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INTRODUÇÃO 
O processo de identificação humana fundamentado em estudos antropométricos tem sido 

desenvolvido no Brasil por Cirurgiões-Dentistas que assumiram essa função como odontolegistas nos 
institutos de Perícias criminais das diferentes unidades da federação. A Antropologia Forense contribui 
com esse processo, por meio de estudos qualitativos ou quantitativos em ossos humanos, os quais 
possuem características que permitem estimar a idade e o sexo de um indivíduo. Ossos da região 
pélvica, como o sacro, são importantes preditores dimorfismo sexual e idade devido as diferenças 
biológicas entre homens e mulheres e a maturação sexual, respectivamente. Devido ao fato da 
população brasileira ser altamente miscigenada e os conhecimentos da área partem de outros países 
com população homogênea, essa pesquisa busca contribuir com dados de uma amostra brasileira, a 
partir da elaboração de um modelo matemático para estimativa do sexo, ancestralidade e da idade.  
 

MATERIAIS E MÉTODO 
O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo  CEP/FOP/UNICAMP CAAE 

38522714.6.0000.5418. 

Calibração 
Foi realizado o teste intra examinador para verificar a calibração do pesquisador. Para 

isso, foram realizadas três séries de medições em 25 ossos sacros de 25 esqueletos do 
Biobanco osteológico e tomográfico Prof. Dr. Eduardo Daruge da FOP/UNICAMP, em 
períodos distintos. Realizou-se a análise estatística por meio dos índices propostos por Szklo 
e Nieto (2000), por meio do software estatístico IBM® SPSS® 29 Statistics e constatou-se 
que todas as medidas obtiveram calibrações consideradas FORTES. 

  

Amostra 

Foram realizadas sete medições em cada osso sacro utilizando o paquímetro digital de 
15 cm (Digimess™) para as medidas de 1 a 5 elencadas abaixo e Compasso Curvo (Digital 
Caliper Gage™) para a realização das medidas 6 e 7. As medidas foram registradas em fichas 
de coleta de dados. Além disso, foi utilizada uma câmera fotográfica Canon™ PowerShot 
SX540 HS para a realização das tomadas fotográficas. Foram analisados 198 ossos sacro, 
sendo 77 do sexo feminino e 121 do sexo masculino. As medidas obtidas foram: 1- Diâmetro 
Transverso do Corpo da Vértebra Sacral – DTCVS; 2- Diâmetro Ântero-Posterior do Corpo 
da Vértebra Sacral – DAPCVS; 3- Largura Máxima da Base do Sacro – LBS; 4- Comprimento 
Máximo da Superfície Auricular – CMSAE; 5- Largura Média do Sacro – LMS; 6- Comprimento 
Máximo da Curvatura Anterior – CMCA; 7- Comprimento Máximo da Curvatura Dorsal – 
CMCD. Os valores das medições foram registradas em fichas de coleta de dados Excel™. 
Além disso, foi utilizada uma câmera fotográfica Canon™ PowerShot SX540 HS para realizar 
tomadas fotográficas.  

 
Análise Estatística 
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Para a análise dos dados, foi utilizado o teste de Shapiro-Wilke e Levene para verificar 
respectivamente a distribuição e a igualdade de variâncias (homocedasticidade) das variáveis 
em estudo. Também foi realizado o teste t não pareado e o de Pearson e uma regressão 
logística (Hachward Stepwire-wald, teste de Homer & Lemeshow e Nagelkerke). Para verificar 
o sexo e a ancestralidade. Por fim, foi realizada uma análise qualitativa dos ossos sacros com 
idades entre 15 anos até maiores de 40 anos, a fim de validar o método de estimativa de 
idade proposto por Carvalho et al. (1992). 

 
RESULTADOS 
As medidas LMS e LMBS não apresentaram dimorfismo sexual, conforme visto na 

Tabela 1 e também nos Gráficos 1 a 7.  As outras cinco medidas são dimórficas.  

Tabela 1. Independent Samples T-Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plots 

 Gráfico 1. DTCVS        Gráfico 2. DAPCVS                Gráfico 3. LMBS                        Gráfico 4. CMSAE 

                               

Tabela 1. Independent Samples T-Test 

    Statistic df p 

DTCVS Student's t -5,12 196 < .001 

Mann-Whitney U 2705   < .001 

DAPCVS Student's t -7,67 196 < .001 

Mann-Whitney U 1816   < .001 

LMBS Student's t -2,34 196 *0.020 

Mann-Whitney U 3657   0.011 

CMSAE Student's t -7,22 196 < .001 

Mann-Whitney U 2022   < .001 

LMS Student's t -1,38 196 *0.169 

Mann-Whitney U 3931   0.064 

CMCA Student's t -4,16 196 < .001 

Mann-Whitney U 3165   < .001 

CMCD Student's t -5,23 196 < .001 

Mann-Whitney U 2840   < .001 

P > 0,05, não significante, aceita-se H0 – não há diferenças entre os sexos. 
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                       Gráfico 5. LMS                                      Gráfico 6. CMCA                                    Gráfico 7. CMCD 

 
Os Gráficos 1, 2, 4, 6 e 7 mostram que não há sobreposição do Intervalo de Confiança 

de (IC 95%) das variáveis DTCVS, DAPCVS, CMSAE, CMCA e CMCD, confirmando o 
Dimorfismo Sexual. Já os gráficos 3 e 5 mostram que há sobreposição do Intervalo de 
Confiança de (IC 95%) das variáveis LMBS e LMS, confirmando a ausência de dimorfismo 
sexual. 

 
 

Tabela 2. Model Coefficients – Sexo 

 
95% Confidence 

Interval 
 

Predictor Estimate Lower Upper SE Z p 
Odds 
ratio 

Intercept  
-

15.1872 
 -22.5917  -7.7827  3.7779  

-
4.020 

 < .001  2.54e-7  

DTCVS  0.0464  -0.0426  0.1353  0.0454  1.022  0.307  1.047  

DAPCVS  0.3222  0.1323  0.5120  0.0969  3.326  *< .001  1.380  

LMBS  -0.0228  -0.0867  0.0411  0.0326  
-

0.699 
 0.484  0.977  

CMSAE  0.1134  0.0348  0.1919  0.0401  2.829  *0.005  1.120  

LMS  -0.0394  -0.1052  0.0264  0.0336  
-

1.173 
 0.241  0.961  

CMCA  -0.0286  -0.1006  0.0433  0.0367  
-

0.779 
 0.436  0.972  

CMCD  0.0501  -0.0237  0.1238  0.0376  1.330  0.183  1.051  

 Note. Estimates represent the log odds of "Sexo = M" vs. "Sexo = F" 
 

Com base na Tabela 2, as variáveis que foram incluídas no modelo Logito são: DAPCVS 
e CMSAE. 

 Logito= - 15.1872 + 0.3222 * DAPCVS + 0.1134 * CMSAE 
 
Predição 
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                                                                                 Gráfico 8. Cut-Off Plot 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

Com base nas Tabelas 3 e 4 e gráfico 8 foi observada uma acurácia de 77,3%, uma 
Especificidade de 62,3% e uma Sensibilidade de 86,8% com um valor de corte de 50%. 

 
DISCUSSÃO 
O presente estudo teve como objetivo criar um modelo matemático que proporcionasse 

o uso das medidas lineares do osso sacro para realizar a diagnose sexual. Com a obtenção 
do logito, confirmou-se a possibilidade de se criar um modelo de regressão logística para a 
estimativa do sexo de indivíduos através do osso sacro. Porém não foi possível para a 
ancestralidade, devido principalmente ao fato de haver poucas ossadas de indivíduos 
negróides e somente um asiático.   

A Antropologia Forense tem sido desenvolvida de forma excepcional, adotando, 
inclusive, uma responsabilidade cada vez maior no que diz respeito às Ciências Forenses. 
Levando em consideração as limitações dos métodos habituais de identificação, como o DNA 
e a papiloscopia, o estudo dos ossos protagoniza um papel muito importante em 
circunstâncias em que os corpos se encontrem em decomposição e até esqueletizados (Faraz 
et al. 2021). Com relação à identificação humana, estimar o sexo é uma das etapas principais 
para se traçar um perfil biológico. A possibilidade de fazê-lo por meio de ossos provenientes 
de restos humanos traz à tona a importância do desenvolvimento de estudos cada vez mais 
aprofundados da antropologia. 

Com o advento e amplificação da tecnologia no contexto social que se vive hoje, existe 
a possibilidade de se utilizar métodos cada vez mais assertivos e práticos para auxiliar no 
processo de identificação, como softwares e modelos matemáticos. Porém, há de se destacar 
que, no Brasil, por se tratar de um país pluriétnico, onde há padrões de miscigenação 
diferentes em todas as regiões do país, é aconselhado que um logito seja aplicado somente 
a sua região geográfica. Nesse sentido, ao lançar mão do uso de softwares e fórmulas 
matemáticas, como o logito, é necessário que haja uma verificação da região geográfica em 
questão (Cunha 2019), uma vez que os padrões se diferenciam de acordo com a combinação 
de ancestrais. 

Tabela 3. Classification Table – Sexo 

 Predicted  

Observed F M % Correct 

F  48  29  62.3  

M  16  105  86.8  

Note. The cut-off value is set to 0.5 

 

Tabela 4. Predictive Measures 

        

Accuracy Specificity Sensitivity AUC 

0.773  0.623  0.868  0.836  

Note. The cut-off value is set to 0.5 

 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 5 

Por fim, apesar de desafiador, levando em consideração o número irrisório de estudos 
prévios da antropologia forense com ênfase no osso sacro, o presente estudo configurou um 
degrau a mais no processo da identificação humana, dadas as informações incorporadas e o 
grau de acurácia alcançado. Para a estimativa da idade por meio da análise da metodologia 
proposta por Carvalho (1992), não há número amostral para as faixas etárias menores de 15, 
de 15 a 18 anos e de 25 a 30 anos. Para a análise de maiores de 40 anos, não é possível a 
avaliação, tendo em vista a inexistência do grupo de vértebras coccígeas, devido 
principalmente a forma como se realizou a limpeza das ossadas.   

 
CONCLUSÃO 
Foi possível elaborar um modelo de regressão logística com acurácia de 77,3%, para 

a estimativa do sexo, devendo ser utilizado em conjunto com demais modelos de regressão, 
validados em amostra nacional. Porém não foi possível construir o referido modelo para a 
ancestralidade. Já o método qualitativo proposto por Carvalho (1992), para a estimativa da 
idade também não se mostrou viável na amostra analisada. 
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