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INTRODUÇÃO: 

A identificação de restos mortais esqueletizados é um desafio na perícia forense. O sexo é uma 

das principais características do perfil físico e biológico de um indivíduo e sua estimativa é uma parte 

essencial das investigações médico-legais. Quanto mais ossos disponíveis houver, melhor será a 

oportunidade para resultados confiáveis na avaliação do sexo, idade e raça. No entanto, um esqueleto 

inteiro e bem preservado é um achado raro, pois esses individuos possam ter sofrido uma série de 

traumas que dificultam ainda mais sua identificação, como fraturas, esmagamentos, decapitações, 

esquartejamento, entre outros, que acarretarão diretamente nas condições desses ossos, sendo algo 

crucial para as investigações . Portanto, os métodos para estimativa de sexo foram desenvolvidos com 

base em diferentes ossos e partes de ossos. Isso aumenta a possibilidade correta estimação de sexo e 

identificação bem-sucedida do falecido. O emprego de novas tecnologias nesse processo foi algo 

determinante para o desenvolvimento de técnicas de identificação, onde tomografia computadorizada 

vem sendo amplamente utilizada neste seguimento. 

No presente estudo buscou-se criar um novo modelo de regressão logística para estimativa do 

sexo, tendo como base, medidas lineares em TCs, de forma a demonstrar sua importância para a 

odontologia forense. Bem como, discutir a importância destas no processo de identificação humana. O 

presente projeto de pesquisa trata-se de um estudo observacional analítico transversal. Para a realização 

desta pesquisa foram utilizadas 200 TCs para se efetuar a calibração baseada nos índices propostos por 

Szklo e Nieto (2000).  e demais medidas lineares, visando verificar a presença de dimorfismo e a 

obtenção de um logito. Após  a calibração, foram realizadas medições de 200 TCs visando obter modelo 

matemático de regressão logistica que possibilite a estimativa do sexo. Acredita-se que o método poderá 

facilitar o processo de identificação  humana, sendo mais fidedigno e com acurácia elevada. 

METODOLOGIA: 

A presente pesquisa foi aprovada pelo CEP/FOP/UNICAMP CAAE 54171916.0.0000.5418 e 

buscou avaliar seis medidas lineares em TCs. A pesquisa utilizou (n=200) do Biobanco Osteológico e 

Tomográfico, visando verificar o dimorfismo sexual e elaboração de um modelo de regressão logística 
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para estimativa do sexo. Para realização de medidas lineares em TCs, foi utilizado o software 

OnDemand3D™.  

Foram realizadas as seguintes medidas lineares em TCs, a saber: 

1. Porção anterior da sela turca a sutura naso-frontal (PAST-SFN); 

2. Porção anterior da sela turca ao bregma (PAST-B); 

3. Forame incisivo ao ponto básio (FI-B); 

4. Porção anterior da sela turca a meato acústico externo (direito) (PAST-MAED); 

5. Porção anterior da sela turca ao meato acústico externo (esquerdo) (PAST-MAEE); 

6. Porção anterior da sela turca a meato acústico externo (esquerdo) a porção anterior da sela 

turca a meato acústico externo (direito) (PEMAE-PEMAD). 

 

Para calibração intra examinador considerou a mensuração das medidas lineares em 25 TCs, 

sendo realizadas três vezes em momentos distintos. Sendo realizado a aplicação do teste de coeficiente 

de correlação intraclasse com intervalo de confiança de 95% segundo Szklo e Nieto (2000) [12] e 

Quadro 1, se mostrou uma correlação forte (ICC≥0,75) em todas as análises realizadas na calibração 

intraexaminador. A calibração interexaminador se deu com uma especialista em Radiologia 

Odontológica. Uma vez calibrado com padrão de excelência, as demais medidas foram realizadas, 

totalizando 200 exames e submetidas a análise estatística pelo programa de análises IBM® SPSS® 25 

Statistics.  

 

 
Quadro 1 - Classificação do coeficiente de correlação intra-classe (Szklo & Nieto, 2000). 

Coeficiente de correlação intra-classe Classificação 

ICC< 0,4 Pobre 

0,4 ≤ ICC < 0,75 Satisfatória 

ICC ≥ 0,75 Excelente 

Fonte: Szklo R, Nieto FJ. Epidemiology Beyind the basis. Aspen Publications, 343-404,2000. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A amostra analisada constou de 200 TCs, sendo 84 pertencentes ao sexo feminino (42%) e 116 

do sexo masculino (58%). As variáveis foram submetidas à estatística descritiva para a análise de 

normalidade de Shapiro-Wilk, sendo que, as variáveis PAST-B, FI-B, PAST-MAED, PAST-MAED e 

PAST-MAEEE rejeitaram a hipótese de nulidade, aceitando H1 e, desse modo, significando que podem 

ser utilizados testes não paramétricos para a análise do presente estudo. Por outro lado, as medidas 

PAST-SFN e PEMAE-PEMAD se apresentaram dentro da normalidade, devendo ser utilizados testes 

Paramétricos para tais medidas. 
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Foi aplicado o teste Bionominal de Regressão Logística, sendo observado correlação significante 

para as variáveis selecionadas. Os resultados, portanto, indicaram que as medidas mais significativas 

para a estimativa do sexo foram PAST-SFN e PAST-B, com valor p<0,005, sendo possível com elas 

construir um modelo de regressão logística, a saber: 

 

Logito= -41.7732 + 0.2636*PAST-SFN + 0.0601*PAST-B 

 

Ao se aplicar o modelo obtido sobre a própria amostra, se obteve um resultado de sensibilidade 

70,2%, especificidade 80,2% e acurácia de 76,0%, se mostrando eficaz na predição do sexo do que o 

mero acerto ao acaso, ou seja, valores que 0,5 (cutoff) seriam considerados como “masculino” e menores 

como “feminino”, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1. Distribuição de frequência e porcentagens corretas para predição do 

sexo em uma amostra de tomografias em crânios brasileiros da região sudeste. 

  Previsto   

Observado F M % Correto 

F 
 

59 
 

25 
 

70,2 

M   23  93  80,2 

Porcentagem global     76,0 

Observação. O valor de corte é ajustado para 0.5 

Fonte: Elaboração dos pesquisadores 

 

A acurácia de 76% obtida no presente estudo, indica uma confiabilidade assertiva na 

identificação de 7 em cada 10 casos. Isso demonstra que as medidas tomográficas avaliadas na amostra 

da região sudeste, são ótimos indicadores de dimorfismo sexual. Ressaltando-se que as TCs são 

fundamentais no processo de identificação humana.  

Deve-se destacar ainda que há a necessidade de se aplicar todos os modelos de regressão obtidos 

em amostras de biobancos regionais visando verificar se a acurácia obtida se mantém constantes.  

CONCLUSÕES: 

O modelo de regressão logística obtido se demonstrou eficiente como método auxiliar na 

estimativa do sexo, agregando para toda a comunidade científica forense. Acredita que em um futuro 

próximo os modelos obtidos poderão ser transformados em softwares e estes poderão ser utilizados nos 

IMOLs brasileiros e demais institutos de identificação internacionais.  
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