaram frequências mais elevadas associadas ao grau 

4, tanto no lado esquerdo (50% - AS e 100% - PS), quanto no direito (60% - AS e 60% - 

PS). Nos Gráfico 45, é possível observar que nos setores inferiores as lesões do tipo 

osteófito, quando presentes, distribuíram-se em diferentes porções da margem de cada 

um dos setores em ambos os lados, de modo que sua expressão gráfica se dá pela presença 

de manchas mais claras ou pela ausência de qualquer mancha de concentração. 

 

Gráfico 45: Frequência e distribuição de osteófitos - Acetábulo - BURACÃO 

 

 

 Na epífise proximal do fêmur, a frequência de lesões foi elevada na margem da 

área articular em todos os setores (100% - PS; 100% - AS; 77,7% - AI e 100% - PI). 

Considerando apenas a superfície, embora frequências altas também tenham sido 

observadas, foram sempre inferiores quando comparadas àquelas das respectivas margens 
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(69,2% - PS; 84,6% - AS; 91,6% - AI e 92,3% - PI). No lado esquerdo, 100% das margens 

observadas em todos os setores foi afetada por alguma lesão, enquanto que nas superfícies 

a porção inferior apresentou as maiores frequências (66,6% - PS; 83,3% - AS; 100% - AI 

e 100% - PI). No lado direito, os percentuais de superfícies (71,4% - PS; 85,7% - AS; 

85,7% - AI e 85,7% - PI) e margens (100% - PS; 100% - AS; 66,6% - AI e 100% - PI) 

afetados foi praticamente o mesmo em todos os setores.  

 A porosidade foi o tipo de lesão mais comum na porção anterior da cabeça do 

fêmur (61,5% - PS; 84,6% - AS; 83,3% - AI e 92,3% - PI), considerando ambos os lados. 

O mesmo padrão e proporções semelhantes foram observados no lado direito (71,4% - 

PS; 85,7% - AS; 85,7% - AI e 85,7% - PI). O lado esquerdo, além dos setores anteriores, 

o póstero inferior apresentou 100% das superfícies positivas para porosidade (50% - PS; 

83,3% - AS; 80% - AI e 100% - PI). Do ponto de vista da distribuição das lesões 

observadas em cada setor, o Gráfico 46 demonstra padrões semelhantes entre ambos os 

lados. Embora, a região no entorno da fóvea tenha sido frequentemente afetada por 

porosidade em ambos os lados, no esquerdo, 100% das lesões concentraram-se nessa 

região no setor ântero-inferior; enquanto que no direito, além do entorno da fóvea, a 

maioria dos casos observados afetou também a porção central desse setor. Entretanto, as 

lesões parecem distribuir-se junto ao limite da superfície articular, particularmente no 

setor ântero-superior. 

 As porosidades foram observadas associadas sempre ao grau de extensão nos 

setores superiores de ambos os lados enquanto que, nos setores inferiores alguns casos 

também foram observados associados ao grau 2.  
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Gráfico 46: Frequência e distribuição de porosidade - Prox. Fêmur - BURACÃO 

 

 

 Apenas 1 caso de eburnação e 1 caso de exostose foram observados, ambos do 

lado esquerdo e associados ao mesmo indivíduo, sem idade e sexos identificados (Sep 

s/nº A). A erosão limitou-se a 4 casos, a maioria no lado direito (Tabela), associados a 

indivíduos com médias etárias acima dos 40 anos (a exceção foi o indivíduo 21, com 

idade entre 20 e 25 anos). Sempre que presentes, as erosões foram observadas associadas 

ao grau 1 de extensão. 

 Os labiamentos foram mais frequentes na porção superior da cabeça do fêmur 

(66,6% - PS; 62,5% - AS; 44,4% - AI e 14,2% - PI) e o lado direito foi, 

proporcionalmente, menos afetado na maioria dos setores (33,3% - PS; 60% - AS; 33,3% 

- AI e 20% - PI), quando comparado ao esquerdo (100% - PS; 66,6% - AS; 66,6% - AI e 

0 - PI). Além disso, os labiamentos foram observados ocupando porções maiores nos 

setores superiores (graus 2 e 4), e sempre associados ao grau 1 no ântero-inferior. 

 A porção posterior da epífise proximal do úmero apresentou frequências mais 

elevadas de osteófitos do que qualquer outro tipo de lesão (83,3% - PS; 75% - AS; 77,7% 

- AI e 100% - PI). No lado esquerdo, entretanto, os osteófitos foram positivos em 100% 

das margens observadas em todos os setores. No lado direito, cerca de 60% dos casos 

observados em cada setor foi positivo para a lesão (66,6% - PS; 60% - AS; 66,6% - AI e 

100% - PI). No Gráfico 47 é possível observar que os osteófitos foram observados ao 
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longo de toda a margem da cabeça do fêmur, dado que também pode ser observado pela 

maior frequência de casos associados ao grau 4 na maioria dos setores (100% - PS; 33,3% 

- AS; 66,6% - AI e 57,1% - PI). Entretanto, as áreas em cada setor com a maior 

coincidência de lesões foram diferentes entre os lados. No lado esquerdo, por exemplo, a 

área mais quente observada no Gráfico 47 consiste em uma pequena porção na margem 

póstero-superior. No lado direito, além do bordo que está no limite da superfície com a 

fóvea ter sido frequentemente afetada, toda a margem ântero-superior também o foi.  

 
Gráfico 47: Frequência e distribuição de osteófitos - Prox. Fêmur - BURACÃO 

 

 

 As prevalências de áreas articulares afetadas no quadril foi alta e apresentou pouca 

variação entre as classes etárias destacadas. No acetábulo, a única variação observada foi 

na frequência de superfícies positivas, 75% entre os adultos jovens e 100% entre os 

adultos médios. A epífise proximal do fêmur apresentou 100% das superfícies e margens 

afetadas em ambas as classes etárias, embora sua observação entre os adultos velhas tenha 

se limitado a 1 única superfície e nenhuma margem. 

 A relação entre setores afetados e idade, no acetábulo, foi expressa através de um 

aumento nas frequências de margens positivas entre os adultos médio, mas, também, por 

uma diminuição no percentual de superfícies afetadas em todos os setores. Na epífise 

proximal do fêmur, os setores da porção superior apresentaram frequências menores nas 



175 
 

superfícies entre os adultos médios, embora a maioria dos setores tenha apresentado 

percentuais elevados tanto para superfície quanto (e principalmente) para a margem da 

área articular. 

 

 

6.2.4 Joelho 

 

 Foram observadas 13 epífises distais do fêmur (6 no lado esquerdo e 7 no 

esquerdo), 22 patelas (11 de cada lado) e apenas 8 epífises proximais da tíbia (4 de cada 

lado) que totalizaram 42 áreas articulares analisadas nesta articulação.  Deste total, 224 

setores eram esperados, dos quais 205 (91,5%) pode ser analisado. 

 Nas epífises distais do fêmur 84,6% das superfícies observadas apresentaram 

alguma lesão em qualquer um dos setores. Entre os lados foi observada uma proporção 

semelhante, com o lado direito (85,7%) ligeiramente mais afetado por alguma lesão. 

Todas as margens observadas foram positivas para alguma lesão, entretanto, apenas 2 

casos puderam ser observados no lado esquerdo e 3 no direito.  

 Proporcionalmente, a lesão mais comum, considerando o total de áreas articulares 

analisada para a epífise distal do fêmur, foi o labiamento, positivos nos 5 casos 

observados, seguido pelo osteófito (4 entre 5 casos). Tomando apenas a superfície, a lesão 

mais comum foi a porosidade (69,2%), seguida pela exostose (30,7%), erosão (15,3%) e 

pelo único caso de eburnação (7,6%). A Tabela 42 sintetiza a prevalência de cada tipo 

lesão. 

 

Tabela 39: Prevalência de cada tipo de lesão - Dist. Fêmur - BURACÃO 

TIPO DE LESÃO Ne AF PREV Nd AF PREV N.e+d AF PREV

Porosidade 6 5 83,33 7 4 57,14 13 9 69,23

Eburnção 6 1 16,67 7 0 0 13 1 7,692

Erosão 6 1 16,67 7 1 14,29 13 2 15,38

Exostose 6 2 33,33 7 2 28,57 13 4 30,77

Labiamento 2 2 100 3 3 100 5 5 100

Osteófito 2 1 50 3 3 100 5 4 80

 

 As patelas foram mais representativas, inclusive em relação ao número de 

margens observadas. Ainda assim, 95,4% das superfícies observadas e 100% das margens 

foram positivos para qualquer lesão em algum dos setores destacados. Proporções 

semelhantes foram observadas em ambos os lados do esqueleto. 
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 A porosidade (89,4%) foi a lesão mais frequente, considerando toda a área 

articular (superfície e margem). Labiamento (83,3%) e osteófito (75%) aparecem na 

sequência com frequências também elevadas, além de erosão (42,1%), exostose 

superficial (36,8%) e um único caso de eburnação (5,2%). A diferença entre os lados 

esquerdo e direito pode ser observada na Tabela 43.   

 

Tabela 40: Prevalência de cada tipo de lesão - Patela - BURACÃO 

TIPO DE LESÃO Ne AF PREV Nd AF PREV N.e+d AF PREV

Porosidade 11 9 81,82 8 8 100 19 17 89,47

Eburnção 11 0 0 8 1 12,5 19 1 5,263

Erosão 11 6 54,55 8 2 25 19 8 42,11

Exostose 11 4 36,36 8 3 37,5 19 7 36,84

Labiamento 7 6 85,71 5 4 80 12 10 83,33

Osteófito 7 5 71,43 5 4 80 12 9 75

 

 As epífises proximais da tíbia, como já mencionado, consistem nas áreas 

articulares mais prejudicadas pela subrepresentação de exemplares observáveis. Dessa 

forma, todas as margens observadas (3 casos) e todas as superfícies (8 no total) foram 

afetados por alguma lesão em qualquer um dos setores destacados para a análise. 

Porosidade e osteófito foram observados em 100% das superfícies e margens, sendo que 

as exostoses também apresentaram frequência significativa, sendo positiva em 62,5% dos 

casos (Tabela 44). Nenhum caso de labiamento foi observado. 

 

Tabela 41: Prevalência de cada tipo de lesão - Prox. Tíbia - BURACÃO 

TIPO DE LESÃO Ne AF PREV Nd AF PREV N.e+d AF PREV

Porosidade 4 4 100 4 4 100 8 8 100

Eburnção 4 1 25 4 1 25 8 2 25

Erosão 4 0 0 4 1 25 8 1 12,5

Exostose 4 2 50 4 3 75 8 5 62,5

Labiamento 2 0 0 1 0 0 3 0 0

Osteófito 2 2 100 1 1 100 3 3 100

 

 

 Na epífise distal do fêmur a face patelar póstero-medial foi o único setor que não 

teve sua margem observada em nenhum dos lados e o côndilo póstero-lateral não 

apresentou nenhuma lesão na margem em nenhum dos casos observados. As margens 

estiveram sub-representados na maioria dos setores e suas frequências foram quase 

sempre elevadas (100% - FAM; 100% - FAL; 0 – FPM; 25% - FPL; 100% - CAM; 100% 
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- CAL; 33,3% - CPM e 0 – CPL), sobretudo se comparadas às da superfície (50% - FAM; 

41,6% - FAL; 53,8 – FPM; 66,6% - FPL; 18,1% - CAM; 40% - CAL; 36,3% - CPM e 

54,5 – CPL), considerando ambos os lados. Tomando apenas a superfície da área articular, 

a face patelar, tanto no lado esquerdo (50% - FAM; 33,3% - FAL; 66,6% - FPM e 83,3% 

- FPL), quanto no direito (50% - FAM; 50% - FAL; 42,8% - FPM e 50% - FPL), foi mais 

afetada na maioria dos setores quando comprada aos côndilos em cada um dos lados 

(esquerdo: 20% - CAM; 40% - CAL; 40% - CPM e 33,3% - CPL; direito: 16,6% - CAM; 

40% - CAL; 33,3% - CPM e 80% - CPL).  

 A porosidade apresentou frequências maiores na face patelar (50% - FAM; 41,6% 

- FAL; 53,8% - FPM e 66,6% - FPL), quando comparada aos côndilos (18,1% - CAM; 

30% - CAL; 27,2% - CPM e 27,2% - CPL), sendo que, na porção posterior da face patela, 

a porosidade foi praticamente a única lesão observada. Neste caso, não houve diferença 

importante entre o número de observações entre os lados esquerdo (50% - FAM; 33,3% 

- FAL; 66,6 – FPM; 83,3% - FPL; 20% - CAM; 40% - CAL; 20% - CPM e 16,6 – CPL) 

e direito (50% - FAM; 50% - FAL; 42,8% – FPM; 50% - FPL; 16,6% - CAM; 20% - 

CAL; 33,3% - CPM e 40% – CPL) e o mesmo padrão e proporções semelhantes foram 

observados em ambos os lados. As lesões, quando presentes, ocuparam quase metade 

(grau 2) da área da superfície da face patelar ântero-lateral em ambos os lados, conforme 

observado no Gráfico 48. Na face patelar póstero-medial, a maioria dos casos positivos 

estão associados a lesões que ocorrem contiguamente nos setores adjacentes, de modo 

que as áreas de maior concentração são observadas no limite entre os setores (Gráfico 

48).  

 Considerando os casos positivos para cada uma das lesões destacadas, a 

porosidade foi observada sempre associada ao grau 1 de extensão, com exceção dos dois 

setores da porção anterior da face patelar, nos quais a lesão também está associada ao 

grau 2, ainda que suas frequências sejam menores nesse grau.  
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Gráfico 48: Frequência e distribuição de porosidades - Dist. Fêmur - BURACÃO 

 

 

 As erosões, exostoses e eburnações, quando presentes, foram observadas somente 

nos côndilos e associadas sempre ao grau 1 de extensão (a única exceção, neste caso, foi 

observada no côndilo póstero-lateral esquerdo, no qual um único caso de erosão abrange 

mais do que 25% da área da superfície). O único caso de eburnação foi observado e os 

dois de erosão estão associados ao sepultamento 16. As exostoses superficiais foram 

ligeiramente mais expressivas (4 casos) e estiveram associadas a indivíduos com média 

etária acima dos 40 anos. 

 Dada a baixa preservação dos bordos nas epífises distais dos fêmures, os poucos 

casos de osteófitos e labiamentos observados foram expressos através de valores 

percentuais derivados de 1 ou dois 2 observações. 

 Os labiamentos concentraram-se na porção anterior da face patelar, onde 

apresentaram 100% das margens observadas afetadas por labiamento, considerando 

ambos os lados. A maioria dos setores dos côndilos apresentou frequências maiores de 

osteófitos e/ou labiamento, embora nenhum caso de labiamento tenha sido observado na 

porção posterior dos côndilos. Os osteófitos foram observados somente na porção anterior 

da face patelar (2 casos) e nos setores do côndilo medial, sempre associados aos graus 1 

e 2 de extensão. Os labiamento foram observados quase sempre na porção anterior da 

face patela e na porção anterior dos côndilos, sempre associados aos graus 1 e 2. A 
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exceção foi um único caso observado na face póstero-lateral e que não excedeu 25% da 

margem lesionada. 

 

 Na patela, considerando tanto a superfície (72,7% - AL; 95,2% - AM; 95% - PM 

e 71,4% - PL) quanto a margem da área articular (73,3% - AL; 100% - AM; 100% - PM 

e 76,9% - PL), os setores da porção medial foram os mais afetados por qualquer lesão. O 

mesmo padrão e proporções semelhantes foram observados nas margens em ambos os 

lados. No lado esquerdo, as superfícies (81,8% - AL; 100% - AM; 100% - PM e 90% - 

PL) apresentaram frequências maiores quando comparadas ao direito (63,3% - AL; 90% 

- AM; 90,9% - PM e 54,5% - PL). 

 Em todos os setores, considerando ambos os lados, a porosidade foi o tipo mais 

frequente entre as lesões observadas (72,7% - AL; 85,7% AM; 90% - PM e 71,4% - PL). 

No lado direito, os setores mediais apresentaram frequências maiores (63,6% - AL; 90% 

- AM; 90,9% - PM e 54,5% - PL) quando comparadas ao esquerdo (81,8% - AL; 81,8% 

- AM; 88,8% - PM e 90% - PL), enquanto que, foram menores nos setores laterais. 

Embora as maiores frequências de porosidade tenham sido observadas na porção medial, 

no lado esquerdo as lesões também se concentraram na porção central do setor ântero-

lateral (Gráfico 49). Além disso, as lesões observadas nos setores posteriores (graus 1 e 

2), em ambos os lados, estão na maioria dos casos associadas a processos também 

observados nos setores anteriores, conforme observado no gráfico logo abaixo. A maioria 

das lesões observadas em toda a superfície estiveram associadas ao grau 1 de extensão, 

embora nos setores mediais lesões associadas a todos os graus de extensão foram 

registradas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 
 

 
Gráfico 49: Frequência e distribuição de porosidades - Patela - BURACÃO 

 

 

 

 As erosões e exostoses, conforme dado da Tabela 33, foram observadas mais casos 

na patela do que na maioria das demais áreas articulares. Novamente, a porção medial 

apresentou frequências maiores, tanto para lesões do tipo erosivas (4,5% - AL; 33,3% - 

AM; 30% - PM e 0 - PL), quanto para as exostoses (4,5% - AL; 14,2% - AM; 15% - PM 

e 0 - PL). No lado esquerdo, a frequência erosões foi maior nos setores afetados (9% - 

AL; 45,4% - AM; 44,4% - PM e 0 - PL) quando comparados ao direito (0 - AL; 20% - 

AM; 18,1% - PM e 0 - PL). As exostoses, por outro lado, foram proporcionalmente mais 

observadas no lado direito (0 - AL; 20% - AM; 18,1% - PM e 0 - PL) na maioria dos 

setores, do que no esquerdo (9% - AL; 9% - AM; 11,1% - PM e 0 - PL). 

 O labiamento foi o tipo de lesão proporcionalmente mais observado depois das 

porosidades em todos os setores (60% - AL; 75% - AM; 45,4% - PM e 61,5% - PL), 

considerando ambos os lados. Neste caso, o lado direito (75% - AL; 85,7% - AM; 42,8% 

- PM e 71,4% - PL) apresentou as maiores frequências na maioria dos setores quando 

comparado ao esquerdo (42,8% - AL; 60% - AM; 50% - PM e 50% - PL). Do ponto de 

vista da distribuição das lesões sobre a margem articular, ambos os lados apresentaram 

padrões semelhantes, conforme pode ser observado no Gráfico 50. Os casos positivos no 

setor ântero-medial, na maioria dos casos, atingiram entre 25 e 75% da margem do setor. 

Este dado também pode ser observado pela distribuição das lesões entre os graus de 



181 
 

extensão neste setor (11,1% - Grau 1; 22,2% - Grau 2; 66,6% - Grau 3 e 0 – Grau 4). Nos 

demais setores, a maioria dos labiamentos esteve associado ao grau 2 de extensão.  

  

Gráfico 50: Frequência e distribuição de labiamentos - Patela - BURACÃO 

 

 

 Os osteófitos, menos comuns do que porosidades e labiamentos, afetaram 

particularmente a porção medial da patela (26,6% - AL; 41,6% - AM; 63,6% - PM e 23% 

- PL). O mesmo padrão, embora com proporções distintas foi observado em ambos os 

lados. Também foi observada semelhança na distribuição das lesões em cada um dos 

lados, sendo o setor póstero-medial o mais afetado por osteófitos (Gráfico 51). As lesões 

deste tipo foram observadas associadas a todos os graus de extensão, embora no setor 

póstero-medial a maioria dos casos positivos estiveram associados aos graus 2 e 3 de 

extensão (0 - Grau 1; 57,1% - Grau 2; 42,8% - Grau 3 e 0 – Grau 4), de modo que no 

gráfico abaixo a área destacada abrange quase toda a margem do setor.  
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Gráfico 51: Frequência e distribuição de osteófitos - Patela - BURACÃO 

 

 

 As epífises proximais e distais da tíbia foram as áreas articulares com menos 

número de observações, dado seu baixo estado de preservação. Na epífise proximal da 

tíbia, as superfícies (100% - CAL; 85,7% - CPL; 100% - CAM e 85,7% - CPM) 

apresentaram percentuais de casos positivos maiores em relação a margem da área 

articular (100% - CAL; 66,6% - CPL; 100% - CAM e 0 - CPM). Desta forma, os côndilos 

ântero-lateral e ântero medial foram os setores proporcionalmente mais afetados por 

qualquer lesão, independentemente de seu grau extensão. No lado direito nenhuma 

margem dos setores mediais pode ser observada. 

 A porosidade foi o tipo de lesão mais frequente na maioria dos setores (100% - 

CAL; 85,7% - CPL; 85,7% - CAM e 85,7% - CPM), considerando ambos os lados. As 

diferenças entre os percentuais observados no lado esquerdo (100% - CAL; 100% - CPL; 

100% - CAM e 75% - CPM) e direito (100% - CAL; 75% - CPL; 66,6% - CAM e 100% 

- CPM) foram determinadas por um caso positivos a mais ou a menos. O côndilo ântero 

e póstero-medial foram os setores que apresentaram o mesmo padrão de distribuição das 

lesões em ambos os lados (Gráfico 52). Particularmente, o côndilo póstero-medial foi o 

setor mais afetado pelas ausências e quebras, de modo que as frequências observadas 

nessa superfície devem ser ponderadas por esse dado. As porosidades estiveram 

associadas em 100% dos casos observados na porção anterior ao grau 1, enquanto que 

casos associados ao grau 2 também foram observados na porção posterior (16,6% - CPL 
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e 16,6% CPM) (Gráfico 52). 

  

Gráfico 52: Frequência e distribuição de porosidade - Prox. Tíbia - BURACÃO 

 

 

 Eburnação e erosão limitaram-se a poucos casos, todos associados ao mesmo 

indivíduo (sepultamento 16) com média etária de 42,5 anos. As exostoses superficiais 

Nenhum caso de osteófito foi observado côndilo póstero-medial em ambos os lado e 

apenas 2 casos foram observados nos côndilos ântero-lateral e ântero medial, que 

representaram 100% dos bordos observados nestes setores.  

 

 As epífises distais do fêmur apresentaram um aumento na frequência de 

superfícies da área articular afetadas entre os adultos médios de 10% em relação ao 

percentual observado nos adultos jovens. As margens mantiveram a frequência de 100% 

de casos positivos para alguma lesão e nenhuma área articular pode ser observada entre 

os adultos velhos. Todas as patelas e epífises proximais da tíbia observadas foram 

positivas, tanto na superfície quanto no bordo, para qualquer lesão em algum dos setores 

destacados.  

 Considerando a totalidade de setores observados, também na epífise distal do 

menos foi possível contar menos setores observados entre os adultos jovens, em particular 

com os limites da área articular. Tomando apenas as superfícies, os setores do côndilo 

apresentaram aumento das frequências de casos positivos entre os adultos médios, embora 
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todos os setores da face patelar tenham apresentado uma diminuição da frequência de 

casos positivos para lesão. As margens, apresentaram frequências de 100% de casos 

positivos tanto nos adultos jovens quanto nos médios. Nas patelas, os setores da porção 

lateral apresentaram frequências menores em relação a porção medial, tanto entre os 

adultos jovens quanto entre os adultos médios. Na porção medial, os percentuais de 

setores positivos para lesão foram de 100% em todas as idades (exceção). Na porção 

lateral, entretanto, houve aumento na frequência de setores afetados nos adultos médios. 

O percentual nestes setores volta a cair entre os adultos velhos. Não foi possível observar 

nenhum bordo em nenhum dos setores da epífise proximal da tíbia nos adultos jovens e 

velhos. Considerando, portanto, apenas as superfícies da área articular, a frequência de 

casos positivos para qualquer lesão foi de 100% em todos os setores que puderam ser 

observados em todas as idades. 

 

 

6.2.5 Tornozelo 
 

 Foram observadas 12 epífises distais da tíbia (7 no lado esquerdo e 5 no direito) e 

19 tálus (8 no lado esquerdo e 11 no direito) que totalizaram 31 áreas articulares 

observadas no tornozelo. Deste total, eram esperados 124 setores, dos quais 115 foram 

efetivamente analisados. 

 Nas epífises distais da tíbia, 91,66% das superfícies e 100% das margens da área 

articular foram positivos para alguma lesão, em qualquer setor e grau de extensão. No 

lado direito, as frequências foram de 100% em ambos os casos.  

 As lesões mais comuns apresentaram frequências semelhantes: foram a 

porosidade, positiva em 91,6% das superfícies observadas e o labiamento, positivo em 90 

das margens observadas. Os osteófitos foram observados em 60% dos casos enquanto que 

se expressaram através de um único caso cada uma (8,3%), no lado esquerdo (Tabela 45). 

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

 

Tabela 42: Prevalência de cada tipo de lesão - Dist. Tíbia - BURACÃO 

TIPO DE LESÃO Ne AF PREV Nd AF PREV N.e+d AF PREV

Porosidade 7 6 85,71 5 5 100 12 11 91,67

Eburnção 7 0 0 5 0 0 12 0 0

Erosão 7 1 14,29 5 0 0 12 1 8,333

Exostose 7 1 14,29 5 0 0 12 1 8,333

Labiamento 5 5 100 5 4 80 10 9 90

Osteófito 5 2 40 5 4 80 10 6 60   

 Considerando o total de áreas articulares observadas, o tálus apresentou 84,2% 

das superfícies e 94,7% das margens positivas para alguma lesão em algum dos setores 

destacados. No lado direito, superfície e margem foram afetados em 90,9% dos casos, 

enquanto que no lado esquerdo todas as margens foram positivas para lesão e 75% das 

superfícies. 

 Também no tálus as duas lesões mais comuns foram porosidade e labiamento, 

ambos presentes em 78,9% dos casos observados. Fora os osteófitos (63,1%) os demais 

tipos de lesão limitaram-se a poucos casos: exostose (15,7%), eburnação (10,5%) e erosão 

(5,2%). No lado esquerdo somente porosidade (75%), labiamento (100%) e osteófitos 

(62,5%) foram observados (Tabela 46) 

 

Tabela 43: prevalência de cada tipo de lesão - Tálus - BURACÃO 

TIPO DE LESÃO Ne AF PREV Nd AF PREV N.e+d AF PREV

Porosidade 8 6 75 11 9 81,82 19 15 78,95

Eburnção 8 0 0 11 2 18,18 19 2 10,53

Erosão 8 0 0 11 1 9,091 19 1 5,263

Exostose 8 0 0 11 3 27,27 19 3 15,79

Labiamento 8 8 100 11 7 63,64 19 15 78,95

Osteófito 8 5 62,5 11 7 63,64 19 12 63,16   

 Tomando o total de setores observados, nas epífises distais da tíbia as margens 

(87,5% - MAM; 83,3% - MPM; 100% - FA e 88,8% - FP) foram mais afetados por lesões 

quando comparados a superfícies (33,3% - MAM; 66,6% - MPM; 81,1% - FA e 72,7% - 

FP) da área articular, considerando ambos os lados. A face articular anterior foi o setor 

com a maior frequência de casos positivos tanto na superfície quanto na margem da área 

articular. A face articular foi mais afetada se comparados aos setores do maléolo medial. 

Tomando cada lado separadamente, no lado esquerdo a superfície (20% - MAM; 60% - 

MPM; 83,3% - FA e 85,7% - FP) foi mais afetada na face articular e menos afetada no 

maléolo quando comparada ao lado direito (50% - MAM; 75% - MPM; 80% - FA e 50% 

- FP). As margens apresentaram frequências elevadas em ambos os lados. 



186 
 

 A porosidade foi o tipo de lesão mais comum na face articular e apresentou 

frequências mais altas nestes setores se comparada aos do maléolo medial (33,3% - 

MAM; 66,6% - MPM; 81,8% - FA; 72,7% - FP). O maléolo medial foi mais afetado no 

lado direito (50% - MAM; 75% - MPM; 80% - FA; 50% - FP) enquanto que a face 

articular apresentou frequências maiores de porosidade no lado esquerdo (20% - MAM; 

60% - MPM; 83,3% - FA; 85,7% - FP). Embora a proporção de casos positivos entre os 

lados tenha sido diferente, as porosidades afetaram mais frequentemente regiões 

semelhantes de cada setor em cada um dos lados (Gráfico 47). 

 A ampla maioria dos casos positivos de porosidade em cada setor estão associados 

ao grau 1 de extensão, embora no maléolo póstero-medial os casos de porosidade também 

tenham atingido mais do que 25% da área da superfície, precisamente, no lado direito, 

como pode ser observado no Gráfico 47.  

 

 
Gráfico 53: Frequência e distribuição de porosidades - Dist. Tíbia - BURACÃO 

 

 

 Erosão e exostoses superficiais limitaram-se a apena 1 caso cada uma e, sempre 

que presentes, estiveram associadas ao grau 1 de extensão (100%).  

 Os labiamentos foram frequentes em todos os setores, entretanto foram o tipo de 

lesão mais comum no maléolo medial (87,5% - MAM; 83,3% - MPM; 77,7% - FA; 66,6% 

- FP). O mesmo padrão pode ser observado no lado esquerdo (20% - MAM; 60% - MPM; 
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83,3% - FA; 85,7% - FP), embora os percentuais de casos positivos no lado direito 

expressem um padrão distinto (100% - MAM; 66,6% - MPM; 80% - FA; 50% - FP). 

Embora padrões de frequência distintos, ambos os lados apresentaram o mesmo padrão 

de áreas afetadas em cada setor (Gráfico 48). No gráfico abaixo, nota-se que as lesões 

observadas no maléolo medial, embora frequentes, consistem no mesmo processo 

patológico observado nos setores da face articular. Os labiamentos foram observados em 

todos os graus de extensão, embora a maioria dos casos tenha concentrando-se no grau 2 

(42,8% - MAM; 60% - MPM; 42,8% - FA; 50% - FP). Nos setores da face, nenhum caso 

alcançou mais do que 75% de extensão na margem da área articular. 

  

 

 
Gráfico 54: Frequência e distribuição de labiamentos - Dist. Tíbia - BURACÃO 

 

 

 Os osteófitos expressaram-se na porção do maléolo medial através de um único 

caso que não atingiu mais do que 25% da margem do maléolo póstero-medial. Na face 

articular, os osteófitos foram observados em menos de 50% dos casos observados em 

cada setor (44,4% - FA; 44,4% - FP), considerando ambos os lados. As frequências foram 

semelhantes em cada um dos setores, tanto no lado esquerdo (25% - FA; 20% - FP), 

quanto no direito (60% - FA; 75% - FP). Entretanto, considerando as regiões do bordo 

mais afetadas, os padrões foram ligeiramente distintos, conforme ilustrado pelo Gráfico 
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49. No lado direito, as lesões observadas na face articular posterior atingiram regiões 

diferentes do bordo posterior, não mais do que 50% de toda a margem do setor. No lado 

esquerdo, os poucos casos observados estiveram também associados ao grau 2 de 

extensão (Gráfico 49). 

 

 
Gráfico 55: Frequência e distribuição de osteófitos - Dist. Tíbia - BURACÃO 

 

 

 No tálus as frequências de lesões na margem (88,8% - TA; 94,4% - TP; 46,6% - 

MAM e 5,8% - MPM) da área articular foram superiores as observadas na superfície 

(68,4% - TA; 84,2% - TP; 38,8% - MAM e 31,5% - MPM), com exceção do maléolo 

póstero-medial. Além disso, os setores da tróclea foram sempre mais afetados que os do 

maléolo medial, sendo a tróclea posterior o setor mais afetado considerando superfície e 

a margem da área articular.  O lado esquerdo foi menos afetado na superfície da tróclea e 

mais afetado na superfície do maléolo (62,5% - TA; 75% - TP; 57,1% - MAM e 25% - 

MPM) se comparado ao direito (72,7% - TA; 90,9% - TP; 27,2% - MAM e 36,3% - 

MPM). A porosidade foi a lesão mais observada em todos os setores, embora suas 

frequências tenham sido relativamente menores nos setores do maléolo medial (63,1% - 

FA; 84,2% - FP; 38,8% - MAM; 31,5% - MPM). O mesmo padrão foi observado em 

ambos os lados, embora o lado direito tenha apresentado frequências mais elevadas na 

maioria dos setores (63,6% - TA; 90,9% - TP; 27,2% - MAM e 36,3% - MPM) quando 
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comparado ao esquerdo (62,5% - TA; 75% - TP; 57,1% - MAM e 25% - MPM). Em 

ambos os lados, além disso, as lesões distribuíram-se pela superfície dos setores segundo 

o mesmo padrão: ocuparam frequentemente a região central da tróclea, entre os dois 

setores (Gráfico 50). 

 A porosidade, quando presente, foi observada associada somente aos graus 1 

(41,6% - TA; 80% - TP; 71,4% - MAM e 100% - MPM) e 2 (58,3% - TA; 20% - TP; 

28,5% - MAM e 0 - MPM).  

 
Gráfico 56: Frequência e distribuição de porosidades - Tálus - BURACÃO 

 

 

 No lado esquerdo nenhum caso de eburnação, erosão e exostose superficial foi. 

No lado direito, apenas dois casos de eburnação foram registrados, associados ao 

sepultamento 8A (idade não aferida) e 40 (+50 anos). Neste último, a lesão atingiu toda 

a superfície do maléolo (grau 4) e foi sobreposta por concentrações de porosidade. Ainda 

no sepultamento 8A, foi identificado o único caso de erosão, associadas a pontos de 

crescimento ósseo.  

 Os labiamentos foram pouco frequentes no maléolo medial, de modo que sua 

ocorrência mais significativa tenha sido observada na margem da tróclea posterior (44,4% 

- TA; 66,6% - TP; 13,3% - MAM e 5,8% - MPM). O lado esquerdo foi mais afetado em 

todos os setores (57,1% - TA; 85,7% - TP; 16,6% - MAM e 14,2% - MPM) quando 

comparado ao direito (36,3% - TA; 54,5% - TP; 11,1% - MAM e 0 - MPM). Em ambos 

os lados, além das maiores frequências terem sido observadas na tróclea posterior, a 
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maioria dos casos positivos afetou quase toda a margem do setor (grau 4 de extensão) 

(Gráfico 51).  

 
Gráfico 57: Frequência e distribuição de labiamentos - Tálus - BURACÃO 

 

 

 Nenhum osteófito foi observado no maléolo póstero-medial. Nos demais setores 

este tipo de lesão está associado a todos os graus de extensão, embora, com diferentes 

distribuições entre os setores. Na tróclea anterior a maioria dos casos de osteófito 

concentrou-se no grau 2, ao passo que, na tróclea posterior, concentrou-se no grau 4. No 

maléolo ântero-medial a maioria dos casos não atingiu mais do que 25% da margem da 

área articular.  
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Gráfico 58: Frequência e distribuição de osteófitos - Tálus - BURACÃO 

 

 

 Considerando o total de áreas articulares observadas, 100% das superfícies e das 

margens nas epífises distais da tíbia foram afetados por qualquer lesão em algum dos 

setores. No caso do tálus, foi observado que a frequência de superfícies afetadas por 

alguma lesão é inversamente proporcional à idade (100% - AJ; 85,7% - AM; 33,3% - 

AV), embora a frequência de margens tenha aumentado de 80%, entre os adultos jovens, 

para 100% nos adultos maduros e velhos. 

 Na epífise distal da tíbia, os setores da face articular apresentaram 100% dos casos 

observados afetados por alguma lesão entre os adultos jovens e médios. Os setores do 

maléolo medial, apresentaram frequências, tanto na superfície quanto na margem da área 

articular, mais elevadas entre os adultos maduros. Nenhum bordo em nenhum setor da 

epífise distal da tíbia foi observado entre os adultos velhos, bem como os setores do 

maléolo medial. No tálus, todos os setores apresentaram as frequências de superfícies 

afetadas inversamente proporcionais à idade, ao passo que nas margens a frequência de 

casos positivos aumentou conforme a idade.  
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7. DISCUSSÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A desigualdade na distribuição dos indivíduos por sexo e idade significou 

obstáculos à interpretação dos resultados. Na série esquelética do sambaqui Piaçaguera, 

particularmente, as mulheres representam 1/5 do total de indivíduos analisados e na série 

de Buracão, são pouco mais de 1/3. Desta forma, optou-se por não incluir neste trabalho 

a análise dos dados a partir da comparação entre os sexos. 

 As séries esqueléticas apresentaram composições bastante distintas. Foi grande, 

por exemplo, a diferença na quantidade absoluta de indivíduos e áreas articulares 

observadas, além do grau de preservação das áreas articulares, particularmente as 

margens. Esta realidade é resultado, por um lado, de diferentes contextos no qual ambos 

os sítios foram escavados e, por outro, de sua história tafonômica. Neste sentido, o 

sambaqui Buracão, passou por diferentes e numerosos processos destrutivos, desde a 

construção da Rod. Mogi-Bertioga até condições inadequadas de conservação dos 

esqueletos humanos e da fauna. O sambaqui Piaçaguera, esteve menos acessível ao 

contato humano e, embora tenha sido escavado em um contexto de salvamento, pôde ser 

investigado durante mais tempo e com um cuidado particular reservado aos contextos 

funerários.  

 Outrossim, algumas pesquisas têm apontado que, não apenas o aumento do 

volume e da densidade óssea caracterizam a osteoartrose, mas, em áreas não relacionadas 

a destruição da cartilagem, também têm sido observado o aumento da tenuidade óssea 

(Lugo et al., 2008). Também, labiamentos e osteófitos mais projetados, implicam em uma 

margem articular mais exposta. Estas e outras considerações são relevantes para refletir 

sobre o significado das áreas ausentes, especialmente no Buracão. Poderiam os indivíduos 

associados a este sítio estarem sujeitos a lesões mais evidentes, ou mais extensas, ou mais 
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intensas, de modo que estiveram também mais vulneráveis a processos tafonômicos que 

levaram a quebras e perdas mais frequentemente? Os dados apresentados neste trabalho 

não podem responder a essa pergunta, entretanto, a possibilidade de visualizar 

sistematicamente as áreas mais ausentes em cada área articular e em cada setor, oferece a 

possibilidade de ir além da constatação óbvia de que a série esquelética de Buracão está 

menos preservada e ponderar, em cada situação os processos implícitos que levaram a 

perda mais frequente desta ou daquela área. 

 Deste modo, dado que a comparação entre ambas as séries se daria a partir de 

dados parciais e que as diferenças observadas poderiam ser reflexo do tamanho 

consideravelmente menor da série de Buracão em comparação a Piaçaguera, optou-se por 

não estabelecer uma comparação minuciosa entre ambas, em benefício de procurar 

entender os movimentos mais prováveis a levar às lesões observadas nos esqueletos de 

cada série. A partir disso, propor atividades relacionadas a estes movimentos, integrando 

à interpretação dos resultados indícios levantados pela pesquisa arqueológica.  

 

 

7.1 Baixada Santista: disponibilidade ambiental e o espectro de 

atividades cotidianas 
 

 A inserção dos sambaquis Piaçaguera e Buracão em diferentes contextos 

ecológicos está relacionada com a evolução física da região da Baixada Santista. As duas 

ocupações foram influenciadas pelo ambiente marinho, como tem sido observado através 

da cultura material recuperada dos sítios (Borges, 2015; Garcia, 1972; Gonzales, 2005; 

Silva, 2005; Uchôa, 1973). Entretanto, a distância temporal entre as duas ocupações 

remete a contextos ecológicos marcadamente distintos (Borges, 2015). 

 A ocupação do sambaqui Piaçaguera coincide com a máxima transgressão 

marinha, que resultou na conformação da Antiga Baia de Santos, significativamente 

profunda (Suguio et al., 2005, 1985). O sambaqui localizado, portanto, no sopé da Serra 

do Mar (Fig. 03), está ao mesmo tempo associado à influência da paleo-baía e a uma 

disponibilidade de terra para a exploração cotidiana mais restrita que a atual. Portanto, os 

dados publicados por Uchôa (1973) e Garcia (1972), que já apontavam uma presença 

importante de peixes ósseos (Teleósteos), mas também de tubarões e arraias 

(Chondrichthyes), não devem causar surpresa, pois a paleo-baía deve ter oferecido grande 

diversidade de espécies marinhas, incluindo a entrada ocasional de baleias e golfinhos 
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(Delfinídeos). 

 Recentemente, os dados reunidos por Borges (2015) oferecem um quadro 

interessante do espectro de espécies animais associados à ocupação do sambaqui 

Piaçaguera. Em sua tese, a pesquisadora aponta para a grande diversidade de espécies 

marinhas; a presença majoritária de espécimes adultos, com tamanhos médios a grandes 

e a baixa representatividade de espécies terrestres.  

 Portanto, o conhecimento acumulado até o momento sobre a ocupação do 

sambaqui Piaçaguera, sugere atividades cotidianas intimamente relacionadas ao ambiente 

marinho, neste caso, representado pela paleo-baía, assim como a oferta de recursos em 

distâncias próximas ao sítio (Borges, 2015), de modo que longas incursões a áreas mais 

distantes ou Serra do Mar acima não devem ter sido uma prática rotineira. Finalmente, a 

variabilidade de espécies marinhas, sugere diferentes tipos de técnicas e tecnologias de 

pesca, o que pressupõe diferentes atividades como o uso de embarcações e remos, o 

mergulho, a locomoção dentro d’água, arremesso de arpão, pesca com anzol, etc. 

 A ocupação associada ao sambaqui Buracão deve ter sido uma das últimas 

ocupações sambaquieiras do litoral de São Paulo e mantém um afastamento temporal em 

relação ao contexto de Piaçaguera de mais 3 mil anos. A implantação do sítio junto ao 

canal da Bertioga coincidiu neste caso com nível marinho mais baixo (Suguio & Martin, 

1978). A linha litorânea estaria estabilizada e muito mais próxima da atual (Suguio & 

Martin, 1978). Além disso, tanto a mata atlântica quanto as zonas de mangue já estariam 

instaladas (Ab’Saber, 2003) e próximas ao sítio. 

 Embora as zonas terrestres estivessem mais disponíveis quando comparadas ao 

contexto ecológico de Piaçaguera, a influência marinha deve ter sido importante e maior 

do que é atualmente, como pode ser observado também pela fauna recuperada do sítio 

(Borges, 2015; Gonzales, 2005). 

 Em sua tese, Borges (2015), verifica não apenas a importância da fauna terrestre 

neste contexto, mas também a proporção significativa de carne associada às espécies 

terrestres identificadas em comparação ao consumo de peixes. Muito embora o rol de 

espécies marinhas seja bastante semelhante ao observado em Piaçaguera, a proporção de 

espécies associadas ao mangue é significativa, como espécies de “tainha” (Mugil sp.) 

(Borges, 2015). 

 Entretanto, também neste caso, e considerando faixas maiores de terra para a 

exploração, o raio de exploração constante da população associada ao sambaqui Buracão 

não deve ter sido muito maior do que aquele que é suposto para Piaçaguera, dada a 
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importante oferta de recursos nas áreas mais imediatas ao sítio. Desse modo, o espectro 

de atividades executadas pelos construtores do sambaqui Buracão esteve associado ao 

ambiente marinho e, novamente, a pesca de espécies variadas. Entretanto, neste caso, 

atividades ligadas à caça, à pesca e à coleta no mangue devem ter sido parte importante 

do cotidiano deste grupo. Além das atividades já mencionadas acima, outras mais devem 

ser consideradas, como andar por trilhas terrestres em terrenos mais acidentado; a caça 

de mamíferos de médio porte, como o porco do mato; o uso de diferentes tipos de 

armadilhas, a coleta e a pesca no mangue e a locomoção com sobrecarga. 

 

 

7.2 Interpretação biomecânica dos sinais associados à 

osteoartrose  
 

 Nesta pesquisa, 100% dos indivíduos analisados em ambos os sítios apresentaram 

algum sinal indicativo de osteoartrose. Esta prevalência alta não é surpresa, em primeiro 

lugar, porque a osteoartrose consiste em um processo degenerativo, de modo que seus 

sinais, podem começar a desenvolver-se muitos anos antes de um indivíduo sofrer com 

dores crônicas ou com a restrição de alguns movimentos. Klose-Jensen e colaboradores 

(2015) apresentaram evidências do aumento da densidade e da ocorrência de 

remodelações da superfície óssea que antecedem a destruição da cartilagem. Mommma e 

colaboradores (2011), por sua vez, observaram aumento da densidade do osso subcondral 

na extremidade distal do úmero entre atletas jovens de baseball, indicando reações ósseas 

relacionadas aos movimentos repetitivos que, no entanto, não se traduziam em queixas 

de dor ou comprometimento de movimentos.  

 Outro elemento que vale menção quando consideramos a prevalência dos sinais 

de osteoartrose é a alta prevalência de osteoartroses em populações atuais, clinicamente 

diagnosticadas. Os dados sobre a prevalência da doença variam a depender da definição 

utilizada, das faixas etárias investigadas, do sexo e da região geográfica, entretanto, 

estima-se que mais de 26 milhões de estadunidenses apresentem alguma forma da doença 

(Litwic, 2013). Klose-Jensen e colaboradores (2015) apontaram que entre 20 e 40% dos 

indivíduos com 45 anos são clinicamente diagnosticados com osteoartrose nos Estados 

Unidos. Na Inglaterra, um estudo desenvolvido por Fransen e colaboradores (2011) 

reuniu evidências de que 20% da população do país com mais de 60 anos e expostas ao 

longo da vida a atividades laborais intensas e repetidas apresenta restrições severas de 



196 
 

movimento nos membros inferiores. No Brasil, segundo revisão realizada por Fellet 

(2007) e colaboradores, até um terço dos indivíduos com mais de 65 anos podem 

apresentar a doença. A maioria das pesquisas, todavia, leva em consideração apenas os 

casos confirmados após consulta em ambulatório, ou seja, casos caracterizados por dor 

crônica ou restrição de movimentos. No entanto como parecem apontar os estudos de 

Klose-Jensen e colaboradores (2015) e Momma e colaboradores (2015) a prevalência 

deve ser mais alta, em populações contemporâneas, se incluídos os indivíduos mais 

jovens, sem diagnóstico clínico, e se forem incluídos os casos confirmados por exames 

radiológicos. 

 Nesta pesquisa, a prevalência foi elevada tanto na série de Piaçaguera como na de 

Buracão na maioria das superfícies e margens articulares. Entretanto, a análise da 

distribuição de cada tipo de lesão demonstra que nas superfícies, embora também 

comumente afetadas, os sinais de osteoartrose manifestaram-se de forma mais discreta. 

 A respeito da porosidade, por exemplo, alguns estudos têm apontado para 

diferentes dinâmicas de alteração do osso subcondral também em fases iniciais da 

osteoartrose e não apenas como resultado da progressiva destruição da cartilagem (Li et 

al., 2013). Os mecanismos associados a essas alterações ainda não foram completamente 

compreendidos, no entanto, parece claro que a trama de canais pelos quais vasos venosos 

e arteriais fazem a comunicação entre a trabécula e a cartilagem, reage de forma a 

intensificar-se de acordo com a distribuição e magnitude das forças compressivas sobre 

o osso subcondral (Milz & Putz, 1994).  Ou seja, o estresse sobre as articulações tende a 

provocar o aumento da porosidade sobre o osso subcondral, como resultado da atividade 

vascular (desenvolvimento de novos vasos), ainda que a nível microestrutural (Li et al., 

2013). Alguns autores, inclusive, apontam a importância deste processo para a evolução 

da osteoartrose como um todo (Burr & Gallant, 2012). 

 Tendo em vista que a porosidade (1) foi aqui representada por diferentes tipos de 

concentrações de poros/orifícios não tafonômicos, de diferentes diâmetros; (2) foi 

observada em indivíduos de todos os grupos etários; (3) foi o marcador mais prevalente 

nas superfícies das áreas articulares em ambas as séries estudadas; (4) atingiu não mais 

do que 25% da área dos setores afetados na maioria dos casos observados e (5) as 

evidências acima apontadas sobre a prematuridade destes sinais e sua associação ao 

estresse sobre o osso subcondral, parece razoável supor que a porosidade pode estar  

associada também aos primeiros estágios de desenvolvimento da osteoartrose.  

 Além disso, e embora não esteja clara a relação entre os diferentes sinais de 
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osteoartrose e diferentes graus de progressão da osteoartrose, a eburnação, os sinais de 

erosão e as exostoses foram pouco comuns nas superfícies quando comparados à 

porosidade e ocorrem associados uns aos outros sugerindo um estágio mais adiantado da 

osteoartrose nestes casos.  

 A prevalência dos sinais indicadores foi maior nas margens na maioria das áreas 

articulares estudadas quando comparadas às superfícies. Na série de Buracão, a 

prevalência nas margens foi sempre maior se comparada a superfície. Embora as lesões 

marginais sejam sinais característicos de osteoartrose (Menkes & Lane, 2004; Junker et 

al, 2016) e reconhecíveis radiograficamente desde as primeiras fases de desenvolvimento 

da doença (van der Kraan & van den Berg, 2007), sua presença também não está 

necessariamente associada à severidade da doença (van der Kraan & van den Berg, 2007; 

Sengupta et al., 2006). Sua ocorrência foi verificada também em articulações saudáveis, 

e nestes casos mais associadas à adaptação óssea às demandas mecânicas sobre à 

articulação (van der Kraan & van den Berg, 2007). Ainda no campo de estudos clínicos, 

é interessante a proposição de Menkes e Lane (2004), de que, em determinadas 

articulações os osteófitos devem cumprir um papel estabilizador (principalmente nos 

membros inferiores) e, portanto, de adaptação a determinada rotina de movimentos. 

 Esse conjunto de dados, sugerem que também a alta prevalência de margens 

afetadas não implica necessariamente em uma etapa avançada de progressão da doença. 

 

 Portanto, tendo em vista os dados produzidos por esta pesquisa, a alta frequência 

de superfícies e margens articulares positivas para alguns dos sinais de osteoartrose, 

observada em ambas as séries esqueléticas, na maioria das áreas articulares, não é 

indicativa necessariamente de maior intensidade no esforço físico empreendido 

cotidianamente. A ocorrência generalizada (em todos os conjuntos articulares) e a 

prevalência elevada dos sinais sugerem demandas mecânicas constantes e a execução de 

tarefas cotidianas diversificadas. Essa realidade não é distinta do padrão que vem sendo 

observado para outros grupos sambaquieiros do litoral sul e sudeste. Conforme extenso 

trabalho de síntese apresentado por Scheel-Ybert e colaboradores (2003) e reforçado por 

trabalhos mais recentes (Borges, 2015; Gonzales, 2005; Mendonça de Souza & 

Rodrigues-Carvalho, 2009; Okumura & Eggers, 2005), as populações construtoras de 

sambaquis desempenhavam atividades diversificadas, associadas ao seu modo de vida e 

à exploração de diferentes tipos de recursos. 

 Em ambas as séries, a frequência relativa de margens afetadas tendeu a ser maior 
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nas áreas articulares associadas aos membros inferiores. Este dado isolado reflete uma 

realidade distinta daquilo que vem sendo relatado para grupos sambaquieiros, que atestam 

prevalências maiores de osteoartrose nos membros superiores (Estanek, 2008; Mendonça 

de Souza, 1995; Neves, 1984; Rodrigues-Carvalho, 2004). Entretanto, o estudo de seis 

diferentes indicadores de osteoartrose neste trabalho permitiu observar que, embora as 

frequências observadas nos membros inferiores tenham sido ligeiramente maiores, no 

sambaqui Piaçaguera, a prevalência de eburnações, erosões e exostoses se expressou 

através de percentuais mais elevados nos membros superiores. Desta forma os dados 

produzidos pelo presente estudo também sugerem que tarefas mais intensas ou 

diversificadas possivelmente estiveram associadas aos membros superiores. No sambaqui 

Buracão, um padrão semelhante foi observado, entretanto, com diferenças menos 

importantes entre os percentuais. 

 A seguir, os dados obtidos para cada conjunto articular serão retomados a luz de 

estudos, em grande parte recentes, sobre a biomecânica dos principais movimentos 

executados pelas articulações consideradas, e também sobre a etiologia de lesões 

articulares ligadas a atividades esportivas. São pesquisas oriundas da clínica médica e 

esportiva, que podem dar suporte e sugerir possibilidades interpretativas aos padrões de 

distribuição das lesões evidenciados nas séries arqueológicas estudadas. Outros estudos 

em paleopatologia sobre osteoartrose em grupos sambaquieiros citados ao longo deste 

trabalho dedicaram-se a análise outros marcadores diferentes daqueles aqui destacados 

ou, estabeleceram critérios distintos para sua inclusão. Dessa forma, a comparação entre 

os resultados obtidos nestes trabalhos com aqueles ora apresentados, será mediada por 

essa limitação. 

 

 

7.2.1 - Ombro 

 

 A articulação glenoumeral é caracterizada por sua grande mobilidade, movendo-

se em torno de todos os planos e eixos de movimento a partir de um ponto central, mas 

também por sua instabilidade, ou seja, pela capacidade limitada das estruturas 

estabilizadoras (músculos, tendões e ligamentos) em manter a congruência entre a cabeça 

do úmero e a cavidade glenoidal (Lippert, 2015). 

 Embora tenham apresentado prevalências mais elevadas na superfície e margem 

da área articular, os úmeros não refletem a mesma intensidade de desgaste articular que 
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as cavidades glenoidais em um mesmo indivíduo. Além de a porosidade ter sido, 

praticamente, a única lesão a afetar a superfície da cabeça do úmero, sua ocorrência não 

chega a atingir mais que 25% da área da superfície do setor afetado (grau 1). Além disso, 

as porosidades parecem estar associadas à tensão exercida sobre a margem (observar 

distribuição da lesão nos Gráficos 4 e 35), sendo esta amplamente afetada por osteófitos. 

As cavidades glenoidais, por sua vez, apresentaram frequências semelhantes entre os 

principais tipos de lesão observados (Tabela 19 e 35). Deste modo, diferentes tipos de 

lesão afetaram a mesma área articular concomitantemente, sugerindo estresse mais 

intenso sobre a mesma. 

 Do ponto de vista biomecânico, os mesmos elementos estabilizadores que atuam 

para manter a estabilidade da articulação glenoumeral são responsáveis por diferentes 

forças que atuam sobre suas áreas articulares (cavidade glenoidal e cabeça do úmero) 

(Lugo et al., 2008). 

 Comumente observadas nas áreas articulares do ombro, junto com os labiamentos 

e a porosidade (Gráficos e 33), as erosões podem na verdade estar relacionadas (serem 

sinais indicativos) à ocorrência de osteocondrites (Fig. 20).  

 A congruência entre a cabeça do úmero e cavidade glenoidal se dá entre duas 

estruturas desproporcionais em tamanho e, como resultado, as diversas forças 

compressivas que atuam entre as duas áreas parecem afetar de forma mais intensa a 

cavidade glenoidal (Kinsella et al., 2014). Isso, somado ao fato de que a porção central 

desta cavidade é recoberta por uma camada mais fina de cartilagem (Lugo et al., 2008), 

pode explicar a recorrência de lesões erosivas exatamente nesta região. 

 O padrão de distribuição das porosidades observado em ambos os lados nos 

indivíduos de Piaçaguera (Gráfico 1) e no lado esquerdo dos indivíduos de Buracão 

(Gráfico 32), pode estar associado a força de tração exercida pela inserção proximal do 

bíceps braquial. Segundo Gramstad e colaboradores (2010), a posição do braço quando a 

articulação glenoumeral e úmero-ulnar se encontram em extensão e o antebraço pronado 

(braço e antebraço esticados paralelamente em relação ao tronco) consiste no momento 

de maior tração da inserção do músculo bíceps braquial sobre a porção superior da 

cavidade glenoidal. Essa condição estática pode ser agravada com a aplicação de cargas 

sobre a articulação, como o carregamento de objetos pesados. 

 Além disso, a contração dos músculos do manguito rotador, responsável pela 

execução de ampla gama de movimentos (rotação externa, abdução, abdução lateral, 

hiperextensão, etc) e pela estabilidade da articulação durante os mesmos, produz 
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compressão sobre a cavidade glenoidal em diferentes momentos do movimento da 

articulação (Lugo et al., 2008). 

 Na literatura clínica e esportiva, os esportes de arremesso (overhead athletes) são 

geralmente tratados conjuntamente, dada a semelhança dos movimentos e dos aspectos 

biomecânicos envolvidos. As fases do arremesso executadas pelo lançador no jogo de 

baseball constituem o modelo mais investigado e serve de base para a compreensão da 

biomecânica de arremessos diversos (Erickson et al., 2016; Kinsella et al., 2014; Patel et 

al., 2014). 

 A fase de preparação do arremesso (que antecede imediatamente a aceleração do 

braço para o arremesso, ou late cocking), é caracterizada pela máxima rotação externa do 

úmero associada ainda a sua abdução. Esta posição resulta normalmente em tensão sobre 

a cavidade glenoidal. A porção anterior da capsula articular, responsável, neste caso, pela 

restrição ao deslocamento anterior da cabeça do úmero (particularmente o ligamento 

glenoumeral anterior) está sob estresse significativo nesta fase do arremesso (Kinsella et 

al., 2014) e que, consequentemente, produz impacto também sobre a porção anterior da 

cavidade glenoidal. 

 A fase que se segue imediatamente à aceleração e lançamento do objeto (follow-

through) é caracterizada, por sua vez, tanto pela adução horizontal do úmero quanto pela 

abdução da escápula, que resultam em um impacto significativo na porção posterior da 

articulação pela ação dos músculos do manguito rotador, responsável, neste caso, pela 

desaceleração do úmero. A prostração, ou abdução da escápula, com o úmero em posição 

horizontal é responsável também pela presença de forças compressivas sobre a porção 

póstero-superior da cavidade glenoidal pela proximidade com a grande tuberosidade do 

úmero (Kinsella et al., 2014). Vale a menção de que a prostração excessiva e repetida da 

escápula é comum ao remo e a atividades similares. 

 A concentração de labiamentos na margem posterior da cavidade glenoidal 

observada em ambas as séries estudadas, podem, portanto, estar associadas a atividades 

como arremessos em distância ou arrastamento e deslocamento de objetos com o braço 

tracionado, que infligem um nível significativo de estresse sobre essa região. Entretanto, 

como o mesmo padrão foi observado em ambos os lados nas duas séries, movimentos 

associados ao remo oferecem também uma base interpretativa a este dado. 

Particularmente, a grande variabilidade de teleósteos em Piaçaguera sugerem diferentes 

técnicas de pesca. A pesca com redes, chamada também de pesca de emalhar, implica (a 

depender da técnica exata) a utilização de ambos os braços horizontalmente tracionados 
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e a escapula em abdução para puxar todo o peso da rede para fora d’água. 

 Os resultados obtidos para a cabeça do úmero foram distintos daqueles descritos 

por Estanek (2008), que não observou qualquer lesão nessa área articular e por Weska 

(2010), que observou a ausência de lesões no setor ântero-inferior direito e no póstero-

inferior esquerdo, além de prevalências mais baixas para os demais setores do que aquelas 

observadas neste trabalho. Ainda que ambas as autoras não tenham investigado a 

frequência de porosidades, no presente trabalho os osteófitos foram o tipo de lesão mais 

frequente nesta área articular. Esta diferença deve ser posteriormente investigada levando 

em consideração as áreas de implantação dos sítios e o espectro da cultural material 

associada à ocupação.  

 Considerando a cavidade glenoidal, o padrão observado na série de Piaçaguera é 

semelhante ao observado por Estanek (2008) para a série de Ilhote do Leste, ao menos 

considerando a ocorrência de osteófitos labiamentos. A autora observou o setor ântero-

superior no lado direito e o ântero-inferior no lado esquerdo como os setores mais 

frequentemente afetados (neste caso, por labiamentos). Embora neste estudo o mesmo 

padrão (com proporções distintas) tenha sido observado, cabe a ponderação de que as 

diferenças entre os percentuais de setores afetados na série de Piaçaguera, particularmente 

para o lado esquerdo, são bastante discretas. 

 

 

7.2.2 - Cotovelo 
 

 A epífise distal do úmero apresentou percentuais mais altos de eburnações, 

erosões e, particularmente, de exostoses superficiais, do que aqueles observados em 

outras áreas articulares (Tabela 21 e 37). Além disso, na epífise proximal da ulna os 

labiamentos com bordos afilados e as exostoses no centro da incisura troclear foram 

relativamente comuns sugerindo que a articulação úmero-ulnar esteve submetida a 

pressões estressoras intensas ou constantes. Também, a circunferência articular do rádio, 

apresentou lesões do tipo osteófito em praticamente todas as margens observadas; muito 

embora, a superfície tenha apresentado as menores frequências de lesão entre todas as 

áreas articulares destacadas em ambas as séries estudadas.  

 Ou seja, o padrão de movimentos e atividades executadas cotidianamente pelos 

grupos aqui representados, deve ter resultado em impactos diferentes sobre a articulação 

úmero-ulnar, radio-ulnar e radio-capitular. Esse resultado não foi uma surpresa. Lim e 
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colaboradores (2008), quando estudaram a relação entre a formação de lesões marginais 

nas articulações do cotovelo e a atuação de forças sobre elas entre operários, apresentaram 

evidências importantes que demonstraram como a articulação úmero-ulnar está sujeita a 

maior parte das forças compressivas e de tração que atingem o cotovelo. Segundo estes 

autores, a articulação radio-capitular está submetida a maiores condições de estresse 

quando submetida a cargas em completa extensão do cotovelo, enquanto que a execução 

de diferentes movimentos em diferentes graus de flexão, implicaria na transmissão pela 

articulação úmero-ulnar de mais de 90% das forças axiais transmitidas pelo cotovelo. 

 Clinicamente a osteoartrose nas articulações do cotovelo é uma condição pouco 

referida e geralmente associa-se a traumas, de modo que seu desenvolvimento 

independente de eventos traumáticos prévios, inclusive em adultos jovens, vem sendo 

interpretado como resultado de atividades esportivas ou laborais intensas (Biswas et al., 

2013; Chammas, 2014). 

 Mommma e colaboradores (2010), por sua vez, observando jovens atletas 

arremessadores e jovens não-atletas, demonstraram que a superfície da porção posterior 

da tróclea do úmero é normalmente mais afetada por demandas biomecânicas em ambos 

os grupos. Particularmente, em atletas arremessadores, a porção anterior do capítulo 

apresenta distribuição de densidade do osso subcondral mais significativa quando 

comparada a indivíduos não-atletas. 

 Os mesmos autores indicam que o estresse na porção anterior do capítulo é 

resultado das forças atuantes no cotovelo durante fases de preparação e aceleração do 

arremesso. Tomando estas etapas como base, o arremessador parte da flexão total do 

cotovelo, quando a cabeça do rádio está em contato com a porção anterior do capítulo, 

passa pela rotação externa máxima (deitar o braço para trás), até o início da aceleração. 

Além da pressão observada entre rádio e capítulo durante a flexão total do cotovelo, a 

rotação externa máxima provoca uma poderosa força em valgo sobre todo o conjunto 

articular (Feisig et al, 1995; Kancherla et al., 2014), que leva a uma forte pressão na 

articulação radio-ulnar e que, por sua vez, leva a compressão novamente entre rádio e 

capítulo. Os traumas repetidos provocados pela compressão radio-capitular, resultantes 

do estresse causada pela força em valgo na articulação, estão possivelmente associados à 

formação de osteocondrites na cabeça do rádio (Patel et al., 2014), embora sua etiologia 

ainda precise ser melhor investigada.  

 Além disso, completando o espectro de alterações ósseas associadas ao 

movimento de arremesso, a rápida extensão do cotovelo gera forças significativas do 
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olecrano sobre a porção posterior da tróclea. Particularmente, o impacto no 

compartimento da fossa do olecrano provoca o desenvolvimento de osteófitos (Patel et 

al., 2014). 

 Portanto, o estresse repetido sobre o cotovelo, decorrente do arremesso, está 

associado a alterações patológicas em toda a articulação. Particularmente, a mineralização 

do osso subcondral no capítulo do úmero, o desenvolvimento de osteocondrites na cabeça 

do rádio e crescimentos osteofíticos na porção posterior da tróclea. Os resultados obtidos 

por Lim e colaboradores (2008) somados aos dados conhecidos sobre a biomecânica do 

arremesso (Feisig et al., 1995; Patel et al., 2014), sugerem que sinais mais evidentes de 

osteoartrose na articulação radio-capitular são incomuns (Biswas et al., 2013) e/ou estão 

associados a movimentos específicos (como a máxima rotação externa no late cocking do 

arremesso). 

 Os dados recolhidos pelo presente trabalho apontaram frequências semelhantes de 

lesões entre as superfícies das porções anterior e posterior da tróclea do úmero e 

frequências mais baixas no capítulo (Gráficos 6 e 7) na série de Piaçaguera e parcialmente 

mais baixas em Buracão (Gráfico 37 e 38). As eburnações, caracterizadas pelo 

adensamento e mineralização do osso subcondral, foram raras e estiveram associadas à 

ocorrência simultânea e sobreposta de outros sinais de osteoartrose (como porosidade, 

erosão e crescimentos osteofíticos mais extensos e espessos), particularmente no capítulo.  

 Embora o modelo de forças atuantes sobre o cotovelo durante a execução de 

arremessos não seja suficiente para explicar o padrão de distribuição das lesões 

observadas nas séries estudadas, a biomecânica relacionada a determinados movimentos 

do ciclo de arremesso oferecem algumas pistas ou possibilidades. As eburnações 

observadas na epífise distal do úmero, em ambas as séries estudadas, por exemplo, 

sugerem quadros mais avançados de osteoartrose e talvez sejam explicadas por 

movimentos associados ao arremesso ou a movimentos caracterizados pela ação de forças 

intensas em valgo. Por outro lado, na série de Piaçaguera, os osteófitos foram frequentes 

no perímetro da área articular junto a fossa do olecrano, de modo que, forças cortantes 

e/ou impactos constantes provocados pela aceleração e pela rápida extensão do cotovelo 

podem estar associadas ao seu desenvolvimento. 

 Os dados obtidos nesta pesquisa apresentaram algumas diferenças com resultados 

publicados por Estanek (2008), que não observou qualquer lesão na tróclea posterior, 

embora estejam mais próximos das observações de Weska (2010), que registrou 

frequências equivalentes nos setores da tróclea no lado direito (como em Piaçaguera, tanto 
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para superfície quanto para a margem) e a predominância de lesões na tróclea anterior no 

lado esquerdo (padrão semelhante ao observado na série de Buracão).  

 As frequências de margens e superfícies positivas para alguma lesão na região do 

capítulo, tal como também observado pelas autoras, foi sempre inferior quando 

comparadas àquelas da tróclea. 

 Considerando apenas o rádio, diferenças entre as frequências de lesões na 

circunferência articular e na fóvea do rádio também foram observadas por Estanek (2008). 

Entretanto, considerando ambos os lados do esqueleto, a autora registrou lesões em cerca 

de 10% das circunferências articulares na série que estudou, enquanto que, 

particularmente os osteófitos, foram observados em 96% das margens na série de 

Piaçaguera e 100% na série de Buracão.  

 As frequências mais baixas de lesões na incisura radial em ambas as séries também 

foram aferidas por Estanek (2008) e por Weska (2010) para as séries Ilhote do Leste e 

Cabeçuda. Vale a menção de que, nos sambaquis Piaçaguera e Buracão, embora menor, 

a frequência de lesões na margem da incisura radial ainda foi proporcionalmente 

expressiva tomando apenas a margem da área articular (Gráficos 11, 42 e 43).  

 No presente trabalho, a incisura troclear foi dividida em 3 setores ao invés de 2, 

como forma de observar especialmente a dinâmica de lesões na porção mais central da 

área articular. As frequências mais altas observadas nas séries de Piaçaguera e Buracão, 

quando comparadas com aquelas obtidas pelas autoras acima, podem estar associadas à 

prevalência considerável de exostoses na porção central da incisura troclear. Essas lesões, 

além de frequentes, chegaram a atingir mais de 25% da área do setor em diversos casos 

(Gráficos 13 e 41) em ambas as séries. 

 

 

7.2.3 - Quadril 

  

 Diferente das articulações dos membros superiores, o quadril está sujeito a ação 

do peso do próprio corpo, de modo que muitos estudos da medicina esportiva e 

reumatologia, tratam conjuntamente os membros inferiores e/ou suas principais 

articulações (p.e. Kuster et al., 1995; McIntosh et al., 2006; Amirudin et al., 2014). 

 Considerando todos os acetábulos observados neste estudo e em ambas as séries, 

foi notória a ocorrência majoritária de apenas dois tipos de lesão (porosidade e osteófito) 

e sua concentração na porção superior, tomando margem e superfície. A porção inferior, 
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ou seja, as duas extremidades da superfície (lunate surface) conectadas pelo ligamento 

transverso estão subrepresentadas nas séries estudadas sendo sua ausência mais recorrente 

do material, particularmente das margens da área articular nessa porção (Gráfico 14), isso 

torna difícil avaliar as frequências de lesões encontradas nestas áreas. 

 Diversas atividades realizadas cotidianamente como caminhar, correr, saltar, 

levantar objetos pesados, subir ou descer superfícies inclinadas, subir ou descer terrenos 

acidentados, etc, implicam na ação dos ossos e tecidos moles dos membros inferiores, 

que contrabalanceiam a força do peso do corpo, mantendo o equilíbrio e proporcionando 

movimento (Lunn et al., 2016). Atividades que envolvem movimentos repetidos das 

pernas, movimentos que ultrapassam o alcance normal de movimento das articulações e 

que estão sujeitas a forças estressoras diversas, podem resultar em alterações 

morfológicas diversas, algumas patológicas, como o impacto femoracetabular ou mesmo 

a osteoartrose (Diamond et al., 2016). 

 Pesquisas sobre o estresse que acomete as articulações dos membros inferiores 

comumente utilizam a marcha humana como modelo para a observação das diversas 

forças atuantes no movimento e seu impacto sobre os membros (p.e. Diamond et al., 2016; 

McIntosh et al., 2006; Taylor et al., 1998; Wu et al., 2016). A marcha humana 

corresponde a capacidade de locomoção dos seres humanos pelo espaço terrestre e é 

caracterizada por um ciclo de eventos elétricos e mecânicos que resultam na propulsão 

do corpo por meio do espaço (Sacco & Lobo da Costa, 2008). É também o movimento 

mais comum nos membros inferiores e um dos mais importantes na vida cotidiana de 

qualquer ser humano (Diamond et al., 2016). Os estudos sobre a biomecânica e sobre as 

forças atuantes na marcha a dividem em duas fases principais: a fase de apoio e a fase de 

balanço (Lunn et al., 2016). Essas duas fases podem ser ainda divididas em subfases, 

como o instante de contato do calcanhar com o solo (heel-strike) durante a fase apoio, o 

balanço do membro contralateral e o momento de apoio duplo (toe-off), quando ambos os 

pés estão em contato com o solo.  

 É durante o início da fase de apoio e o apoio duplo que são observados os maiores 

picos de força compressiva sobre o joelho, quadril e tornozelo (McIntosh et al., 2006; 

Lunn et al., 2016; Taylor et al., 1998). Considerando a articulação femoracetabular em 

uma caminhada, o contato se dá principalmente entre as porções ântero-superiores de 

ambas as áreas articulares e muda gradativamente ao longo do ciclo em direção à porção 

inferior (Wu et al., 2016).  Em ambas as séries, a porção superior do acetábulo 

coincide com as maiores frequências e os maiores graus de extensão de osteófitos 
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(Gráficos 16 e 45). A porosidade, nos indivíduos de Piaçaguera, também apresentou 

frequências importantes na porção superior e, particularmente no lado direito, a região 

mais afetada está junto da margem superior (Gráfico 14). A cabeça do fêmur, apresentou 

frequências elevadas de osteófitos em todos os setores, entretanto, as ocorrências mais 

importantes foram observadas na porção póstero-superior e ântero-inferior em Piaçaguera 

(Gráfico 18). 

 Portanto, os dados obtidos não sugerem, necessariamente, níveis intensos de 

caminhada entre os indivíduos analisados, mas sim que o padrão de distribuição de 

osteófitos observado na margem superior é uma resposta natural a atividades relacionadas 

à locomoção. Os labiamentos foram observados na porção inferior junto a fossa do 

acetábulo (Gráfico 15) e parecem, portanto, responder a outra demanda biomecânica.  

Diferenças importantes foram verificadas entre a marcha terrestre e a marcha em 

ambiente aquático, como a duração de cada fase do ciclo, amplitude dos movimentos e 

padrão muscular (Barela, 2005). Infelizmente, os estudos neste campo ainda estão em 

fase inicial de desenvolvimento (Barela, 2005) e poucos dados estão disponíveis. Tendo 

em vista a forte influência marinha em ambos os contextos sociais estudados, a 

locomoção dentro d’água, em diferentes níveis de profundidade, bem como a pesca com 

armadilhas, são possibilidades interessantes a serem exploradas no futuro. 

Por outro lado, diversos estudos têm buscado compreender a relação entre as 

forças atuantes durante o subir e descer escadas e o estresse gerado sobre as articulações 

dos membros inferiores (p. e. Costigan et al., 2002; Protopapadaki et al., 2007; Taylor et 

al., 2004). Estes estudos vêm acumulando evidências de que o estresse sobre as 

articulações é maior durante a subida quando comparada a marcha em superfície plana e 

a descida.  

Em revisão dedicada à bibliografia semelhante, Scherer (2012) também apontou 

o aumento da sobrecarga sobre os membros inferiores quanto maior a irregularidade do 

terreno associado a locomoção. A mesma autora observou uma solicitação significativa 

dos músculos do quadríceps femoral e, particularmente, do glúteo máximo nos indivíduos 

das duas séries por ela investigada. Seus dados sugerem uma significativa solicitação dos 

membros inferiores associada aos sinais de estresse sobre as áreas tendíneo-ligamentares, 

embora os músculos em questão não exerçam forças compreensivas ou tensoras 

diretamente sobre as áreas articulares do joelho. Estanek (2008), por sua vez, relata 

frequências mais baixas de lesões para o quadril, sendo que osteófitos não chegaram a ser 

observados. Weska (2010), registrou a ocorrência de lesões na maioria dos setores do 
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quadril, embora suas frequências também tenham sido relativamente baixas se 

comparadas as observadas para as séries de Piaçaguera e Buracão. Na primeira, 100% das 

margens superiores apresentaram osteófitos e mais de 80% das margens da segunda foram 

positivas para osteófito.  

Essas frequências elevadas não são uma surpresa, visto que estudos recentes 

demonstram prevalências significativas de osteófitos no acetábulo, mesmo quando sinais 

clínicos não são observados (Zhang & Jordan, 2010) ou quando manifestações mais sutis 

indiquem o desenvolvimento inicial de osteoartrose (Braun & Gold, 2012; Tsurumoto et 

al., 2013; Varich et al., 1993). Além disso, as frequências observadas no acetábulo são 

compatíveis com aquelas observadas para a cabeça do fêmur.        

 

  

7.2.4 - Joelho 
 

 O joelho é composto pelas articulações femorotibial e femoropatelar, que estão 

mais propensas a pressões e ao estresse. Diferente da articulação femoracetabular, as 

áreas articulares do joelho não estão sempre próximas umas das outras, de modo que, 

além da flexão e extensão, graus menores para rotação interna e externa também são 

permitidos (Stewart & Hall, 2006). A instabilidade característica resultante da geometria 

do joelho está, por isso, associada a uma grande amplitude de movimento e é compensada 

por um grupo complexo de estabilizadores (menisco, ligamentos cruzados, músculos 

grandes, etc) (Sacco & Lobo da Costa, 2010).  

 Portanto, prevalências altas, frequências elevadas de lesões em cada setor e 

ocorrência mais marcada, menos discretas de cada lesão eram esperadas. 

Contraintuitivamente, as articulações do joelho em Piaçaguera seguiram padrão 

semelhante ao já observado nos demais grupos articulares dos membros inferiores.  A 

prevalência de lesões foi alta, no geral próximo a 100% de casos positivos nas margens e 

entre 80 e 90% das superfícies. Entretanto, deposições ósseas mais espessas, labiamentos 

mais afilados e projetados, erosões e eburnações foram incomuns e limitaram-se aos 

indivíduos mais velhos da série. Portanto, ainda que mais suscetível a osteoartrose, nesta 

série as lesões assumiram formas mais discretas, com pequenas concentrações ou áreas 

de extensão e pouco espessas na margem. 

 Na série de Buracão, entretanto, as erosões, exostoses e até mesmo eburnações 

apresentaram frequências mais altas em todas as áreas articulares. Além disso, a 
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prevalência de áreas afetadas nas margens foi de 100% nas três áreas articulares e nas 

superfícies esteve entre 85 e 95%. A frequência absoluta de lesões do tipo erosivas nas 

patelas, por exemplo, foi consideravelmente maior no Buracão com 8 casos positivos, 

entre 19 observados. Na série de Piaçaguera as erosões foram observadas apenas 1 vez 

em 31 observações. Essa diferença não é suficiente para aferir uma situação mais severa 

na série de Buracão, do ponto de vista do estresse mecânico sobre o joelho. Aponta 

preliminarmente, entretanto, para possíveis diferenças entre as atividades e movimentos 

executados com os membros  inferiores. 

 A marcha, a corrida e o agachamento foram objeto de inúmeros estudos 

biomecânicos e reumatológicos e consistem nos principais modelos descritivos das 

diferentes forças externas (gravidade e força de reação do solo) e internas (músculos, 

estruturas ósseas, tendões, etc) que atuam sobre as articulações do joelho (Abbas & Diss, 

2011; Chang et al., 2016; Gaudreault et al.,  2013;  McIntosh et al., 2006; Wu et al., 2016).  

 Durante o início da fase de apoio (heel-strike), a articulação femorotibial é 

observada praticamente em máxima extensão, o que lhe confere grande estabilidade e 

pouca exigência. 

 A flexão e extensão do joelho são particularmente intensas durante o agachamento 

em diferentes graus. Os ligamentos cruzados anterior (LCA) e posterior (LCP) atuam, 

neste caso, para evitar movimentos excessivos para a frente e para trás da tíbia em relação 

ao fêmur (translação anterior e posterior da tíbia) e exercem tensão variada de acordo com 

o grau de flexão. Tendo em vista a força tensora ao qual estão sujeitos estes ligamentos e 

que ela é maior quanto maior o ângulo da flexão (Escamilla, 2001; Pellizzaro et al., 2009), 

a flexão repetitiva do joelho sugere a tensão sobre a margem interna do côndilo lateral do 

fêmur (área de inserção do LCA). Também, a margem interna do côndilo medial (área de 

inserção do LCP), tende a estar submetida a um estresse ainda maior, tendo em vista que 

a tensão sobre o LCP é sempre superior quando comparada ao LCA durante a flexão 

(Escamilla, 2001). 

 Em ambas as séries esqueléticas estudadas, os labiamentos foram, particularmente 

recorrentes ao longo da porção mais anterior da margem da incisura intercondilar, 

precisamente, a área de inserção dos ligamentos cruzados do joelho (para a frequência e 

distribuição em Piaçaguera ver Gráfico 20). Dessa forma, o padrão de distribuição dos 

labiamentos sugere a repetição de movimentos associados à flexão e à extensão do joelho, 

como o caminhar, inclusive em diferentes tipos de terreno (que significam diferentes 

graus de flexão) e a recorrência da posição agachada, inclusive a posição de cócoras, já 



209 
 

observada em outros trabalhos com foco em paleopaologia (Mello e Alvim & Uchoa, 

1993; Rodrigues-Carvalho & Mendonça de Souza, 2005). As margens das epífises distais 

do fêmur foram mais afetadas por quebras e ausências nos indivíduos do sambaqui 

Buracão, de modo que muitos setores, embora positivos para lesões, não puderam ser 

contabilizados. Quando presentes, os labiamentos não assumiram formas diferentes 

daquelas observadas nos indivíduos de Piaçaguera, com exceção de alguns casos de 

osteófitos (incomuns em Piaçaguera), caracterizados por protuberâncias relativamente 

espessas nesta área. 

 Gaudreault e colaboradores (2013) investigaram a marcha de trabalhadores 

envolvidos diariamente com posições que envolvem a flexão mais profunda dos joelhos, 

como agachar-se ou permanecer ajoelhado. Os autores verificaram mudanças 

significativas no ângulo de rotação interna dos joelhos e, por conseguinte, maiores 

impactos no compartimento medial das articulações do joelho. O compartimento medial, 

particularmente o côndilo medial, também foi apontado por outros autores como mais 

sujeito ao estresse de forças internas durante a marcha (Gross et al., 2011) e durante o 

subir ou descer escadas (Taylor et al., 2004) e ainda na marcha sobre superfícies 

acidentadas (Taylor et al., 2004). Entretanto, tanto a distribuição quanto a frequência de 

porosidade sobre a superfície de cada um dos setores observados no fêmur não parecem 

refletir essa dinâmica. Além disso, eburnações, erosões e exostoses embora tenham sido 

incomuns, quando presentes, afetaram mais a porção lateral da epífise distal do fêmur. O 

platô tibial, por outro lado, apresentou tanto frequências mais relevantes como 

concentrações mais evidentes de porosidade nos côndilos póstero-mediais (Gráfico 24). 

 Ainda que a bibliografia sobre as forças atuantes no joelho durante a marcha, bem 

como sua relação com lesões e o comprometimento articular, seja bastante extensa, o 

exato impacto das forças internas sobre as estruturas ósseas ainda é objeto de discussão 

(Diamond et al., 2016). 

 Ainda sobre a prevalência das lesões entre as porções mediais e laterais das 

articulações, Gross e colaboradores (2011), reuniram evidências de que ao menos na 

articulação femoropatelar as lesões sobre a cartilagem são dominantes no compartimento 

medial e, apenas em grupos mais severamente afetados a prevalência de lesões na 

cartilagem foi superior na porção lateral. Uma explicação possível para o estresse medial 

pode ser o de movimentos associados à rotação interna do joelho quando este está semi-

flexionado (viradas abruptas durante o andar ou o correr, por exemplo) 

 Scherer (2012), observou uma forte solicitação dos músculos do compartimento 
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anterior da coxa, diretamente associados à extensão do joelho e, portanto, à locomoção 

terrestre em seus diversos níveis. Conforme já exposto neste capítulo e também descrito 

pela autora, a extensão e flexão do joelho são particularmente intensas entre os diversos 

tipos de agachamento. Os dados produzidos por Scherer, portanto, sugerem a 

possibilidade de exploração significativa do território terrestre adjacente aos sítios 

estudados.  

 Como mencionado, os dados disponíveis para a ocupação associada ao sambaqui 

Piaçaguera, sugerem uma exploração mais importante do ambiente aquático. O padrão de 

distribuição das lesões bem como sua frequência em cada setor nas áreas articulares do 

joelho não sugere padrão intenso de deslocamento terrestre além do limite normal de 

estresse, já observado na literatura a partir de grupos saudáveis para osteoartrose no 

joelho.  

 Os dados coletados sobre a série esquelética de Buracão são ainda mais parciais, 

sobretudo pelo efeito da incompletude dos esqueletos sobre a análise. Entretanto, sugerem 

um padrão diferente a partir das prevalências ligeiramente mais elevadas de eburnações, 

erosões e exostoses e das frequências também mais elevadas das demais lesões em cada 

setor (Tabela 44). Esta diferença não implica, necessariamente, em diferentes tipos de 

movimentos, mas em uma maior intensidade pelo menos nos membros inferiores. Do 

ponto de vista de sua inserção ecológica, a coleta de recursos junto ao mangue, implica 

na persistência das posições de agachamento ou extensão total dos joelhos com a 

retroversão do quadril. 

 Estanek (2008) observou que os indivíduos femininos de Ilhote do Leste 

apresentaram lesões somente na patela e que o labiamento foi o tipo de lesão mais comum 

se comparado a eburnações e osteófitos. As tíbias, mais atingidas por processos 

tafonômicos, não apresentaram qualquer sinal de comprometimento, segundo a autora.  

 Também nos indivíduos de Piaçaguera e Buracão, os labiamentos apresentaram 

frequências mais elevadas do que aquelas observadas na maioria das áreas articulares 

destacadas. Ambas as séries, a epífise proximal da tíbia também foi menos observada e, 

quando presente, mais afetada por quebras e concreções carbonáticas, particularmente na 

margem da área articular. Entretanto, alguns padrões importantes foram observados na 

tíbia, como a prevalência maior de exostoses e eburnações nos indivíduos de Buracão, 

sugerindo condição mais severa nesta área articular. Também, a frequência e o padrão de 

concentração de lesões na superfície observados na porção posterior dos côndilos da tíbia 

em Piaçaguera (Gráfico 24), que estaria mais próximo dos resultados obtidos por Weska 
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(2010), observou entre os indivíduos masculinos de Cabeçuda, frequências maiores na 

porção posterior das tíbias, embora a prevalência de lesões na porção anterior tenha sido 

praticamente nula. O oposto foi observado entre as mulheres. Nas patelas proporções 

diferentes foram observadas entre as porções medial e lateral em ambos os lados e entre 

os sexos, entretanto, não sendo diferenças expressivas, pode-se dizer que ambas as 

porções foram homogeneamente afetadas por lesões. Finalmente, observou frequências 

mais altas nos côndilos quando comparadas a face patelar. 

 

 

7.2.5 - Tornozelo 

 

 O tornozelo é considerado o conjunto articular dos membros inferiores com maior 

estabilidade, a despeito das enormes forças compressivas ao qual está submetido, estática 

ou dinamicamente (Brockett & Chapman, 2016; Dawe & Daves, 2011). Essa estabilidade 

é conferida por um conjunto complexo de ligamentos, tendões e 33 articulações, dentre 

as quais, as mais importantes para a locomoção são a subtalar (entre o tálus e o calcâneo), 

talocrural (entre a tíbia e o tálus) e transversa do tarso (Brockett & Chapman, 2016). Neste 

trabalho, somente a articulação talocrural foi investigada, conforme critérios 

estabelecidos na seção de Métodos.  

 A estabilidade conferida às articulações do tornozelo explica em parte a baixa 

prevalência de osteoartroses comunicada pela bibliografia clínica (Dawe & Daves, 2011). 

A observação das áreas articulares da tíbia e do tálus entre os indivíduos de Piaçaguera e 

Buracão não deixou de registrar sinais de comprometimento articular, tanto nas 

superfícies quanto na margem articular (Tabelas 29, 30, 45 e 46). É notória, entretanto, a 

prevalência menor de lesões na superfície do tálus nos indivíduos de Piaçaguera em 

relação a maioria das superfícies observadas para outras áreas articulares, 58% de casos 

positivos contra percentuais que variam entre 80% e 96% nos membros inferiores. 

Realidade esta não observada entre os indivíduos do sambaqui Buracão, que apresentaram 

mais de 80% das superfícies da tróclea do tálus afetadas por algum dos sinais destacados. 

Nordin & Frankel (2001) afirmam que o grau de congruência da tíbia com o tálus é 

significativamente alto e que, somado a uma área ampla de contato entre as superfícies, 

resulta em níveis de estresse menores quando comprados às demais articulações dos 

membros inferiores. 

 Estanek (2008), também relatou a menor frequência de lesões no tálus quando 
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comparado a outras áreas articulares e, contraintuitivamente, uma prevalência mais 

significativa de eburnações. Em Piaçaguera apenas 1 caso de eburnação foi observado na 

região da tróclea e em Buracão, apenas 2 casos. Entretanto, vale mencionar que pelo 

menos um dos casos observados na série de Buracão apresentou toda a superfície do 

maléolo medial atingida por eburnação, associada à porosidade e crescimentos 

osteofíticos consideráveis nas margens. 

 Os dados obtidos sobre a distribuição de porosidades expressam padrões muito 

semelhantes entre os lados do esqueleto e em ambas as séries esqueléticas (Gráficos 29 e 

50). As concentrações de porosidade comumente observadas no centro da tróclea do tálus, 

podem resultar da pressão constante gerada pela posição estendida verticalmente do 

corpo. Ainda que parado e sem a presença de sobrecargas a força aplicada sobre o tálus 

equivale a 3 ou 4 vezes o peso do corpo (Brockett & Chapman, 2016; Dawe & Daves, 

2011). Portanto, esse padrão pode estar simplesmente refletindo a pressão do próprio 

corpo de um indivíduo ao longo da vida e não um tipo de movimento ou atividade 

específica. 

 A relação entre a resistência do tálus ao estresse e as diferentes realidades 

observadas em ambos os sítios, ao menos para a superfície articular, sugere demandas 

mecânicas diferentes e/ou padrões de movimentos do tornozelo diferentes entre as duas 

populações.   

 Ainda que o espectro de movimentos e atividades empreendidas associadas ao 

tornozelo seja bastante amplo também considerando o tornozelo, o modelo da marcha 

humana como ponto de partida para observar os principais pontos de pressão ou tensão 

sobre as áreas articulares. Não há diferença entre a ação dos estabilizadores entre o 

caminhar e o correr, há somente o aumento da magnitude das forças sobre a articulação 

(Brockett & Chapman, 2016). 

 Considerando as fases da marcha, podemos subdividir a fase de apoio em 3 

subfases (rocker phases) que consistem nos momentos mais importantes do ponto de vista 

das forças atuantes sobre a articulação: 1) apoio do calcanhar, 2) apoio plantar e 

progressão do corpo e 3) e apoio da sola, imediatamente anterior a fase de balanço (Dawe 

& Daves, 2011).  

 Cerca de 85% (ou mais da carga) sobre todo o conjunto articular é transmitido 

pela articulação talocrural (Calhoun et al., 1994). A carga transmitida sobre a tróclea do 

tálus ao longo do ciclo varia entre 77 e 90%, sendo a carga remanescentes distribuída 

entre as porções mediais e laterais (Brockett & Chapman, 2016).  
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 Considerando os principais movimentos realizados pelo tornozelo, a flexão 

plantar consiste no movimento de maior exigência sobre as superfícies da tíbia e do tálus, 

se comparada a dorsiflexão, e a fase de apoio plantar o momento do ciclo com maior 

contato entre ambas as superfícies (Calhoun et al., 1994). O movimento de inversão está 

presente na maioria dos indivíduos durante a fase de apoio do calcanhar e evolução para 

o apoio plantar, além disso, durante o caminhar a inversão consiste no pico de estresse 

sobre a porção medial da articulação (Michael et al., 2008). 

 O ligamento mais importante que confere estabilidade ao a articulação talocrural 

é ligamento deltoide, impede a translação excessiva do tálus sobre seu encaixe entre o 

calcâneo e a tíbia, bem como sua movimentação medial. Suas áreas de inserção e seus 

pontos de contato com o tálus não parecem influenciar diretamente a tróclea do tálus, bem 

como, o maléolo medial. Ângulos maiores para flexão plantar são observados quando 

comparados a dorsiflexão e ambos durante o subir e descer escadas e ambos sempre 

maiores na subida quando comprados a descida (Protopapadaki et al., 2007), embora 

durante a subida entre níveis mais altos a pressão sobre o limite posterior da superfície 

articular da tróclea seja significativamente maior. Desta forma, os labiamentos 

comumente observados na margem anterior e junto a margem do maléolo medial devem 

estar associados a flexão e extensão sob a face articular da tíbia (Gráficos 27 e 48), 

particularmente a locomoção em terrenos acidentados ou com declives consideráveis. 

 Tomando apenas a epífise distal da tíbia, o ligamento deltoide está inserido junto 

à margem do maléolo medial e seu tensionamento, causado particularmente pela rotação 

externa da tíbia, pode estar associado a frequência de labiamentos, particularmente em 

sua margem anterior. Importante notar que uma rotação externa discreta é comum durante 

a fase de apoio, no momento que antecede o apoio da sola e o início da fase de balanço 

(Stufkens et al., 2012). Os labiamentos observados, portanto, podem estar simplesmente 

associados também a marcha. 

 Scherer (2012), observando as inserções do gastrocnêmio e do sóleo registrou 

graus entre moderados a intensos de solicitação e sugeriu padrões de locomoção intenso 

entre os homens do sítio Praia da Tapera. Abbas (2013), obteve resultados bastante 

semelhantes aos de Luciana Scherer para a série esquelética de Jabuticabeira – II e, além 

disso, verificou que alta solicitação sobre as inserções musculares no tornozelo não 

correspondia a baixa prevalência de sinais de osteoartrose nesse conjunto articular. 

 Os osteófitos na margem anterior do tálus foram observados, em ambas as séries, 

e com uma frequência relativamente importante, com a forma de protuberâncias espessas 
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e extensas ao longo da margem. A bibliografia levantada até o momento de finalização 

deste trabalho, entretanto, não ofereceu evidências ou dados que pudessem auxiliar a 

interpretação deste tipo mais severo de manifestação (e, portanto, incomum no tálus) dos 

osteófitos. Muito embora, a relação dos sambaquieiros de Buracão com a exploração de 

zonas de mangue, pode estar associada as manifestações mais importantes de osteófitos 

e as prevalências maiores de lesões na superfície da tróclea quando comparadas a série 

de Piaçaguera. 

 

    

7.3 - Considerações sobre o método 
 

 Os sinais patológicos observados nos ossos associados a osteoartroses ainda são 

objeto de muitos estudos em paleopatologia (Lieverse et al., 2007; Schrader, 2012; Woo 

& Sciulli, 2013). Seu uso, entretanto, como fonte informativa sobre atividades e o esforço 

físico cotidiano tem sido revisto e criticado por alguns autores (Jurmain et al., 2012). 

Parte das críticas debatidas atualmente está dirigida a problemas relacionados ao método 

de análise (Lessa, 2013; Jurmain et al., 2012; Villotte, 2008; Weiss & Jurmain, 2007).  

 De fato, muitos trabalhos partem do pressuposto de que determinadas variações 

na morfologia e distribuição das lesões refletem diferentes graus de severidade para a 

osteoartrose (p.e. Lieverse et a., 2007) e diferentes métodos foram desenvolvidos com 

objetivo de aferir esses graus em uma escala crescente de severidade. Entre as críticas 

desenvolvidas e dirigidas aos problemas relacionados ao método estão: a falta de 

padronização dos critérios de inclusão para as características definidoras de cada grau; a 

utilização de séries numericamente reduzidas; a utilização de categorias subjetivas (leve, 

severo, etc) que possibilitam, portanto, diferentes interpretações entre observadores 

diferentes. Alguns destes trabalhos têm interpretado os padrões de distribuição dos graus 

observados como resultantes diretos da intensidade do estresse mecânico sobre as 

articulações, o que implicaria, também, em mais ou menos esforço físico. 

 A abordagem sugerida brevemente por Ortner (1981) e resgatada por Lyrio (2008) 

do trabalho de Obërg e colaboradores (1971) de quantificar a extensão das lesões a partir 

da subdivisão da área articular em quadrantes/setores significou uma importante mudança 

na forma de observar os sinais de osteoartrose. O uso da mesma lógica por Estanek (2008) 

mostrou a aplicabilidade dessa abordagem ao esqueleto apendicular. Em primeiro lugar, 

o uso dessa abordagem indica uma mudança na maneira de entender as áreas articulares 
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porque subjacente à divisão em quadrantes está a ideia de que a superfície articular não é 

homogênea e os sinais de indicativos de osteoartrose podem ser observados segundo 

diferentes padrões em porções diferentes da mesma. Quantificar a extensão das lesões 

(qual a porcentagem da área ou margens estão afetados) ao invés de aferir graus de 

severidade, além disso, diminui o espaço para erros interobservador.  

 As possibilidades oferecidas por essa abordagem estão relacionadas à localização 

mais precisa das lesões nas áreas articulares, visto que, os movimentos executados 

durante as diversas atividades diárias por um dado indivíduo implicam em pontos de 

maior ou menor tensão em regiões diferentes das áreas articulares envolvidas. Desta 

forma, compreender o padrão de ocorrência das lesões segundo sua localização possibilita 

a aproximação dos possíveis movimentos articulares e, por conseguinte, dos tipos de 

movimentos possivelmente associados às lesões. Os dados gerados desta forma, não 

deixam de oferecer subsídio sobre intensidade e severidade do estresse sobre as áreas 

articulares, entretanto, esta interpretação subjaz a do tipo de movimento executado. 

  

 Entretanto, embora represente uma mudança importante, a divisão não permite 

por si só a observação exata das áreas de maior ocorrência dos indicadores de 

osteoartrose. Tal como observado nos resultados deste trabalho, em muitos casos as áreas 

de maior concentração estão localizadas na “fronteira” entre diferentes setores, fazendo 

com que cada setor em separado tenha frequências altas em grau 1, quando a área total da 

lesão é na verdade maior. Também ocorre que alguns setores apresentem uma pequena 

área afetada mas em continuidade a áreas maiores afetadas em um setor adjacente.  

 A proposta aplicada neste trabalho consistiu na divisão das áreas articulares 

selecionadas em setores, conforme a proposta recuperada e adaptada por Liryo (2008) a 

partir dos autores supracitados. Esta proposta foi acrescida da confecção de mapas de 

calor, capazes de evidenciar graficamente as regiões de concentração de lesões 

consideradas as áreas articulares em sua integralidade. Desta forma, além da 

quantificação de cada um dos 6 tipos de lesão analisados em cada um dos setores 

(expressa através de frequências), os gráficos apresentados ilustram o padrão de 

distribuição das lesões pela superfície e pela margem articulares.  

 Esse método de registro, bem como o protocolo para o desenvolvimento dos 

mapas, foi propostos por Tiago Atorre (Msc) e refinados e validados quanto a acurácia 

das representações obtidas em conjunto com Veronica Wesolowski, no contexto de 

desenvolvimento desta pesquisa. Esse método de registro e representação baseia-se no 



216 
 

entendimento das superfícies articulares como outra superfície qualquer, cujos pontos 

observados (neste caso, os sinais de alteração óssea) podem ser referenciados a partir de 

um sistema de coordenadas cartesianas (x, y, z), onde duas variáveis dão a posição do 

ponto de lesão no espaço articular e uma variável define o tipo de lesão. Desta forma, as 

representações das áreas articulares utilizadas nas fichas de análise foram sobrepostas por 

grids, que conferiram uma localização (coordenadas x e y) para cada ponto de lesão ou 

área ausente dentro deste sistema fechado, as quais por sua vez foram representadas por 

um código numérico. A visualização do padrão de distribuição das lesões observadas nos 

gráficos de calor apresentados é o resultado da soma ou, dito de outra forma, do 

“empilhamento” dos diferentes grids (ou seja, dos diferentes indivíduos) que representam 

uma mesma área articular.  

 Optou-se por utilizar o mesmo método de visualização das áreas afetdas também 

para as áreas ausentes, conforme descrito na sessão de métodos. Desta forma foi possível 

identificar e ponderar o real peso das frequências observadas, à medida que, baixas 

frequências de lesões nas porções frequentemente ausentes não significam 

necessariamente ausência de lesão. Conforme observado por Lessa (2013), a maioria dos 

trabalhos sobre sinais de osteoartroses em populações antigas, têm dado pouco 

significado às áreas ausentes nas articulações ou ignorado sua relação com a prevalência 

de lesões. 

 Esta abordagem permitiu evidenciar graficamente padrões mais claros que 

dificilmente poderiam ser notados apenas pelo cálculo frequência dos graus das lesões na 

divisão por quadrantes ou setores. Além disso, facilitou a interpretação biomecânica das 

lesões, na medida em que, muitas áreas de concentração coincidiram com as áreas de 

fixação de ligamentos e tendões ou com porções normalmente solicitadas por forças 

compressivas (entre duas áreas articulares) tensionadas pela ação muscular. 

 Tendo sido esta pesquisa a primeira tentativa de abordar graficamente a frequência 

e distribuição das lesões indicativas de osteoartrose, algumas dificuldades estiveram 

presentes e seus limites devem também ser examinados. 

 O caminho entre a coleta de dados nas fichas impressas e a construção dos mapas 

de calor se mostrou marcado por muitas etapas e operações o que, atualmente, torna 

processo muito trabalhoso e bastante demorado. Isso se deu pelo fato de que transformar 

os dados cartesianos registrados manualmente (localização em forma de ponto na ficha 

de coleta) em arquivos de formato inteligível ao software de análise espacial (Surfer), 

demandou a digitalização de todas as fichas de coleta e sua transcrição a partir de 
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programação específica feita em planilha eletrônica Excel.  

 As possibilidades oferecidas pelo método somadas às dificuldades colocadas pela 

quantidade de operações e tempo necessário sugerem, como solução ideal, o 

desenvolvimento de um software específico capaz reconhecer a informação contida na 

ficha de coleta e transformá-la no dado padrão utilizado no Surfer. 

 A divisão por setores, tal como aplicada por Estanek (2008) e revista neste 

trabalho, foi estabelecida obedecendo à divisão natural das áreas articulares e de acordo 

com os tipos de movimentos permitidos por cada articulação. As mudanças em relação 

ao trabalho da autora ocorreram no esquema da epífise proximal do úmero, na epífise 

proximal da ulna e na epífise distal do fêmur.  

 No úmero o capítulo foi dividido em dois setores, dado que a literatura médica 

indicava diferentes momentos de estresse sobre o mesmo durante a total flexão e a total 

extensão da articulação úmero-capitular.  

 Na ulna, a inclusão de mais um setor na porção central da tróclea decorreu da 

observação prévia do material quando foi percebida a recorrência de exostoses nessa 

região. Desta forma, a divisão objetivava testar se de fato havia uma dinâmica diferente 

de lesões nesta região o que foi confirmado tanto pela frequência no setor quanto pelos 

mapas de calor.  

 Finalmente, a epífise distal do fêmur, segundo o mesmo critério estabelecido para 

a divisão do capítulo do úmero, teve o côndilo dividido em 4 setores bem como a face 

patelar dividida em 4 setores dado o grande alcance de movimentos tanto da patela quanto 

dos côndilos do fêmur sobre o platô tibial. Vale notar para as próximas experiências que 

a dinâmica de lesões sobre a face patelar observada neste trabalho não justificou a divisão 

desta porção em 4 setores.  Provavelmente, se aplicado o mesmo esquema utilizado por 

Weska (2010), que dividiu a face patelar apenas entre seu compartimento medial e lateral, 

não haveria mudanças significativa na interpretação dos resultados. 

 Desta forma, embora a divisão por setores tenha procurado estar coerente com 

dinâmica biomecânica de cada área articular, conforme proposição de Lessa (2013), e 

tenham possibilitado a observação de dados coerentes, ajustes ainda serão necessários 

como na patela. 

 Finalmente, a literatura que relaciona biomecânica, estresse e osteoartroses 

mostrou-se muitíssimo vasta. A aproximação com o conhecimento que vem sendo 

produzido pelos estudos clínicos e da medicina esportiva se mostrou fundamental para a 

compreensão dos padrões de movimento e do tipo de esforço físico. E embora este 
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trabalho tenha levantado uma quantidade importante de trabalhos atuais sobre o tema, um 

levantamento sistemático e organizado por modalidades específicas do esporte e por 

modalidades ocupacionais (trabalhadores do campo; operários urbanos, etc) não pode ser 

realizada no contexto deste trabalho. 
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8. SÍNTESE E CONCLUSÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As séries estudadas apresentaram prevalências elevadas de lesões na maioria das 

áreas articulares estudadas. Considerando a ocorrência diferenciada entre superfícies e 

margens da área articular, estas últimas foram na ampla maioria dos casos mais 

prevalentes para os sinais de osteoartrose.  

 Estes dados apontam para uma caracterização da osteoartrose nestas populações 

como um processo generalizado em nível populacional e individual, presente desde o 

início da idade adulta e que acomete a maioria das áreas articulares mais importantes do 

ponto de vista do movimento humano. Esta caracterização é suportada pelos dados mais 

recentes das pesquisas clínicas e da medicina esportiva, que passam a identificar em 

jovens atletas, trabalhadores industriais, camponeses, etc, as fases iniciais da doença sem, 

no entanto, a manifestação de dor ou restrição dos movimentos. 

 Os dados obtidos para cada um dos sítios, ainda que parciais, parecem reforçar as 

interpretações mais recentes sobre os sambaquis do litoral sul e sudeste: 

 Em primeiro lugar, porque a frequência e distribuição das lesões reforçam a 

interpretação de que os grupos sambaquieiros devem ter exercido um domínio 

generalizado sobre o meio circundante e os recursos necessários para a reprodução da 

vida material cotidiana. 

 Embora a prevalência dos sinais de osteoartrose tenha sido elevada em ambos os 

sítios, sua manifestação discreta sugere que as lesões são respostas às demandas mais 

comuns da atividade humana, como caminhar, subir uma encosta, pescar, remar, sentar, 

agachar, ajoelhar, etc. Portanto além de não sugerirem atividades especializadas, não 

parecem implicar na restrição de movimentos. Casos marcadamente severos estiveram 

associados apenas à indivíduos acima dos 40 anos e nestes casos podem ter representado 
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a ocorrência de dor ou restrição de movimentos, sugerindo a possibilidade de cuidados 

especiais dispensados a estes indivíduos pelo grupo. 

 Piaçaguera e Buracão, embora não tenham sido estatisticamente comparados e, 

portanto, não seja possível inferir a significância entre as diferenças observadas, parecem 

representar realidades distintas. A prevalência maior de lesões como as exostoses, 

eburnações e erosões, assim como, frequências ligeiramente superiores, sugerem um 

padrão de atividade diferentes em Buracão se comparada ao grupo de Piaçaguera. 

 Do ponto de vista do método, a associação da análise por setores com a análise 

gráfica da frequência e distribuição de cada um dos indicadores em cada uma das áreas 

articulares destacadas se mostrou um método eficiente. Através dele, foi possível verificar 

com maior precisão as regiões afetadas e verificar a existência de padrões de distribuição, 

além de permitir uma avaliação mais fácil das possíveis forças biomecânicas e 

movimentos envolvidos na produção das lesões. 
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Anexos: 
 
 
I – LISTA DE ABREVIAÇÕES DOS SETORES 
 
II – FICHAS DE ANÁLISE DE OSTEOARTROSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO I:  
Lista de abreviações dos setores: 
 
  

AS Ântero-Superior

AI Ântero-Inferior
AL Ântero-Lateral

AM Ântero-Medial

PS Póstero-Superio

PI Póstero-Inferior

PL Póstero-Lateral

PM Póstero-Medial

ITS Incisura Troclear Superior

ITC Incisura Troclear Central

ITI Incisura Troclear Inferior

IR Incisura Radial

FAM Face Patelar Ântero-Medial

FAL Face Patelar Ântero-Lateral

FPM Face Patelar Póstero-Medial

FPL Face Patelar Póstero-Lateral

CAM Côndilo Ântero-Medial

CAL Côndilo Ântero-Lateral

CPM Côndilo Póstero-Medial

CPL Côndilo Póstero-Lateral

MAM Maléolo Ântero-Medial

MPM Maléolo Póstero-Medial

FA Face Articular Anterior

FP Face Articula Posterior

TA Tróclea Anterio

TP Tróclea Posterior

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 


