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INTRODUÇÃO: 

A antropologia forense, sob critério físico, torna possível caracterizar ossadas enquanto a espécie 

animal, sexo, ancestralidade, idade e estatura. A antropometria permite estimar o sexo de restos 

esqueletizados, por meio de medidas lineares  no processo de identificação humana (CASTRO, 2017).  

Trata-se de importante ferramenta de identificação de ossadas para os profissionais que se dedicam 

a este estudo, sendo aparato auxiliar na caracterização de restos cadavéricos provenientes de perícias 

riminais, achados arqueológicos e estudos populacionais. A localização das medições são importantes ao 

estimar o sexo dentro de uma população devido aos diversos fatores que contribuem para a expressão do 

dimorfismo sexual. (KRUGER et al. 2016). 

Nesse sentido, os peritos recorrem aos métodos identificatórios primários existentes (datiloscópico, 

caracteres sinaléticos dentários, DNA). Porém, há situações onde não é possível, tais como em casos de 

decomposição, carbonização ou mutilação, e dessa forma, os ossos viram os principais objetos de estudos, 

sendo estes analisados por meio da Antropologia Física Forense (DARUGE et al. 2019). 

Assim,  entre os ossos longos, a tíbia proximal e o fêmur, também na porção proximal são os que 

mais auxiliam no processo de dimorfismo sexual (LUCENA-DOS-SANTOS et al. 2018) (CAIAFFO et 

al. 2019). No entanto,  os ossos longos rádio, tíbia, fíbula, fêmur e dedo anelar  também são dimórficos 

(FRANCESQUINI, 2007). Além disso, a clavícula pode ser usada para determinar o sexo de forma 

bastante confiável e consequentemente auxiliar no processo de identificação (MEDIAVILLA et al. 2016) 

(SAMALA, 2019). 

 

METODOLOGIA: 

Para a realização das medidas linear do comprimento/quantitativas dos conjuntos de ossos longos 

(úmero, ulna, rádio, fíbula, tíbia, fêmur e clavícula) do lado  esquerdo, foram utilizadas uma tábua 

osteométrica de Brocca e a balança digital Welmy-3 calibrada. Houve a calibração e realizou-se a análise 

estatistica por meio dos índices propostos por Szklo e Nieto (2000), por meio do software estatístico IBM® 

SPSS® 29 Statistics. Constatou-se que todas as medidas lineares e pesagem da massa realizadas, 

obtiveram calibrações consideradas FORTES (ICC  ≥ 0,75), portanto, aptas a serem submetidas para a 

pesquisa.  

A análise dos dados de 199 conjuntos de ossos longos, utilizará o teste de Shapiro-Wilke e Levene 

para analisar respectivamente a distribuição e a igualdade de variâncias (homocedasticidade) das variáveis 

em estudo. Também será realizado o teste t não pareado e o de Pearson. O programa usado para realização 

das análises estatísticas foi o IBM® SPSS® 28 Statistics. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

De acordo com a Tabela 1 o estudo mostrou uma Acurácia de 88,4%, uma especificidade (m) de 

85,7% e uma Sensibilidade (f) de 89,9% com um valor de corte de 0,5. 

 

Tabela 1. Valores de acurácia, sensibilidade e especificidade. 
 Previsto  

Observado F M 
% 

Correto 

F  60  10  85,7 

M  13  116  89,9 

Porcentagem global     88,4 

Observação. O valor de corte é ajustado para 0.5 
Fonte: Elaboração dos pesquisadores 

Nomenclaturas das variáveis: 1) Comprimento total da clavícula esquerda (CTDCE); 2) Comprimento total do úmero esquerdo 

(CTDUE); 3) Comprimento total do rádio esquerdo (CTDRE); 4) Comprimento total da ulna esquerda (CTDULE); 5) Comprimento 

total do fêmur esquerda (CTDFE); 6) Comprimento total da tíbia esquerda (CTDTE); 7) Comprimento total da fíbula esquerda 

(CTDFIE); 8) Peso da massa da clavícula esquerda (PDMCE); 8) Peso da massa do úmero esquerdo (PDMUE); 9) Peso da massa 

do rádio esquerdo (PDMDRE); 10) Peso da massa da ulna esquerda (PDMDULE); 11) Peso da massa do fêmur esquerdo (PDMDFE); 

12) Peso da massa da tíbia esquerda (PDMTE); 13) Peso da massa da fíbula esquerda (PDMDFIE) 

  
Foi aplicado o teste Shapiro-Wilk e os resultados indicaram que as medidas mais significativas 

para o dimorfimo sexual PMDCE, PDMDULE e PMDFIE.  Essas medidas apresentaram valor p<0.05, 

sendo possível com elas construir um modelo de regressão logística. 

 

Tabela 2. Distribuição quanto a medidas dirmorficas para sexo em uma amostra do sudeste 

brasileiro. 

              Shapiro-Wilk Percentual 

  Sexo N Média SD Minimo Maximo W p 25th 50th 75th 

CTDCE F 70 137.271 102.927 1.180.000 168.000 0.962 *0.034 130.250 135.500 143.000 

 M 129 152.566 0.97049 1.250.000 175.000 0.991 0.609 146.000 153.000 161.000 

CTDUE F 70 296.729 218.857 2.560.000 358.000 0.963 *0.037 280.250 291.500 309.000 

 M 129 322.434 178.867 2.720.000 369.000 0.993 0.812 313.000 322.000 333.000 

CTDRE F 70 224.200 168.373 1.810.000 277.000 0.976 0.200 213.000 223.500 234.000 

 M 129 247.271 155.039 1.990.000 291.000 0.982 0.092 236.000 248.000 257.000 

CTDULE F 70 242.586 170.918 1.970.000 295.000 0.977 0.215 231.000 242.000 251.500 

 M 129 267.054 156.990 2.160.000 312.000 0.985 0.151 256.000 268.000 275.000 

CTDFE F 70 419.800 318.031 3.460.000 507.000 0.971 0.099 395.750 415.500 440.250 

 M 129 451.752 269.653 3.730.000 515.000 0.992 0.663 432.000 451.000 467.000 

CTDTE F 70 353.100 268.615 2.730.000 430.000 0.981 0.354 333.250 350.500 371.000 

 M 129 382.016 271.201 3.020.000 490.000 0.977 *0.029 362.000 380.000 399.000 

CTDFIE F 70 340.071 255.487 2.710.000 413.000 0.987 0.672 323.250 338.500 354.000 

 M 129 369.977 245.607 3.000.000 426.000 0.991 0.559 353.000 370.000 386.000 

PDMCE F 70 0.0143 0.00475 0.00700 0.0280 0.953 *0.010 0.0110 0.0140 0.0170 

 M 129 0.0210 0.00525 0.01100 0.0360 0.975 *0.019 0.0170 0.0200 0.0240 

PDMUE F 70 0.0825 0.02513 0.04400 0.1550 0.913 *< .001 0.0650 0.0770 0.0955 

 M 129 0.1288 0.02724 0.05400 0.2160 0.988 0.343 0.1120 0.1270 0.1430 

PDMDRE F 70 0.0274 0.00850 0.01300 0.0530 0.940 *0.002 0.0210 0.0255 0.0318 

 M 129 0.0432 0.00906 0.01900 0.0710 0.987 0.280 0.0380 0.0430 0.0480 

PDMDULE F 70 0.0344 0.00983 0.01600 0.0630 0.939 *0.002 0.0270 0.0330 0.0398 

 M 129 0.0540 0.01128 0.02500 0.1010 0.971 *0.007 0.0470 0.0530 0.0600 
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PDMDFE F 70 0.2532 0.07284 0.12100 0.4590 0.957 *0.017 0.2040 0.2445 0.2878 

 M 129 0.3591 0.06856 0.20400 0.5340 0.981 0.064 0.3140 0.3650 0.4010 

PDMTE F 70 0.1513 0.04563 0.06400 0.2670 0.971 0.108 0.1227 0.1480 0.1758 

 M 129 0.2219 0.04915 0.11300 0.3850 0.973 *0.010 0.1900 0.2210 0.2450 

PDMDFIE F 70 0.0325 0.01112 0.01300 0.0600 0.951 *0.008 0.0260 0.0300 0.0398 

  M 129 0.0479 0.01178 0.02100 0.0930 0.974 *0.015 0.0410 0.0470 0.0540 

Fonte: Elaboração dos pesquisadores 

Nomenclaturas das variáveis: 1) Comprimento total da clavícula esquerda (CTDCE); 2) Comprimento total do úmero esquerdo (CTDUE); 

3) Comprimento total do rádio esquerdo (CTDRE); 4) Comprimento total da ulna esquerda (CTDULE); 5) Comprimento total do fêmur 

esquerda (CTDFE); 6) Comprimento total da tíbia esquerda (CTDTE); 7) Comprimento total da fíbula esquerda (CTDFIE); 8) Peso da massa 

da clavícula esquerda (PDMCE); 8) Peso da massa do úmero esquerdo (PDMUE); 9) Peso da massa do rádio esquerdo (PDMDRE); 10) Peso 

da massa da ulna esquerda (PDMDULE); 11) Peso da massa do fêmur esquerdo (PDMDFE); 12) Peso da massa da tíbia esquerda (PDMTE); 

13) Peso da massa da fíbula esquerda (PDMDFIE) 

 

Com base na Tabela 2 somente a variável PDMCE foi incluída no modelo Logito pelo fato de 

apresentar um valor de p<0.05.  

Logito sexo = -7.6774 + (-243.7507*PDMCE) 

 

A tanatologia forense tem como objeto de estudo o cadáver em diversas formas e para estimativas do perfil 

biológico (sexo, idade, ancestralidade e estatura), utiliza-se as análises quantitativas e qualitativas da Antropologia 

Física forense (DARUGE et al. 2019). Sabe-se que as análises qualitativas alcançam acurácias de até 60%, já as 

análises quantitativas a depender da amostra se homogênea e pouco miscigenada a acurácia pode atingir valores 

superiores a 90% (VANRELL 2019). No presente estudo, apesar de ter sido aplicada em uma população 

extremamente miscigenada quase foi atingido os 90% de acurácia.  

As diferenças individuais são determinadas pelos fatores genotípicos, que são a junção de caracteres 

hereditários, e pelos fatores fenotípicos, que são os fatores ambientais se combinando com o genótipo do indivíduo. 

Assim, a miscigenação deve ser considerada um ponto importante quando feita análises periciais no Brasil, visto que, 

devido aos processos de imigração e emigração, a população brasileira é caracterizada por uma mistura étnica muito 

intensa, sendo dificilmente encontrada populações homogêneas.  

Assim, os peritos recorrem aos métodos identificatórios primários existentes (datiloscópico, caracteres 

sinaléticos dentários e DNA). Porém, há situações em que não é possível, tais como em casos de decomposição, 

carbonização ou mutilação, e dessa forma, os ossos viram os principais objetos de estudos, sendo estes analisados por 

meio da Antropologia Física Forense (DARUGE et al. 2019).  

As pesquisas de Krogman  e Ìşcan (1986), Spradley e Jantz  (2011), apontam que a pelve e o crânio são os 

ossos mais dimórficos. Já na pesquisa atual, foram investigados o dimorfismo sexual em ossos longos e concluiu-se 

que as únicas medidas que não apontaram dimorfismo sexual foram o comprimento do fêmur, o comprimento da 

tíbia, do rádio e da ulna. Ao contrário do comprimento, o peso de todos os ossos analisados fora dimórfico.  

A pesquisa publicada pela Gomes et al., (2020), teve como objetivo verificar o dimorfismo sexual em relação 

ao peso da massa de crânios secos, como resultado, obteve uma acurácia de 63,2%, sendo capaz também de obter 

uma regressão logística. Dessa maneira, pode-se concluir que a massa dos crânios secos não é tão dimórfica em relação 

aos ossos longos, visto que na atual pesquisa obteve-se uma acurácia de quase 90%. Apesar do modelo de regressão 

logística obtido se mostrar eficaz em predizer o sexo, de acordo com Vanrell (2019), não é indicado utilizar esse 

método isoladamente para estimar o sexo, sendo indicado se associar com outros métodos qualitativos e quantitativos. 

Outras pesquisas apontaram que se pode ainda determinar o gênero pelo estudo do fêmur (CAVAIGNAC et 

al.,2015; FARIAS et al., 2013); da clavícula (KC, 2021; SAMALA, 2019), assim como o estudo vigente constatou.  

Além disso, sabe-se que em geral os ossos masculinos são maiores que os ossos femininos em 

aproximadamente 8%. A única exceção se encontra na pelve humana, onde em geral os valores do sexo feminino de 

alguns ângulos e medidas lineares são maiores (DARUGE et al. 2019). De acordo com a pesquisa publicada por 

Suguru et al., (2018), os valores médios de todas as medidas retiradas das clavículas analisadas foram signitivamente 

maiores para os indivíduos do sexo masculino, reforçando a publicação anterior.  
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Além disso, as medidas das clavículas esquerdas foram ligeiramente maiores do que as das clavículas direitas, 

para ambos os sexos. Assim, uma possível hipótese é a de considerar que na pesquisa atual, feitas com os ossos 

esquerdos do esqueleto, sejam diferentes caso fosse feita com ossos direitos do esqueleto. 

O peso dos ossos e a possibilidade de formulação de modelos matemáticos através deles são relevantes no 

processo de identificação humana. Importante pontuar que a massa dos ossos é acometida por diversos fatores, 

podendo ser acometidos por patologias que são basicamente inerentes às idades, por exemplo a osteopenia e a 

osteoporose, esta é uma doença adquirida causada pela reabsorção óssea que se caracteriza pela perda da massa. A 

perda óssea causada pela osteoporose pode ser localizada ou generalizada, esta última acomete todo o esqueleto.  

Destaca-se então que, não somente os ossos íntegros auxiliam no processo de identificação humana, mas as 

doenças que acometem os ossos também auxiliam no processo da estimativa do sexo e da idade, pois, sabe-se que, a 

perda óssea a partir da terceira década de vida começar a ser maior do que a formação óssea, independente do sexo. O 

estudo de Paschall et al., (2018) concluiu que as mudanças na densidade mineral óssea estão relacionadas e 

dependentemente ligadas à idade, e ao sexo, sendo mais relevantes a partir dos 55 anos, confirmando a afirmativa 

acima. 

Além disso, a osteoporose, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, acomete mais mulheres, mais 

especificamente, 1/3 das mulheres brancas acima de 65 anos sofrem com essa doença, isso se dá devido à queda de 

estrógenos após a menopausa. Em consequência da doença, mulheres possuem maior suscetibilidade à fratura. Em 

suma, é relevante considerar que nessa pesquisa pode haver interferência no peso das massas ósseas devido a essas 

doenças comuns que afetam o esqueleto humano (GALLI, 2002). 

Outra conclusão importante do estudo de Paschall et al., (2018) foi que os ossos que não suportam peso, como 

o crânio, são mais úteis para estimar o sexo, enquanto ossos que suportam peso, como o fêmur, são melhores para 

estimar a idade. Apesar disso, o atual estudo concluiu que ossos longos, na ausência de estruturas mais dimórficas 

como o crânio, elementos dentários e a pelve, são dimórficos, e assim, úteis para a identificação humana (Spradley e 

Jantz, 2011.) 

 

CONCLUSÕES: 

Ossos longos são importantes na identificação humana, ou seja, para o trabalho dos antologistas e 

médicos forenses. Através da pesquisa e análise estatística foi possível elaborar um modelo matemático 

Logito sexo = -7.6774 + (-243.7507*PDMCE) para determinação do sexo. 
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