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Resumo 
 
Francisco, R. A. Evolução dos casos de Antropologia Forense no Centro de 
Medicina Legal (CEMEL) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP de 
1999 a 2010. 2011. 194 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 2011. 
 

A Antropologia Forense é uma área de conhecimento que aplica os métodos 
da antropologia física e da arqueologia para coleta e análise de evidências legais, 
buscando estabelecer a identidade de um ser humano. O Centro de Medicina Legal 
(CEMEL) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo (FMRP/USP) possui um Laboratório de Antropologia Forense (LAF), criado em 
2005, em um projeto de parceria com a University of Sheffield (UK) e financiado pelo 
British Foreign and Commonwealth Office Global Opportunities Fund. Durante esse 
projeto, foi elaborado um protocolo para análise de ossadas com uma estrutura 
científica atualizada, aplicável ao contexto social brasileiro. Durante esses doze anos 
ocorreu uma aparente modificação das características dos casos encaminhados ao 
LAF/CEMEL, o que levou à necessidade de uma análise detalhada e comparativa 
dos casos. A proposta deste trabalho foi de evidenciar a evolução histórica dos 
casos de análise antropológica forense no LAF/CEMEL. Na primeira etapa foram 
analisados os casos acumulados de 1999 a 2004, na segunda etapa foram 
analisados os casos de 2005 a 2010, totalizando doze anos; por fim, foi realizado o 
estudo de acordo com a causa jurídica da morte, comparando os casos 
encaminhados ao LAF/CEMEL com os casos totais de morte por causa externa para 
Ribeirão Preto e região. Com base nos relatórios de Antropologia Forense (REAFs), 
as características antropológicas predominantes das ossadas analisadas no 
LAF/CEMEL foram: indivíduos do sexo masculino, caucasianos, com uma faixa 
etária média de 37 anos (1999 a 2004) e 35 anos (2005 a 2010); uma média de 
estatura de 1,68 metros (1999 a 2004) e 1,70 metros (2005 a 2010); destreza 
manual não determinada (1999 a 2004) e destros (2005 a 2010); com elementos 
odontológicos informativos; com achados patológicos (1999 a 2004) e achados 
patológicos ausentes (2005 a 2010); sem roupas e/ou pertences (1999 a 2004) e 
com roupas e/ou pertences (2005 a 2010). Foi verificado que os parâmetros (oito) 
analisados para a identificação de um indivíduo através do exame antropológico 
aumentou de 65% (1999 a 2004) para 93% (2005 a 2010). Conclui-se que a atuação 
constante na análise antropológica de ossadas tem levado a uma melhor qualidade 
dos dados obtidos e maiores chances de identificação individual, cumprindo seu 
papel científico e social. Foi realizado um estudo para verificar a relação existente 
entre as mortes por causa externa (especificando homicídios) ocorridos nas últimas 
décadas em Ribeirão Preto e região e os casos de ossadas encaminhadas ao 
LAF/CEMEL. Os homicídios reduziram de 34 para 7 casos por 100 mil 
habitantes/ano. Contudo, o número médio de ossadas encaminhadas ao 
LAF/CEMEL se manteve em um mesmo padrão no decorrer desses doze anos, 
evidenciando que não há relação entre o número de homicídios ocorridos em 
Ribeirão Preto e região com o número de ossadas encaminhadas ao LAF/CEMEL 
com diagnóstico de morte por causa externa. Estima-se que os casos de ossadas 



encaminhadas ao LAF/CEMEL estejam ligados com maior probabilidade aos crimes 
de execução e ocultação de cadáver nos canaviais de Ribeirão Preto e região. 

 
Palavras-chave: Medicina Legal. Antropologia Forense. Identificação Humana. 
Ossadas. Canavial. Homicidio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Abstract 
 

Forensic Anthropology Developments of cases in Legal Medicine Center 
(CEMEL), Faculty of Medicine of Ribeirão Preto – USP from 1999 to 2010. 2011. 
194 p. Dissertation (Master’s Degree) – Faculty of Medicine of Ribeirão Preto, 
Ribeirão Preto, 2007. 

 
Forensic Anthropology is an area of knowledge that applies the methods of physical 
anthropology and archeology for the collection and analysis of legal evidences, to 
establish the identity of a human being. The Legal Medicine Center (CEMEL), of the 
Faculty of Medicine of Ribeirão Preto, University of São Paulo (FMRP/USP) has a 
Laboratory of Forensic Anthropology (LAF), created in 2005 as a partnership project 
with the University of Sheffield (UK) and funded by the British Foreign and 
Commonwealth Office Global Opportunities Fund. During this project, a protocol for 
the analysis of bones with an updated scientific framework applicable to the Brazilian 
social context was designed. During these twelve years there was an apparent 
change in the characteristics of the cases referred to the LAF/CEMEL, which led to 
the need of a detailed analysis and comparative of the cases. The purpose of this 
study was to show the historical evolution of the forensic anthropological cases 
analysis in LAF/CEMEL. In a first step, we analyzed the cases accumulated from 
1999 to 2004. In a second step, we analyzed cases from 2005 to 2010. Finally, the 
study was conducted in accordance to the legal cause of death comparing the cases 
referred to LAF/CEMEL with the total cases of death from external causes in Ribeirão 
Preto and surrounding region. Based on the reports of Forensic Anthropology 
(REAFs), the predominant characteristic of bones analyzed anthropologically in 
LAF/CEMEL were: males, Caucasians, with an average age of 37 years (1999-2004) 
and 35 years (2005 to 2010 ), an average height of 1.68 meters (1999 to 2004) and 
1.70 meters (2005 to 2010), handedness is non-specific (1999-2004), right-handed 
(2005-2010), with elements of dental information, with pathological findings (1999-
2004) and no pathological findings (2005-2010), with clothing and/or belongings 
(1999-2004) and clothing and/or belongings (2005-2010). It was found that the 
parameters (eigth) analysed to identifying an individual only through the 
anthropological examination increased from 65% (1999 to 2004) to 93% (2005 to 
2010). We conclude that the constant action in the anthropological analysis of bones 
has improved the quality of data and increased the likelihood of identifying, fulfilling 
its scientific and social role. A study was conducted to investigate the relationship 
between deaths from external causes (homicides) in recent decades occurred in 
Ribeirão Preto and surrounding region and the bones referred to LAF/CEMEL. 
Homicides decreased from 34 to 7 cases per 100 000 inhabitants/year. However, the 
average number of skeletons sent to LAF/CEMEL remained in the same pattern 
during these twelve years,, showing that there is no relationship between the number 
of homicides occurred in Ribeirão Preto and surrounding region with the number of 
bones sent to LAF/CEMEL diagnosed with death from external causes. It is 
estimated that the cases referred to the LAF/CEMEL bones are most likely linked to 



the crimes of running and hiding a corpse in the sugar cane fields of Ribeirão Preto 
and surrounding region. 

 
Keywords: Forensic Medicine. Forensic Anthropology. Human Identification. Bones. 
Sugar Cane Fields. Murder.                                                        . 
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1. Introdução 

 

 

I - Medicina Legal e o Centro de Medicina Legal 

 

A Medicina Legal, segundo Hoffman (apud HERCULES, 2005), “é a ciência 

que tem por objeto o estudo das questões no exercício da jurisprudência civil e 

criminal e cuja solução depende de certos conhecimentos médicos prévios”. É, 

portanto, uma ciência de largas proporções e de extraordinária importância no 

conjunto dos interesses da coletividade, uma vez que ela existe e se exercita cada 

vez mais em razão das necessidades da ordem pública e do equilíbrio social 

(FRANÇA, 2004). 

 Apesar de suas várias denominações, como medicina forense e ciências 

forenses, o termo Medicina Legal é o mais utilizado no Brasil. 

 Por reunir conhecimentos de diversas especialidades, a Medicina Legal é 

dividida em subáreas, sendo elas: Patologia Forense (Traumatologia e Tanatologia), 

Toxicologia Forense, Infortunística, Antropologia Forense, Psiquiatria Forense e 

Deontologia (HERCULES, 2005). 

A Medicina Legal surgiu no Brasil no fim do século XX, passou por várias 

transformações, e hoje se estabelece como uma ciência de caráter obrigatório, mas 

ainda em processo de evolução em casos de mortes violentas e ou de causas 

desconhecidas. Um exemplo disso é o CEMEL, que criou um centro único, unindo 

Instituto Médico Legal (IML) e Universidade de São Paulo (USP), dando 

oportunidade de melhorar o serviço prestado à comunidade, ao ensino e, 

principalmente, à pesquisa.  

No Brasil, durante os anos ditatoriais, a Medicina Legal esteve sob estrito 

controle e foi seriamente afetada, principalmente nas áreas de Antropologia Forense 
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e Identificação Humana, pois, muitas vezes, não era de interesse para as 

autoridades de época que ocorresse a determinação da identidade de 

desaparecidos políticos. Por causa disso, o ensino e a pesquisa na área também 

foram afetados por um longo tempo (GUIMARÃES, 2003). 

Diante desta realidade histórica, uma tentativa bem sucedida de interferir na 

estrutura médico legal brasileira ocorreu com a idealização do Centro de Medicina 

Legal (CEMEL) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo (FMRP-USP), (ARAÚJO et al 2008; CROCCO et al, 2008; MARTIN at al, 

2008; SOARES, 2008). 

O CEMEL tem hoje serviços de Tanatologia Forense, Toxicologia Forense, 

Perícias e, recentemente (2005), um setor de Antropologia Forense visando 

determinar a identidade de pessoas a partir de ossadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O CEMEL foi criado a partir de um acordo entre o Núcleo de Perícias Médico-Legais 

(NPML/RPO) de Ribeirão Preto - subordinado à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São 
Paulo (SSP-SP) - e a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP/USP) através Departamento 
de Patologia, responsável pelo ensino de Medicina Legal na FMRP. Tal acordo, firmado em 1996 
(Proc. CS5389-91 DOE Seção I – 106 (122) 28/6/96), prevê a “cooperação técnico-científica mútua 
nas áreas de perícia e pesquisa no campo da Medicina Legal, objetivando o aperfeiçoamento das 
investigações criminais”. 
 O CEMEL veio solucionar o problema da falta de ensino prático de Medicina Legal na FMRP, 
pois esta, assim como grande parte das escolas médicas do Brasil, não dispunha do material vindo 
das perícias médico legais, visto que tais perícias, devido à lei, são de responsabilidade exclusiva do 
Instituo Médico Legal (IML). Além disso, esse Centro possibilita ao IML acesso à infra-estrutura 
científica da Universidade, assim como seus qualificados recursos humanos, o que melhora a 
qualidade dos serviços prestados à sociedade. 
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II - Identidade, Identificação e Antropologia Forense 

 

 Identidade é um “conjunto de caracteres que individualiza uma pessoa ou 

uma coisa, fazendo-a distinta das demais. É um elenco de atributos que torna 

alguém ou alguma coisa igual apenas a si próprio” (FRANÇA, 2004). A identidade 

pode ser objetiva: aquela que nos permite afirmar tecnicamente que determinada 

pessoa é ela mesma por apresentar um elenco de elementos positivos e mais ou 

menos perenes que a faz distinta das demais; ou subjetiva: a sensação que cada 

indivíduo tem de sua própria identidade, está intimamente ligada à personalidade de 

cada um (FRANÇA, 2004).  

 A identificação humana é o processo pelo qual se determina a identidade de 

uma pessoa ou de uma coisa. Portanto, identificar uma pessoa é determinar uma 

individualidade e estabelecer caracteres ou um conjunto de qualidades que a fazem 

diferente de todas as outras e igual apenas a si mesma (FRANÇA, 2001). 

 Os fundamentos biológicos ou técnicos que qualificam e preenchem as 

condições para um método de identificação ser considerável aceitável são: a) 

Unicidade – ou seja, um determinado elemento tem que ser específico daquele 

indivíduo e diferente dos demais; b) Imutabilidade – são as características que não 

se alteram ao longo do tempo; c) Perenidade – capacidade de certos elementos 

resistirem a ação do tempo, até mesmo após a morte; d) Praticabilidade – um 

processo que não seja complexo, tanto na obtenção como no registro dos dados e; 

e) Classificabilidade – rapidez e facilidade (FRANÇA, 2001). 

 São métodos de identificação: fotografia simples, sinais individuais, 

malformações, tatuagem, cicatrizes, arcada dentária, palatoscopia, superposição de 

imagens, radiografias, datiloscopia, entre outras. 

 É necessário que se diferencie reconhecimento de identificação, sendo o 

primeiro o ato de conhecer de novo, portanto, um processo subjetivo e suscetível a 

erros de boa ou má fé, enquanto o segundo é um conjunto de meios ou técnicas 

cientificamente validados, utilizados para que se obtenha uma identidade. Em outras 
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palavras, é o procedimento médico legal cuja finalidade é afirmar efetivamente por 

meios de elementos antropológicos ou antropométricos que aquele indivíduo é ele 

mesmo e não outro. 

Antropologia é o estudo do ser humano. Ela abrange práticas sociais, 

linguagem e comunicação, arqueologia e evolução humana, atributos físicos e 

biológicos de grupos humanos. Consequentemente, a Antropologia Forense pode se 

referir a qualquer ou todas as subáreas mencionadas quando aplicadas no interesse 

da Justiça. Contudo, na prática, se aplica a um campo de trabalho muito mais 

estreito, que atua na análise de restos humanos esqueletizados ou parcialmente 

esqueletizados no contexto de uma investigação (EVISON, 2009). 

A atuação do antropologista forense é trabalhar em casos de mortes humanas 

quando os tecidos moles estejam degradados ao ponto de que outros especialistas 

(médicos patologistas ou legistas) não tenham mais recursos para determinar 

informações importantes, como a demografia, a causa da morte, o modo como 

ocorreu e o tempo desde sua instalação (BYERS, 2008). 

 Ela iniciou-se no século XX e vem progredindo devido ao exponencial 

aumento da violência, pela necessidade do conhecimento da anatomia do esqueleto 

em ações jurídicas que envolvam a identificação e avaliação de restos humanos em 

decomposição ou esqueletizados (HERCULES, 2005). 

 O papel primário do antropologista forense é analisar o esqueleto humano e 

oferecer um perfil bioantropológico que possa colaborar para a identificação do 

indivíduo ou, ainda, fornecer evidências sobre a causa da morte e como ela ocorreu. 

Em uma atuação mais ampla, deve estar preparado para dar assistência na busca, 

detecção e recuperação de restos mortais humanos. Deve-se ter em mente que a 

Antropologia Forense tem um papel mais investigativo do que somente a 

identificação humana (EVISON, 2009). 

 O exame de restos humanos por antropólogos forenses deve ser focado em 

três etapas: I) identificar a vítima quando possível e quando não, traçar um perfil 

bioantropológico deste, incluindo: sexo, idade, estatura, ancestralidade e destreza 

manual; identificar também características dentárias, como formato dos dentes, 
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desgastes ósseos e achados patológicos na dentição; relatar variações anatômicas 

do individuo, identificar patologias presentes, como: tumores ósseos, osteoporose, 

osteomielite, entre outras, e relatar também características individuais, como 

tatuagens, roupas, piercings, etc (BYERS, 2008; MANN & HUNT, 2005). II) 

reconstruir o período post-mortem, baseado nas condições dos restos humanos e a 

recuperação do contexto. III) prover dados sobre o evento da morte, incluindo 

evidência de trauma ocorrido no período peri-mortem. É necessária uma equipe 

multidisciplinar para realizar essas tarefas e, a partir delas, desenvolver um perfil 

bioantropológico completo do indivíduo, de tal maneira que se possa estreitar a 

variedade das possíveis identidades (JAMES & NORDBY, 2003; BASS, 1995; 

REICHS, 1998; ORTNER, 2003). 

São quatro os métodos mais utilizados para a coleta e análise de dados em 

Antropologia Forense: a) Antroposcopia (inspeção visual dos restos humanos); b) 

Antropometria ou osteometria (é a medida dos ossos utilizando instrumentos como 

tábua osteométrica e/ou paquímetros); c) Métodos histológicos (é o estudo da 

microestrutura dos ossos) e; d) Métodos químicos (é o método utilizado para 

determinar a presença de uma substância química quando presente nos ossos), 

(BYERS, 2008). 

São cinco os métodos de utilização mais comum na análise de dados 

derivados do esqueleto humano: a) Tabelas de decisão: (método através do qual 

diferentes variáveis são necessárias para analisar uma determinada característica 

antropológica, sendo organizadas em uma tabela que ao final da análise se verifica 

o número de resultados. As variáveis predominantes em maior número determinam 

o resultado final); b) Gráficos de faixa de abrangência (método que se registram 

diferentes análises sobre uma característica antropológica que apresentam uma 

faixa de abrangência ou variabilidade); c) Índices (método estatístico de análise 

simples e poderoso que se baseia em características mensuráveis. Um índice é 

obtido através da divisão de uma medida obtida por outra, sendo este, multiplicado 

por 100); d) Funções discriminantes (usam a combinação de qualquer número de 

medidas para distinção de uma característica antropológica) e; e) Equações de 

regressão (são equações matemáticas utilizadas para obtenção de uma medida de 
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interesse, mas cuja mensuração não é possível na análise antropológica, a partir de 

um elemento antropológico cuja mensuração é possível) (BYERS, 2008). 

 

 

III - A Antropologia Forense no CEMEL 

 

Em 2005, após o desenvolvimento de um acordo de cooperação científica 

entre a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(FMRP-USP) e a University of Sheffield do Reino Unido denominado “UK – Brazil 

Scientific Cooperation – Forensic Anthropology and Identification of Human 

Remains”, financiado pelo Global Opportunities Fund do Governo Britânico, ocorreu 

a criação do Laboratório de Antropologia Forense (LAF) no Centro de Medicina 

Legal (CEMEL) da FMRP-USP.  

Como fruto deste trabalho de cooperação foi elaborado um protocolo de 

trabalho com ossadas humanas que atendesse às exigências internacionais, mas 

também se adequasse à realidade local, respondendo de modo rápido e confiável às 

necessidades de um exame antropológico forense (SOARES E GUIMARÃES, 2008). 

Este protocolo foi denominado de LAF/CEMEL. 

Cabe salientar que o protocolo está formalizado em um formulário de 20 

páginas, baseado em tabelas de contingência, e totalmente bilíngue (português-

inglês) para tornar mais fácil a interpretação internacional do mesmo, caso seja 

necessário (anexo 01).   

De 1999 a 2010 deu entrada no LAF/CEMEL, um total de 96 ossadas, sendo 

que dessas 65 foram examinadas pelo protocolo elaborado pela University of 

Sheffield – UK e a FMRP-USP, após o estabelecimento do convênio entre essas 

instituições. Para cada caso foi elaborado um REAF (Relatório de Exame de 

Antropologia Forense). 
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A partir de 2005, já com o estabelecimento do convênio entre a FMRP/USP e 

a University of Sheffield – UK, todas as ossadas que deram entrada no LAF/CEMEL 

foram registradas e possuíam número de Boletim de Ocorrência (B.O.). 

Assim, criaram-se duas etapas históricas na análise antropológica no CEMEL. 

Os casos recebidos de 1999 a 2004 foram analisados num esforço conjunto no LAF, 

para atualização da emissão de laudos para fins judiciais. Os casos a partir de 2005 

foram analisados um a um de acordo com sua entrada no LAF.  

O trabalho continuado na análise antropológica das ossadas levou a uma 

percepção subjetiva de uma possível modificação na incidência de novos casos e a 

possibilidade de alterações do perfil bioantropológico das ossadas examinadas no 

LAF, ao longo do tempo.  

Durante este intervalo de tempo ocorreram modificações nos índices de 

violência também em Ribeirão Preto e região, levando à necessidade de se estudar 

mais em detalhes a inter-relação entre a chegada de novos casos de ossadas com 

os outros casos de morte por causas externas com cadáveres em bom estado de 

preservação. 

 

 

IV - A mortalidade por causas externas em Ribeirão Preto e região 

 

Ribeirão Preto é um município brasileiro no interior do estado de São Paulo. 

Tem um território de pouco mais de 650 km² e abriga uma população de 604.682 

habitantes de acordo com o Censo realizado no ano de 2010, pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatistica (IBGE), que o classifica como oitavo município mais 

populoso do estado e a terceira maior cidade do interior paulista e brasileiro. Sua 

área urbanizada corresponde a 127 km², sendo a 17º maior do Brasil. 
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A região é cercada por plantações de cana de açúcar, que são sabidamente 

áreas ideais para “desova” de corpos, uma vez que as plantações crescem 

rapidamente, dificultando a visão do seu interior e facilitando a ocultação de corpos 

depositados no local, de modo que estes sejam encontrados predominantemente no 

período de colheita, em putrefação ou, até mesmo, completamente esqueletizados 

(ADAM, 2003). 

Na região de Ribeirão Preto, dos anos 80 até 1993, havia uma média de 60 

casos de morte por causa externa/100 mil habitantes/ano, a partir de 1993 esse 

quadro começou a sofrer uma modificação, passando à 80 casos de morte por 

causa externa/100 mil habitantes/ano e voltando a média de 60 casos de morte por 

causa externa/100 mil habitantes/ano em 2004 (DATASUS, 2011). 

Para casos específicos de homicídios, na década de 80, havia uma média de 

7 casos de homicídio/100 mil habitantes/ano em Ribeirão Preto e região. As regiões 

de Barretos, Franca e São José do Rio Preto se mantiveram nesse mesmo patamar 

no decorrer dos anos, exceto a região de Ribeirão Preto, que na década de 90, 

próximo a 1994, teve um súbito aumento no número de óbitos por homicídios; entre 

os anos de 1997 a 2002 teve um pico de 34 homicídios/100 mil habitantes/ano, à 

partir de 2004, começou um decréscimo na ocorrência dos homicídios, que se 

estabilizou no mesmo patamar das outras regiões, dados coletados do 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), em 2011. 

Este decréscimo no número de homicídios foi atribuído publicamente à 

entrada em vigor do Estatuto do Desarmamento - Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 

de 2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e 

munição, sobre o Sistema Nacional de Armas (SINARM), define crimes e dá outras 

providências, regulamentado pelo decreto nº 5.123 de 01 de julho de 2004. 

O número de ossadas encaminhadas ao LAF/CEMEL por ano se manteve 

estável no intervalo de 1999 a 2010, apresentando uma média de cinco ossadas ao 

ano.  
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Assim, a proposta deste trabalho foi descrever a evolução e modificação 

histórica dos casos de análise antropológica forense, com o objetivo de gerar dados 

científicos confiáveis para aplicação na elaboração de políticas de segurança pública 

e, também, para verificar se o número de casos de ossadas encaminhadas ao 

LAF/CEMEL é proporcional ao número total de casos atendidos pelo Núcleo de 

Perícias Médico Legais de Ribeirão Preto (NPML/RPO) ocorridos em Ribeirão Preto 

e região nesse mesmo intervalo de tempo.    
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2. Objetivos 

 

 

2.1. Analisar os casos de ossadas encaminhadas ao LAF/CEMEL de 2005 a 2010, 

comparando os resultados com aqueles obtidos anteriormente, dos anos de 1999 a 

2004, através da análise das seguintes variáveis:  

2.1.1 número médio de ossos encaminhados; 

2.1.2 ossos mais e menos encaminhados ao LAF/CEMEL; 

2.1.3 dentes mais e menos encaminhados ao LAF/CEMEL; 

2.1.4 frequência com que roupas e/ou outros pertences são encaminhados 

juntamente com as ossadas ao LAF/CEMEL; 

2.1.5 o número de ossadas que possuem parâmetros suficientes para 

identificação com aplicação de técnicas de Antropologia Forense e o número de 

ossadas em que a Antropologia Forense servirá somente como triagem. 

 

2.2. Determinar o perfil bioantropológico das ossadas encaminhadas ao LAF do 

CEMEL/FMRP-USP entre os anos de 2005 e 2010 e verificar se há diferença com o 

perfil obtido entre os anos de 1999 a 2004. 

 

2.3. Analisar o número anual de casos atendidos no CEMEL/FMRP-USP (dados do 

NPML/RPO – Núcleo de Perícias Médico Legais de Ribeirão Preto) de acordo com a 

causa jurídica de morte (especificando homicídio), para verificar se o número de 

casos de ossadas com sinais de violência é proporcional ao número total de casos 

atendidos ou a esta causa jurídica específica.                         . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aspectos Éticos 
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3. Aspectos Éticos 

 

 

O projeto foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital das Clínicas da FMRP/USP (processo HCRP n° 14984/2005). Houve 

dispensa de assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido tendo em vista 

que o trabalho foi desenvolvido com ossadas não-identificadas, sem possibilidade de 

localização de familiares responsáveis. 

O trabalho foi realizado com as autorizações do CEAP/RPO, do NPML/RPO e 

da diretoria do CEMEL. 
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4. Material e Métodos 

 

 

4.1. Coleta dos Restos Humanos 

  

 

A coleta de restos humanos encontrados deve ser feito de modo mais 

cuidadoso possível. Concentra-se em dois objetivos principais: a) não deixar peças 

ósseas ou de outros tecidos sem serem recolhidas e, b) Não recolher peças que não 

sejam de restos humanos. É claro que nem sempre é possível evitar este tipo de 

falha de procedimento. Porém, em caso de dúvida, é melhor incorrer no erro de 

coletar peças que não sejam humanas sem necessidade do que deixar para trás 

elementos biológicos importantes que podem ser preciosos para o exame 

antropológico. 

 A coleta de ossos é realizada por peritos da Polícia Científica ou 

eventualmente por agentes funerários. É importante que haja capacitação dos 

mesmos para que este procedimento seja bem executado. 

 

 

4.2. Preparação dos Restos Humanos 

 

 

No LAF/CEMEL da FMRP-USP, utiliza-se a seguinte metodologia para 

preparação de restos mortais humanos para análise antropológica: 
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- para restos humanos totalmente esqueletizados (figura 1): limpeza dos 

remanescentes ósseos com escova de cerdas macias para retirada de material 

pulverulento ou lavagem do material com água corrente e detergente neutro; 

- para restos humanos parcialmente esqueletizados ou em putrefação (figura 

2): retirada manual do excesso de restos de tecidos moles com o auxílio de 

instrumental cirúrgico, tomando-se o máximo de cuidado para não danificar as peças 

que serão analisadas. Desmembramento do corpo em partes para colocação na 

máquina redutora de cadáveres (adquirida pelo CEMEL durante a execução do 

projeto “UK – Brazil Scientific Cooperation – Forensic Anthropology and Identification 

of Human Remains”). Este equipamento não é encontrado para aquisição comercial 

de rotina, sendo necessária a sua fabricação específica para esta finalidade. Neste 

caso, trata-se de um equipamento tipo fritadeira industrial modificada para permitir a 

inclusão de um corpo em partes no seu interior, dentro de um cesto perfurado para 

escoamento de água, mantida em temperatura constante entre 80 e 90oC, 

controlada por um termostato, sem atingir fervura por 24 horas (MULTIFRITAS®, 

2007) (figura 3). Não deve ser adicionado nenhum produto químico para acelerar 

este processo sob pena de ocorrer danos ao tecido ósseo a ser analisado. Após 

este tempo, proceder com a remoção manual dos restos amolecidos. Caso 

necessário este procedimento pode ser repetido até que se obtenha material ósseo 

sem resíduos de tecidos moles (BYERS, 2008). As peças obtidas devem ser secas 

naturalmente em local bem ventilado. 

É muito importante antes de realizar qualquer procedimento de preparação de 

restos humanos, separar uma amostra para possível análise de DNA, caso esta seja 

necessária. A amostra deve ser armazenada de acordo com as recomendações dos 

laboratórios responsáveis pela análise de DNA em tecidos duros (ossos ou dentes). 

No LAF/CEMEL estabeleceu-se a coleta preferencial de dentes molares sem 

restauração para este fim, em virtude da melhor preservação de DNA no seu interior 

e a menor chance de contaminação. Secundariamente podem ser colhidos fêmur e 

esterno, desde que não causem prejuízo à análise antropológica (GUIMARÃES et 

al., 2009). 
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Após esta preparação os ossos não devem ser submetidos a nenhum tipo de 

produto químico, incluindo tintas ou vernizes. Isso só poderá ser feito depois de 

terminada a análise antropológica, se houver a finalidade de preservação do material 

para outros fins. 

 

 

 

Figura 1 – Restos humanos totalmente esqueletizados. 
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Figura 2 – Restos humanos em putrefação. 

 

 

Figura 3 – Máquina redutora de cadáver. 
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4.3. Exame Antropológico 

 

 

Deve-se distribuir as peças ósseas em posição anatômica em uma mesa 

apropriada. É imprescindível observar sempre a lateralidade dos ossos (direito ou 

esquerdo), assim como a sua correta localização, principalmente de costelas e 

vértebras. 

Após esta etapa, o exame antropológico é realizado seguindo o protocolo do 

LAF/CEMEL. Isso permite a elaboração do REAF (Relatório de Exame de 

Antropologia Forense) que apresenta dados sobre o inventário completo e detalhado 

de todos os ossos presentes, fraturas ocasionais, ou outros achados patológicos, 

como malformações ósseas ou consolidações ósseas viciosas, fotos do esqueleto 

em posição anatômica e dos achados patológicos são tomadas. De acordo com o 

REAF, que contém a descrição nominal de todos os ossos, um esqueleto completo 

possui 200 ossos. 

No inventário do esqueleto, alguns ossos são reunidos num mesmo grupo 

(denominados didaticamente de ossos múltiplos), tais como as vértebras e costelas, 

uma vez que não é possível determinar com certeza absoluta se uma vértebra 

torácica é a número um, dois ou três, por exemplo, principalmente no caso de 

ossadas muito incompletas. Cabe salientar que, por questões de praticidade 

descritivas, os ossos são relatados (no REAF e nesta dissertação) utilizando-se 

algarismos arábicos (por exemplo, metacarpo um direito e vértebras torácicas 1-12). 

Deve-se salientar que o REAF inclui a cartilagem da tireóide no inventário do 

esqueleto, uma vez que esta, quando encontrada em cadáveres putrefeitos, pode 

ser utilizada no auxílio da determinação do sexo. 

Um inventário detalhado da dentição também é realizado, com inserção de 

fotos da dentição superior e inferior. Os dentes podem estar presentes, ausentes 

ante-mortem ou post-mortem e, quando a maxila ou a mandíbula estão ausentes, 

não há informações. A presença de cáries (tratadas ou não), tártaro e outras 
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características odontológicas são anotadas. A presença de um cirurgião dentista na 

equipe que realiza o exame antropológico é importante para maior detalhamento da 

dentição, com descrição de restaurações, tártaro e outras características. 

Em seguida, realiza-se a descrição detalhada das vestes e outros itens, 

associando-se as respectivas fotos, de forma a permitir que seja realizado o 

reconhecimento futuro de alguma peça de roupa, o que pode ser utilizado como 

triagem para uma possível identificação. 

Uma vez concluído o inventário completo do esqueleto, evolui-se para a 

análise de características antropológicas na seguinte sequência: avaliação do sexo 

através da pelve; avaliação do sexo pelo crânio; avaliação da ancestralidade (crânio 

e outros elementos); estimativa da idade em adultos (clavícula, sínfise púbica - 

método de Suchey/Brooks pubic symphisis scoring system), articulação sacro-ilíaca 

(método de Lovejoy et al.), quarta costela (Método de Isçan et al.), coluna vertebral, 

ou em jovens (fechamento de cartilagens epifisárias dos ossos); estimativa da 

estatura (medidas de ossos longos – tabelas de Trotter & Gleser, 1977 e Genovés, 

1967); estimativa da destreza manual (através da clavícula, úmero e rádio) e análise 

de características odontológicas. As informações para realização dessas análises 

foram obtidas de literatura especializada (BASS, 1995; BROOKS & SUCHEY, 1990; 

BUIKSTRA & UBELAKER, 1994; BURNS, 1999; GENOVÉS, 1967; GILL, 1995; 

ISÇAN et AL, 1984; JAMES & NORDBY, 2003; LOVEJOY et al., 1985; MCKERN & 

STEWART, 1957; ORTNER, 2003; PHENICE, 1969; REICHS, 1998; TROTTER & 

GLESER, 1977; WHITE & FOLKENS, 2000; WHITE & FOLKENS, 2005). 

Ao final, um resumo com os dados principais de cada caso é elaborado de 

forma a facilitar a organização dos dados e sua posterior análise comparativa para 

fins de identificação. 

Os nomes de todos os profissionais envolvidos na construção do REAF são 

listados, juntamente com o nome do responsável pelo mesmo. 

Alguns itens presentes no relatório, como determinação da idade, necessitam 

de comparações com figuras e tabelas previamente publicadas, que se encontram 

nos livros (BASS, 1995; BURNS, 1999 e WHITE & FOLKENS, 2000). Para evitar o 
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manuseio dos livros com luvas sujas de terra e, eventualmente, água – o que 

estragaria os livros – três painéis foram construídos com as principais imagens para 

serem utilizados como roteiro de trabalho (Anexo 02). Os mesmos encontram-se 

fixados no laboratório de Antropologia Forense. 

No entanto, em alguns casos, bibliografia extra pode ser necessária para 

solucionar alguma dúvida ou, até mesmo, para que o estudo antropológico possa ser 

aprofundado (FAIRGRIEVE & OOST, 2001; HAGLUND & SORG, 1997; HAGLUND 

& SORG, 2002; KNIGHT, 1997; MANN & HUNT, 2005; PRAG & NEAVE, 1997; 

RUBINO, 1997; WILKINSON, 2004). 

O exame antropológico é realizado com a finalidade de determinar um perfil 

biológico e auxiliar a identificação de uma ossada. A identificação pode ocorrer 

utilizando-se apenas Antropologia Forense ou, em última hipótese, o perfil 

bioantropológico servirá como triagem com vistas a uma futura análise de DNA. 

Dessa forma, se reduz o número de prováveis ossadas que possam ser de 

determinada pessoa desaparecida e se realizam menos análises de DNA, 

consequentemente, há redução de custos e, até mesmo, de tempo do processo. 

Quanto mais completa uma ossada, mais dados antropológicos podem ser 

obtidos a partir da mesma. Quanto maior o número de dados obtidos através do 

exame antropológico, maior o potencial para identificação de um indivíduo utilizando 

exclusivamente técnicas de Antropologia Forense, principalmente quando quem 

procura por um parente desaparecido possui a documentação relacionada aos 

achados patológicos ou tratamento dentário (como raios-X). Nesses casos, a 

possibilidade de identificação por Antropologia Forense aumenta gradualmente, de 

acordo com a quantidade de dados presentes. 

Para avaliar o potencial de identificação de uma ossada (por Antropologia 

Forense ou através de técnicas de DNA), foi necessário analisar, primeiramente, 

quantos e quais dados podem ser obtidos a partir de um exame de Antropologia 

Forense. Esses dados são: sexo, ancestralidade, idade, estatura, destreza manual, 

particularidades, achados patológicos, informações sobre dentes e presença de 

roupas e/ou outros pertences. Dessa forma, oito itens são analisados e de acordo 

com o número de itens é classificada a possibilidade de determinar a identidade de 
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um individuo. Seguindo a ordem dos dados, havendo de um a quatro itens (sexo, 

ancestralidade, idade e estatura) apesar de se obter um perfil bioantropológico 

parcial este é pouco discriminativo, pois não fornece elementos para 

individualização. Com isso, a possibilidade de identificação somente através da 

análise antropológica é pequena.  

Quando há de cinco a oito itens há uma possibilidade maior de identificação 

apenas através do exame antropológico, pois os itens seguintes (destreza manual, 

particularidades, achados patológicos, informações sobre dentes e presença de 

roupas e/ou outros pertences) acrescentados aos quatro primeiros geram a 

possibilidade de individualização. 

Quanto maior o número de itens preenchidos por uma ossada, maior a sua 

possibilidade de identificação exclusivamente por Antropologia Forense. 

 

 

4.4. Análise dos Dados 

 

 

As informações das ossadas presentes nos REAFs foram organizadas e 

tabuladas de maneira a permitir a análise quantitativa dos dados através de 

estatística descritiva simples. 

Também foi utilizado o teste de distribuição de probabilidade, chamado de 

teste T de student (a≤0,05), para a comparação do grupo de 1999 a 2004 e o grupo 

de 2005 a 2010. Este teste foi utilizado para as seguintes variáveis: número médio 

de ossos por ossada, idade e estatura. Para as variáveis - quantidade de ossos, 

sexo, ancestralidade, destreza manual, achados patológicos, aspectos 

odontológicos, roupas e/ou pertences e chances de identificação, o teste utilizado foi 

o c2 (a≤0,05) não paramétrico (ZAR, 1999). 
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4.5. Análise dos Dados de Mortalidade em Ribeirão Preto e Região 

 

 

Os dados foram analisados de acordo com o número anual de casos 

atendidos no LAF-CEMEL/FMRP-USP (dados do NPML/RPO), classificando os 

casos de acordo com a sua causa jurídica de morte (homicídio, suicídio ou acidente 

- dados do DATASUS) para verificar se o número de casos de ossadas era 

proporcional ao número total de casos atendidos ou a uma causa jurídica específica, 

focando principalmente na possibilidade de homicídio. 
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5. Resultados 

 

 

5.1. Análise das ossadas encaminhadas ao LAF/CEMEL entre os anos de 1999 

a 2010 

 

 

Em um estudo prévio foi realizado a análise das ossadas presentes no 

LAF/CEMEL até o ano de 2004. 

Nesse período ainda não havia o convênio entre a FMRP/USP e a University 

os Sheffield – UK, por esse motivo muitas das ossadas acumuladas não foram 

examinadas. Portanto, as ossadas que foram encaminhadas ao LAF/CEMEL até o 

ano 2004 serão citadas, mas não descritas ano a ano.  

Até o ano de 2004 deram entrada 41 ossadas no LAF/CEMEL, sendo que 

dessas, somente 23 foram examinadas pelo protocolo elaborado pela University of 

Sheffield – UK e a FMRP/USP após o estabelecimento do convênio entre essas 

instituições. Dentre as 18 ossadas restantes, 13 não foram submetidas ao exame 

antropológico por não possuírem elementos ósseos suficientes para a conclusão do 

exame, uma ossada não era humana e quatro delas não puderam ser utilizadas por 

que não possuíam numero de registro de boletim de ocorrência (B.O.). Para cada 

um dos casos examinados foi elaborado um REAF. 

Os resultados obtidos nos REAFs mostraram que as características 

antropológicas mais observadas são relativas a indivíduos do sexo masculino (21 

casos – 91%), caucasianos (11 casos – 48%), com uma média de idade com o pico 

entre 30 e 35 anos (seis casos – 26%), com a média da estatura não determinada 

(nove casos - 39%) e também com a destreza manual não identificada (17 casos – 

74%). Além disso, há uma predominância de informações dentárias (19 casos – 
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83%), ausência de achados patológicos (13 casos – 57%) e ausência de roupas 

e/ou outros pertences (12 casos – 52%). (SOARES, 2008). 

A partir de 2005, já com o estabelecimento do convênio entre a FMRP/USP e 

a University of Sheffield – UK, todas as ossadas que deram entrada no LAF/CEMEL 

foram registradas e possuíam número de B.O. 

Cinquenta e cinco ossadas foram encaminhadas ao LAF/CEMEL entre os 

anos de 2005 a 2010. Dessas ossadas, 13 não puderam ter um REAF elaborado, 

pois duas não eram ossadas humanas, duas eram de fetos, nove foram 

consideradas prejudicadas (seis por não possuírem elementos ósseos suficientes 

para análise e três foram produtos de exumações de pessoas com identidade 

conhecida) (tabela 1). 

Das 55 ossadas que deram entrada no LAF/CEMEL, 21 tiveram que passar 

pelo processo de redução. 

 

Tabela 1- Distribuição das ossadas em relação aos diferentes intervalos de tempo e 
o total, divididas em humanas, não humanas, fetos e prejudicadas. 

Ossadas 1999/2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % Absoluta 

Humanas 23 5 9 8 6 7 7 65 68% 

Não Humanas 1 0 1 1 0 0 0 3 3% 

Fetos 0 0 0 1 1 0 0 2 2% 

Prejudicadas 17 0 0 1 0 3 5 26 27% 
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5.2. Investigação do número de ossos frequentemente encaminhados por caso 

ao LAF/CEMEL 

 

 

Das 42 ossadas humanas examinadas a partir de 2005, a média de ossos por 

caso foi de 116 ossos. Uma ossada completa tem 200 ossos, para fins de exame 

através do protocolo LAF/CEMEL.  

Do total de 42, 17 casos (40%) possuíam menos de 100 ossos, o que 

corresponde a menos de 50% do total de ossos por caso, e 25 casos possuíam mais 

de 100 ossos, correspondendo a 60% dos casos (tabela 2). 

 
Tabela 2- Casos em ordem crescente de quantidade de ossos. Na ordem 
sequencial, os casos de um a 17 (40%) possuem menos de 50% dos ossos, 
enquanto que os casos de 10 a 24 (60%), possuem mais de 50% dos ossos. 
Ordem LAF* Número de Ossos Ordem LAF* Número de Ossos 

1 LAF 001/06 17 22 LAF 005/06 115 

2 LAF 009/06 20 23 LAF 005/07 117 

3 LAF 012/10 20 24 LAF 006/07 117 

4 LAF 004/05 21 25 LAF 008/07A 129 

5 LAF 007/08 60 26 LAF 005/09 131 

6 LAF 004/09 60 27 LAF 005/05 134 

7 LAF 003/05 74 28 LAF 010/09 135 

8 LAF 006/09 74 29 LAF 002/06 150 

9 LAF 002/08 77 30 LAF 007/07B 150 

10 LAF 010/06 79 31 LAF 001/08 162 

11 LAF 008/10 82 32 LAF 003/06 171 

12 LAF 009/10 82 33 LAF 007/09 172 

13 LAF 004/10 84 34 LAF 001/07 173 

14 LAF 001/05 87 35 LAF 008/07B 175 

15 LAF 008/09 90 36 LAF 002/05 176 

16 LAF 009/09 92 37 LAF 004/06 176 

17 LAF 001/10 92 38 LAF 007/07A 176 

18 LAF 007/06 102 39 LAF 011/10 185 

19 LAF 006/06 107 40 LAF 010/10 189 

20 LAF 003/07 107 41 LAF 006/08 192 

21 LAF 005/08 109 42 LAF 004/08 202 

*LAF = Laboratório de Antropologia Forense 
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5.3. Investigação dos ossos mais e menos encaminhados por caso ao 

LAF/CEMEL 

 

 

Para a realização da análise dos ossos mais e menos encaminhados, levou-

se em consideração o fato de que alguns ossos, no momento do preenchimento dos 

REAFs, são contados em grupo, devido à dificuldade em determinar com exatidão 

qual osso se trata, como, por exemplo, as costelas.  

Das 12 costelas, a única que se pode afirmar com exatidão qual a sua 

numeração é a costela número um por sua diferença anatômica. Para as demais, 

principalmente quando se trata da análise de uma ossada muito incompleta, torna-se 

difícil dizer, por exemplo, se uma costela é a terceira, quarta ou quinta. Portanto, 

considera-se a quantidade de costelas presentes da segunda à décima segunda. O 

mesmo é válido para outros ossos, como vértebras e falanges, os chamados ossos 

múltiplos. 

A Tabela 3 apresenta a relação dos ossos analisados no crânio e as 

quantidades presentes, com as respectivas porcentagens absolutas, de acordo com 

o total de casos estudados (42). Os ossos do crânio mais encaminhados foram o 

parietal direito, presente em 100% dos casos (42), occipital, maxilar, parietal 

esquerdo, temporal esquerdo, temporal direito e zigomático direito, presentes em 41 

casos (98%). Em contrapartida, a cartilagem da tireóide (única peça não óssea 

analisada no protocolo) e o osso hióide foram os ossos menos encaminhados, 

presentes em dois casos (5%) e nove casos (21%) respectivamente. 
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Tabela 3- Relação dos ossos do crânio com as respectivas quantidades nos 
diferentes intervalos de tempo e o total com a porcentagem absoluta.  
Elementos do Crânio 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % Absoluta 

Frontal 5 8 8 6 7 6 40 95% 
Occipital* 5 9 8 6 7 6 41 98% 
Esfenóide 5 8 8 5 7 6 39 93% 
Maxilar* 4 9 8 6 7 7 41 98% 
Palatino 4 8 8 6 7 6 39 93% 
Vômer 5 6 7 5 6 6 35 83% 

Parietal esquerdo* 5 9 8 6 7 6 41 98% 
Temporal esquerdo* 5 9 8 6 7 6 41 98% 
Concha nasal inferior 

esquerda 3 5 8 6 7 5 34 81% 

Etmóide esquerdo 4 7 7 5 6 5 34 81% 
Lacrimal esquerdo 3 7 8 4 7 6 35 83% 

Nasal esquerdo 5 8 8 5 7 6 39 93% 
Zigomático esquerdo 4 8 8 6 7 4 37 88% 

Parietal direito* 5 9 8 6 7 7 42 100% 
Temporal direito* 5 9 8 5 7 7 41 98% 

Concha nasal inferior 
direita 3 5 8 5 6 5 32 76% 

Etmóide direito 4 7 7 5 6 5 34 81% 
Lacrimal direito 4 5 7 4 6 5 31 74% 

Nasal direito 4 8 8 5 7 6 38 90% 
Zigomático direito* 5 8 8 6 7 7 41 98% 

Hióide** 0 3 2 3 0 1 9 21% 
Cartilagem da tireóide** 0 1 0 0 0 1 2 5% 

Mandíbula 4 7 8 5 7 5 36 86% 
*Ossos mais encaminhados. **Ossos menos encaminhados. 
 

Os dados dos ossos não múltiplos do esqueleto axial estão presentes na 

tabela 4. A análise mostrou que o elemento mais encaminhado foi o sacro, presente 

em 36 casos (86%) e o elemento menos encaminhado foi o cóccix, presente em 12 

casos (29%).  
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Tabela 4- Relação dos ossos não múltiplos do esqueleto axial com as respectivas 
quantidades nos diferentes intervalos de tempo e o total com a porcentagem 
absoluta. 

Elementos do Axial 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % Absoluta 

Manúbrio 3 6 7 5 5 5 31 74% 

Mesosterno 3 5 7 5 3 6 29 69% 

C1 Atlas 2 5 8 4 4 6 29 69% 

C2 Axis 2 6 8 5 4 3 28 67% 

Sacro* 4 7 8 5 6 6 36 86% 

Cóccix** 0 2 4 3 1 2 12 29% 

*Ossos mais encaminhados. **Ossos menos encaminhados. 
 

Para os ossos não múltiplos das costelas e pelves é apresentada a tabela 5. 

A pelve direita foi o osso mais encaminhado, presente em 37 casos (88%), enquanto 

que a costela 1 direita foi o osso menos encaminhado, estando presente em 29 

casos (69%). 

 

 Tabela 5- Relação dos ossos não múltiplos das costelas e pelves com as 
respectivas quantidades nos diferentes intervalos de tempo e total com a 
porcentagem absoluta. 
Elementos das Costelas e 

Pelves 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % Absoluta 

Costela 1 esquerda 2 6 8 4 6 5 31 74% 

Costela 1 direita** 2 6 7 5 5 4 29 69% 

Pelve esquerda 4 7 8 6 6 5 36 86% 

Pelve direita* 4 7 8 6 7 5 37 88% 

*Ossos mais encaminhados. **Ossos menos encaminhados. 
 

Os dados dos ossos não múltiplos do apêndice superior esquerdo estão 

demonstrados na tabela 6. O osso mais encaminhado foi o úmero esquerdo, 

presente em 36 casos (86%) e o osso menos encaminhado foi a falange distal 1 

esquerda, presente em sete casos (17%). 
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Tabela 6- Relação dos ossos não múltiplos do apêndice superior esquerdo com as 
respectivas quantidades nos diferentes intervalos de tempo e o total com a 
porcentagem. 

Elementos do Apêndice 
Superior Esquerdo 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % Absoluta 

Clavícula esquerda 3 7 8 4 5 5 32 76% 

Escápula esquerda 4 7 7 6 6 5 35 83% 

Úmero esquerdo* 5 7 7 6 5 6 36 86% 

Rádio esquerdo 3 7 7 5 3 5 30 71% 

Ulna esquerda 3 7 7 5 5 5 32 76% 

Escafóide esquerdo 3 5 4 4 1 3 20 48% 

Semi-lunar esquerdo 2 3 3 4 1 2 15 36% 

Piramidal esquerdo 2 1 4 4 1 2 14 33% 

Pisiforme esquerdo 1 2 2 2 1 2 10 24% 

Trapézio esquerdo 1 4 4 3 1 2 15 36% 

Trapezóide esquerdo 2 4 3 3 1 2 15 36% 

Capitato esquerdo 2 4 5 4 1 2 18 43% 

Hamato esquerdo 2 4 3 4 1 1 15 36% 

Metacarpo 1 esquerdo 2 2 4 4 1 3 16 38% 

Metacarpo 2 esquerdo 2 2 4 4 1 2 15 36% 

Metacarpo 3 esquerdo 2 2 5 4 2 3 18 43% 

Metacarpo 4 esquerdo 2 1 5 3 2 3 16 38% 

Metacarpo 5 esquerdo 2 2 4 3 2 2 15 36% 

Falange proximal 1 esquerda 0 2 3 4 0 3 12 29% 

Falange distal 1 esquerda** 0 1 2 3 0 1 7 17% 

*Ossos mais encaminhados. **Ossos menos encaminhados. 
 

A tabela 7 apresenta os dados dos ossos não múltiplos do apêndice inferior 

esquerdo e mostra que o fêmur esquerdo e a tíbia esquerda foram os ossos mais 

encaminhados, presentes em 37 casos cada um (88%). E a falange distal 1 

esquerda foi o osso menos encaminhado, presente em 16 casos (38%). 
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Tabela 7- Relação dos ossos não múltiplos do apêndice inferior esquerdo com as 
respectivas quantidades nos diferentes intervalos de tempo e o total com a 
porcentagem. 

Elementos do Apêndice 
Inferior Esquerdo 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % Absoluta 

Fêmur esquerdo* 4 7 8 6 6 6 37 88% 

Patela esquerda 2 5 7 4 2 3 23 55% 

Tíbia esquerda* 4 7 8 5 7 6 37 88% 

Fíbula esquerda 4 7 8 5 7 4 35 83% 

Talus esquerdo 3 7 8 5 4 3 30 71% 

Calcâneo esquerdo 3 7 8 5 5 4 32 76% 

Cubóide esquerdo 3 6 7 4 4 4 28 67% 

Navicular esquerdo 2 7 7 5 4 4 29 69% 

Cuneiforme medial esquerdo 1 6 6 3 3 4 23 55% 
Cuneiforme intermediário 

esquerdo 
3 6 6 3 3 4 25 60% 

Cuneiforme lateral esquerdo 2 5 7 3 4 4 25 60% 

Metatarso 1 esquerdo 3 5 6 3 4 4 25 60% 

Metatarso 2 esquerdo 3 6 6 4 3 5 27 64% 

Metatarso 3 esquerdo 2 5 7 4 3 4 25 60% 

Metatarso 4 esquerdo 2 5 7 4 3 4 25 60% 

Metatarso 5 esquerdo 3 4 7 4 3 3 24 57% 

Falange proximal 1 esquerda 1 3 4 3 3 3 17 40% 

Falange distal 1 esquerda** 1 3 4 2 3 3 16 38% 

*Ossos mais encaminhados. **Ossos menos encaminhados. 
 

Os dados dos ossos não múltiplos do apêndice superior direito estão 

expostos na tabela 8. A clavícula, a escápula e a úmero direitas foram os ossos mais 

encaminhados, presentes em 35 casos (83%), enquanto que o trapézio, o 

trapezóide, a falange proximal 1 e a falange distal 1 direitas foram os ossos menos 

encaminhados, presentes em 14 casos (33%). 
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Tabela 8- Relação dos ossos não múltiplos do apêndice superior direito com as 
respectivas quantidades nos diferentes intervalos de tempo e o total com a 
porcentagem. 

Elementos do Apêndice 
Superior Direito 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % Absoluta 

Clavícula direita* 3 7 8 6 6 5 35 83% 

Escápula direita* 4 7 8 5 6 5 35 83% 

Úmero direito* 4 7 8 6 5 5 35 83% 

Radio direito 4 5 8 5 4 3 29 69% 

Ulna direita 4 6 8 5 4 4 31 74% 

Escafóide direito 1 4 4 4 2 2 17 40% 

Semi-lunar direito 2 5 3 4 2 3 19 45% 

Piramidal direito 2 3 3 4 2 2 16 38% 

Pisiforme direito 2 3 3 3 2 2 15 36% 

Trapézio direito** 1 2 4 3 2 2 14 33% 

Trapezóide direito** 1 2 3 4 2 2 14 33% 

Capitato direito 1 5 4 4 2 2 18 43% 

Hamato direito 2 4 4 4 2 2 18 43% 

Metacarpo 1 direito 3 3 6 2 3 2 19 45% 

Metacarpo 2 direito 2 3 5 4 3 2 19 45% 

Metacarpo 3 direito 2 3 6 4 3 2 20 48% 

Metacarpo 4 direito 2 3 6 4 3 2 20 48% 

Metacarpo 5 direito 3 2 4 4 3 2 18 43% 

Falange proximal 1 direita** 0 3 5 2 2 2 14 33% 

Falange distal 1 direita** 0 3 4 3 2 2 14 33% 

*Ossos mais encaminhados. **Ossos menos encaminhados. 
 

A tabela 9 reúne os dados dos ossos não múltiplos do apêndice inferior 

direito, onde o fêmur direito foi o osso mais encaminhado, presente em 38 casos 

(90%) e a falange distal 1 direita foi o osso menos encaminhado, presente em 17 

casos (40%). 
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Tabela 9- Relação dos ossos não múltiplos do apêndice inferior direito com as 
respectivas quantidades nos diferentes intervalos de tempo e o total com a 
porcentagem. 

Elementos do Apêndice 
Inferior Direito 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % Absoluta 

Fêmur direito* 4 7 8 6 6 7 38 90% 

Patela direita 2 4 7 3 2 3 21 50% 

Tíbia direita 3 7 8 6 7 6 37 88% 

Fíbula direita 3 7 8 5 6 4 33 79% 

Talus direito 3 6 7 4 5 3 28 67% 

Calcâneo direito 3 7 7 5 5 5 32 76% 

Cubóide direito 3 6 5 4 4 4 26 62% 

Navicular direito 2 6 8 2 4 4 26 62% 

Cuneiforme medial direito 2 5 7 4 4 3 25 60% 
Cuneiforme intermediário 

direito 
1 5 5 2 3 4 20 48% 

Cuneiforme lateral direito 1 6 5 2 3 4 21 50% 

Metatarso 1 direito 2 6 7 3 5 4 27 64% 

Metatarso 2 direito 3 5 7 3 5 5 28 67% 

Metatarso 3 direito 3 5 7 2 5 4 26 62% 

Metatarso 4 direito 3 5 7 2 5 3 25 60% 

Metatarso 5 direito 1 5 6 2 4 3 21 50% 

Falange proximal 1 direita 1 4 6 2 4 3 20 48% 

Falange distal 1 direita** 1 3 5 3 2 3 17 40% 

*Ossos mais encaminhados. **Ossos menos encaminhados. 
 

Para a análise dos ossos múltiplos foi realizada a contagem do número de 

casos que possuíam determinado elemento, independente da quantidade de ossos 

presentes. As vértebras torácicas (T1 – T12) foram os ossos múltiplos mais 

encaminhados, presentes em 38 casos (90%) e as falanges distais 2-5 esquerdas, 

foram os ossos múltiplos menos encaminhados, presentes em oito casos (19%), 

tabela 10.   
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Tabela 10- Relação dos ossos múltiplos com o número de casos em que pelo 
menos um osso do grupo esta presente  nos diferentes intervalos de tempo e o total 
com a porcentagem. 

Ossos Múltiplos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % Absoluta 

Vértebras C3-7 3 7 8 5 6 5 34 81% 

Vértebras T1-12* 4 7 8 6 7 6 38 90% 

Vértebras L1-5 4 7 8 6 7 5 37 88% 

Costela 2-12 esquerdas 4 7 8 6 7 5 37 88% 

Costela 2-12 direitas 4 7 8 6 7 5 37 88% 
Falange proximal 2-5 
superiores esquerdas 

2 2 4 4 2 3 17 40% 

Falange intermediária 2-5 
superiores esquerdas 

1 2 5 3 1 2 14 33% 

Falange distal 2-5 superiores 
esquerdas** 1 1 2 3 0 1 8 19% 

Falange proximal 2-5 
inferiores esquerdas 

1 3 6 3 3 3 19 45% 

Falange intermediária2-5 
inferiores esquerdas 

2 1 4 3 3 3 16 38% 

Falange distal 2-5 inferiores 
esquerdas 1 2 4 3 1 3 14 33% 

Falange proximal 2-5 
superiores direitas 

2 3 4 4 3 2 18 43% 

Falange intermediária 2-5 
superiores direitas 

0 3 4 4 2 2 15 36% 

Falange distal 2-5 superiores 
direitas 

0 2 4 3 1 2 12 29% 

Falange proximal 2-5 
inferiores direitas 

2 3 5 3 2 3 18 43% 

Falange intermediária 2-5 
inferiores direitas 

2 1 2 2 2 3 12 29% 

Falange distal 2-5 inferiores 
direitas 

1 1 4 2 1 3 12 29% 

*Ossos mais encaminhados. **Ossos menos encaminhados. 
 

 

5.4. Investigação dos dentes mais e menos encaminhados por caso ao 

LAF/CEMEL 

 

 

Para a análise dos dentes mais e menos encaminhados verificou-se o número 

de casos que apresentavam o dente presente ou ausente, sendo que dentre os 

ausentes estão os ausentes ante-mortem (figura 4-A), ausentes post-mortem (figura 
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4-B) e os ausentes sem informações (geralmente devido a falta da mandíbula ou da 

maxila, ou pelo fato de não terem sido encontrados no local da coleta). 

 

 

 

Figura 4 – Mandíbula de ossada do LAF/CEMEL. A - Alvéolo dentário com 
reparação óssea indicando ausência do dente antes da morte. B - Alvéolo dentário 

aberto sem reparo ósseo indicando ausência do dente após a morte. 

 

 

Os dados da dentição superior direita estão expostos na tabela 11. Dentre os 

dentes superiores direito, o primeiro molar foi o dente mais encaminhado, estando 

A 
B 
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presente em 25 casos (60%), enquanto que o incisivo central foi o dente menos 

encaminhado, presente em nove casos (21%).    

 

Tabela 11- Relação dos dentes superiores direitos com a respectiva classificação e 
quantidade para os intervalos de tempo e o total com a porcentagem absoluta. 

Dentição 
Superior 
Direita 

Classificação 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % Absoluta 

Incisivo 
central** 

Presente 1 1 2 3 0 2 9 21% 

Ausente Ante-Mortem 3 2 1 1 3 0 10 24% 

Ausente Post-Mortem 0 4 4 0 4 2 14 33% 

Sem Informação 1 2 1 2 0 3 9 21% 

Incisivo 
lateral 

Presente 2 1 5 2 2 4 16 38% 
Ausente Ante-Mortem 2 2 0 1 3 0 8 19% 
Ausente Post-Mortem 0 4 3 0 2 1 10 24% 

Sem Informação 1 2 0 3 0 2 8 19% 

Canino 

Presente 2 1 4 3 3 3 16 38% 
Ausente Ante-Mortem 2 2 1 1 2 0 8 19% 
Ausente Post-Mortem 0 4 2 0 2 3 11 26% 

Sem Informação 1 2 1 2 0 1 7 17% 

1º pré-molar 

Presente 1 5 6 2 4 3 21 50% 
Ausente Ante-Mortem 3 2 0 1 3 1 10 24% 
Ausente Post-Mortem 0 0 2 1 0 0 3 7% 

Sem Informação 1 2 0 2 0 3 8 19% 

2º pré-molar 

Presente 2 2 3 4 5 3 19 45% 
Ausente Ante-Mortem 2 2 0 1 2 1 8 19% 
Ausente Post-Mortem 0 3 4 0 0 0 7 17% 

Sem Informação 1 2 1 1 0 3 8 19% 

1º molar* 

Presente 2 5 8 4 3 3 25 60% 
Ausente Ante-Mortem 2 2 0 1 3 0 8 19% 
Ausente Post-Mortem 0 0 0 0 1 0 1 2% 

Sem Informação 1 2 0 1 0 4 8 19% 

2º molar 

Presente 1 6 6 3 4 3 23 55% 
Ausente Ante-Mortem 3 1 1 2 3 0 10 24% 
Ausente Post-Mortem 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Sem Informação 1 2 1 1 0 4 9 21% 

3º molar 

Presente 0 2 4 2 4 0 12 29% 
Ausente Ante-Mortem 3 4 2 1 2 0 12 29% 
Ausente Post-Mortem 1 1 1 0 0 3 6 14% 

Sem Informação 1 2 1 3 1 4 12 29% 

*Dentes mais encaminhados. **Dentes menos encaminhados. 
 

O segundo molar superior esquerdo foi o mais encaminhado, presente em 25 

casos (60%), e o incisivo central superior esquerdo e o terceiro molar superior 
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esquerdo foram os menos encaminhados, presentes em 16 casos (38%), como 

mostra a tabela 12. 

 

Tabela 12- Relação dos dentes superiores esquerdos com a respectiva classificação 
e quantidade para os intervalos de tempo e o total com a porcentagem absoluta. 

Dentição 
Superior 
Esquerda 

Classificação 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % Absoluta 

Incisivo 
central** 

Presente 0 3 7 3 0 3 16 38% 
Ausente Ante-Mortem 3 1 0 2 3 1 10 24% 
Ausente Post-Mortem 1 4 0 0 4 0 9 21% 

Sem Informação 1 1 1 1 0 3 7 17% 

Incisivo 
lateral 

Presente 2 3 4 3 2 3 17 40% 
Ausente Ante-Mortem 2 1 1 1 3 0 8 19% 
Ausente Post-Mortem 0 4 2 1 2 1 10 24% 

Sem Informação 1 1 1 1 0 3 7 17% 

Canino 

Presente 1 5 6 2 5 5 24 57% 
Ausente Ante-Mortem 2 2 0 2 2 0 8 19% 
Ausente Post-Mortem 1 1 1 1 0 0 4 10% 

Sem Informação 1 1 1 1 0 2 6 14% 

1º pré-molar 

Presente 2 3 7 3 4 5 24 57% 
Ausente Ante-Mortem 2 2 0 3 2 0 9 21% 
Ausente Post-Mortem 0 3 1 0 1 1 6 14% 

Sem Informação 1 1 0 0 0 1 3 7% 

2º pré-molar 

Presente 1 3 4 3 3 3 17 40% 
Ausente Ante-Mortem 3 1 2 3 2 0 11 26% 
Ausente Post-Mortem 0 4 2 0 2 2 10 24% 

Sem Informação 1 1 0 0 0 2 4 10% 

1º molar 

Presente 1 5 7 3 4 3 23 55% 
Ausente Ante-Mortem 3 2 1 2 3 0 11 26% 
Ausente Post-Mortem 0 1 0 1 0 0 2 5% 

Sem Informação 1 1 0 0 0 4 6 14% 

2º molar* 

Presente 2 6 6 2 4 5 25 60% 
Ausente Ante-Mortem 2 1 1 2 3 0 9 21% 
Ausente Post-Mortem 0 1 0 2 0 0 3 7% 

Sem Informação 1 1 1 0 0 2 5 12% 

3º molar** 

Presente 3 2 5 1 1 4 16 38% 
Ausente Ante-Mortem 1 4 1 2 5 0 13 31% 
Ausente Post-Mortem 0 1 1 1 0 0 3 7% 

Sem Informação 1 2 1 2 1 3 10 24% 

*Dentes mais encaminhados. **Dentes menos encaminhados. 
 

A tabela 13 apresenta os dados da dentição inferior esquerda e mostra que os 

dentes mais encaminhados foram o primeiro pré-molar e o canino, que estavam 
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presentes em 23 casos (55%). Em contrapartida, o incisivo central foi o dente menos 

encaminhado, presente em 10 casos (24%). 

 

Tabela 13- Relação dos dentes inferiores esquerdos com a respectiva classificação 
e quantidade para os intervalos de tempo e o total com a porcentagem absoluta. 
Dentição 
Inferior 

Esquerda 
Classificação 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % Absoluta 

3º molar 

Presente 1 4 3 3 4 2 17 40% 
Ausente Ante-Mortem 3 3 1 0 2 0 9 21% 
Ausente Post-Mortem 0 0 1 1 0 2 4 10% 

Sem Informação 1 2 3 2 1 3 12 29% 

2º molar 

Presente 2 4 5 4 4 2 21 50% 
Ausente Ante-Mortem 2 3 1 1 3 1 11 26% 

Ausente Post-Mortem 0 0 2 0 0 1 3 7% 

Sem Informação 1 2 0 1 0 3 7 17% 

1º molar 

Presente 1 2 5 2 2 3 15 36% 
Ausente Ante-Mortem 3 5 1 3 4 1 17 40% 
Ausente Post-Mortem 0 0 0 0 1 0 1 2% 

Sem Informação 1 2 2 1 0 3 9 21% 

2º pré-
molar 

Presente 0 2 4 4 3 3 16 38% 
Ausente Ante-Mortem 3 2 0 0 2 1 8 19% 
Ausente Post-Mortem 1 3 2 0 2 0 8 19% 

Sem Informação 1 2 2 2 0 3 10 24% 

1º pré-
molar* 

Presente 1 5 5 5 4 3 23 55% 
Ausente Ante-Mortem 2 1 0 0 2 0 5 12% 
Ausente Post-Mortem 1 1 2 0 1 1 6 14% 

Sem Informação 1 2 1 1 0 3 8 19% 

Canino* 

Presente 3 3 5 5 4 3 23 55% 
Ausente Ante-Mortem 1 1 0 0 2 0 4 10% 
Ausente Post-Mortem 0 3 2 0 1 1 7 17% 

Sem Informação 1 2 1 1 0 3 8 19% 

Incisivo 
lateral 

Presente 2 2 6 4 1 3 18 43% 
Ausente Ante-Mortem 1 1 0 0 2 0 4 10% 
Ausente Post-Mortem 1 4 1 1 4 1 12 29% 

Sem Informação 1 2 1 1 0 3 8 19% 

Incisivo 
central** 

Presente 1 1 3 3 0 2 10 24% 

Ausente Ante-Mortem 1 1 0 1 2 0 5 12% 

Ausente Post-Mortem 2 5 4 0 5 2 18 43% 

Sem Informação 1 2 1 2 0 3 9 21% 

*Dentes mais encaminhados. **Dentes menos encaminhados. 
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Os dados da dentição inferior direita estão presentes na tabela 14. A análise 

mostrou que o dente mais encaminhado foi o segundo pré-molar, presente em 22 

casos (52%) e o dente menos encaminhado foi o incisivo central, presente em 10 

casos (24%).   

 

Tabela 14- Relação dos dentes inferiores direitos com a respectiva classificação e 
quantidade para os intervalos de tempo e o total com a porcentagem absoluta. 

Dentição 
Inferior 
Direita 

Classificação 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % Absoluta 

Incisivo 
central** 

Presente 0 2 3 3 0 2 10 24% 
Ausente Ante-Mortem 1 1 0 0 2 0 4 10% 
Ausente Post-Mortem 3 3 4 1 5 3 19 45% 

Sem Informação 1 3 1 2 0 2 9 21% 

Incisivo 
lateral 

Presente 1 2 4 4 1 2 14 33% 
Ausente Ante-Mortem 1 1 0 0 2 0 4 10% 
Ausente Post-Mortem 2 3 3 1 4 3 16 38% 

Sem Informação 1 3 1 1 0 2 8 19% 

Canino 

Presente 1 3 5 4 4 4 21 50% 
Ausente Ante-Mortem 2 1 0 0 2 0 5 12% 
Ausente Post-Mortem 1 2 2 1 1 1 8 19% 

Sem Informação 1 3 1 1 0 2 8 19% 

1º pré-molar 

Presente 1 3 4 4 4 5 21 50% 
Ausente Ante-Mortem 3 1 0 0 2 0 6 14% 
Ausente Post-Mortem 0 2 3 0 1 0 6 14% 

Sem Informação 1 3 1 2 0 2 9 21% 

2º pré-
molar* 

Presente 1 1 7 4 5 4 22 52% 
Ausente Ante-Mortem 3 2 0 1 2 1 9 21% 
Ausente Post-Mortem 0 3 1 0 0 0 4 10% 

Sem Informação 1 3 0 1 0 2 7 17% 

1º molar 

Presente 2 3 4 2 1 3 15 36% 
Ausente Ante-Mortem 2 2 2 3 6 1 16 38% 
Ausente Post-Mortem 0 1 1 0 0 1 3 7% 

Sem Informação 1 3 1 1 0 2 8 19% 

2º molar 

Presente 2 2 6 3 3 5 21 50% 
Ausente Ante-Mortem 2 3 1 2 4 0 12 29% 
Ausente Post-Mortem 0 1 1 0 0 0 2 5% 

Sem Informação 1 3 0 1 0 2 7 17% 

3º molar 

Presente 0 3 6 2 4 3 18 43% 
Ausente Ante-Mortem 4 3 1 2 2 1 13 31% 
Ausente Post-Mortem 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sem Informação 1 3 1 2 1 3 11 26% 

*Dentes mais encaminhados. **Dentes menos encaminhados. 
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5.5. Determinação do perfil bioantropológico das ossadas analisadas no 

LAF/CEMEL 

 

 

Todos os casos de ossadas examinados no LAF/CEMEL foram analisados 

com a finalidade de reunir dados para determinar o perfil bioantropológico de cada 

indivíduo. 

A análise do sexo permitiu avaliar se a ossada era masculina, feminina ou, 

caso isso não fosse possível (falta de elementos ósseos para análise), classificá-la 

como de sexo não determinado. Na figura estão representados crânios: masculino - 

figura 5 (A e B) e feminino - figura 5 (C e D). Os dados estão expostos na tabela 15, 

separados de acordo com cada intervalo de tempo e com as respectivas 

porcentagens absolutas. Das 42 ossadas analisadas, 40 ossadas eram do sexo 

masculino (95%) e apenas duas eram do sexo feminino (5%). 

 

Tabela 15- Relação do número de casos de acordo com o sexo (masculino, feminino 
ou não determinado) nos diferentes intervalos de tempo e o total com a porcentagem 
absoluta. 

Sexo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % Absoluta 

Masculino 5 8 8 6 7 6 40 95% 
Feminino 0 1 0 0 0 1 2 5% 

Não Determinado 0 0 0 0 0 0 0 0 
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A 

 
 

B 

 

C 

 
 

D 

 
Figura 5: A e B – Crânio masculino, frente e perfil; C e D – Crânio feminino, 

frente e perfil. 

 

Em relação à ancestralidade, as ossadas foram classificadas como 

pertencente a indivíduos com ancestralidade caucasiana figura 6A e 6B, africana 

figura 6C e 6D, oriental/indígena figura 6E e 6F, miscigenada ou não determinada 

quando os elementos ósseos presentes não eram suficientes para permitir a 

determinação da ancestralidade. Os indígenas e os orientas foram classificados 

juntos, porque são considerados da mesma “família” tanto para a antropologia 

quanto para a genética (DNA mitocondrial). Isso se deve ao fato de que os povos 

indígenas que vivem na América hoje, são descendentes de povos que migraram da 

Ásia na antiguidade (BONATO & SALZANO, 1997). 

Do total analisado, como consta na tabela 16, 24 ossadas (57%) 

apresentaram ancestralidade caucasiana, duas (4%) apresentaram ancestralidade 

africana, 12 (29%) eram miscigenadas e em quatro casos não foi possível 

determinar a ancestralidade através da análise antropológica da ossada (10%).  
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Tabela 16- Relação do número de casos de acordo com a ancestralidade 
(caucasiana, africana, oriental/indígena, miscigenada ou não determinada) nos 
diferentes intervalos de tempo e o total com a porcentagem absoluta. 

Ancestralidade 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % Absoluta 

Caucasiana 2 6 5 4 4 3 24 57% 
Africana 0 1 0 0 1 0 2 4% 

Oriental/Indígena 0 0 0 0 0 0 0 0 
Miscigenada 3 1 3 1 2 2 12 29% 

Não Determinada 0 1 0 1 0 2 4 10% 

 

A 

 
 

C 

 
 

E 

 

B 

 
 

D 

 
 

F 

 
Figura 6: A e B – Crânio de indivíduo caucasiano, frente e perfil; C e D – 
Crânio de indivíduo africano, frente e perfil; E e F – Crânio de indivíduo 

oriental/indígena, frente e perfil. 
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A análise da idade forneceu um intervalo de idades (mínima, média e 

máxima). A partir desses dados, obteve-se a média de idade que está demonstrada 

na tabela 17, sendo que na maior parte das ossadas (9 - 21%), estavam no intervalo 

de idade entre 40 a 45 anos, e para o intervalo de 55 a 60 anos havia apenas um 

caso (2%). 

 

Tabela 17- Relação do número de casos de acordo com a idade nos diferentes 
intervalos de tempo e o total com a porcentagem absoluta. 

Intervalos de Idade 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % Absoluta 

Menos de 15 anos 0 2 1 0 0 0 3 7% 
15 a 20 anos 0 0 2 0 0 0 2 5% 
20 a 25 anos 0 1 1 1 3 2 8 19% 
25 a 30 anos 0 0 1 1 0 0 2 5% 
30 a 35 anos 0 0 0 2 0 2 4 10% 
35 a 40 anos 0 0 1 0 1 1 3 7% 
40 a 45 anos 1 4 1 1 0 2 9 21% 
45 a 50 anos 1 1 0 0 2 0 4 10% 
50 a 55 anos 2 0 1 1 0 0 4 10% 
55 a 60 anos 0 0 0 0 1 0 1 2% 

Mais de 60 anos 1 1  0 0   0 0  2 5% 

 

Para determinar a estatura também foram utilizados intervalos, como mostra a 

tabela 18. Em 14% dos casos, a estatura é de 1,70 – 1,71 metros (seis casos). E 

para os intervalos de 1,54 – 1,55, 1,56 – 1,57 e 1,58 – 1,59 metros, não houve casos 

relatados. 
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Tabela 18- Relação do número de casos de acordo com a estatura nos diferentes 
intervalos de tempo e o total com a porcentagem absoluta. 

Intervalos de Estatura 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % Absoluta 

1,52 - 1,53m 0 1 0 0 0 0 1 2% 

1,54 - 1,55m 0 0 0 0 0 0 0 0 

1,56 - 1,57m 0 0 0 0 0 0 0 0 

1,58 - 1,59m 0 0 0 0 0 0 0 0 

1,60 - 1,61m 0 0 1 0 0 0 1 2% 

1,62 - 1,63m 0 2 0 0 0 2 4 10% 

1,64 - 1,65m 0 0 3 0 0 2 5 12% 

1,66 - 1,67m 1 0 0 1 1 0 3 7% 

1,68 - 1,69m 1 1 0 0 0 1 3 7% 

1,70 - 1,71m 1 1 3 1 0 0 6 14% 

1,72 - 1,73m 1 0 0 3 1 0 5 12% 

1,74 - 1,75m 0 0 0 0 3 1 4 10% 

1,76 - 1,77m 0 1 0 0 1 1 3 7% 

1,78 - 1,79m 0 1 0 0 0 0 1 2% 

1,80 - 1,81m 0 0 0 0 1 0 1 2% 

1,82 - 1,83m 0 0 0 1 0 0 1 2% 

Não Determinada 1 2 1 0 0 0 4 10% 

 

Outro dado obtido através da análise antropológica foi a destreza manual, 

como mostra a tabela 19. Em 12 casos (28%), a destreza manual não pode ser 

determinada por falta de elementos ósseos; na maior parte dos casos, 23 (55%) 

apresentaram sinais de predominância do uso da mão direita (destros) e em sete 

casos (17%) houve uma predominância do uso da mão esquerda (canhotos). 

 

Tabela 19- Relação do número de casos de acordo com a destreza manual (destro, 
canhoto ou não determinada) nos diferentes intervalos de tempo e o total com a 
porcentagem absoluta. 

Destreza Manual 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % Absoluta 

Destro 3 6 3 4 5 2 23 55% 
Canhoto 0 1 4 1 1 0 7 17% 

Não Determinado 2 2 1 1 1 5 12 28% 
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A presença de achados patológicos ante-mortem nos ossos foi outro 

parâmetro analisado, sendo possível classificar sua presença ou a ausência em 

cada caso. Em 12 casos (29%) foram encontrados achados patológicos e em 30 

casos (71%) os achados patológicos estavam ausentes, tabela 20. Na figura 7 estão 

exemplos de achados patológicos (A - Fusão óssea das vértebras torácica dois a 

lombar um e B – Presença de osteofitos em uma vértebra torácica e uma vértebra 

lombar); na figura 8 estão exemplos de fraturas (A – Calo ósseo consolidado, 

resultado de fratura ante-mortem; B – Fratura peri-mortem, com sinal de reação vital; 

C – Fratura post-mortem, sem sinal de reação vital). 

 

Tabela 20- Relação do número de casos de acordo com os achados patológicos 
(presente ou ausente) nos diferentes intervalos de tempo e o total com a 
porcentagem absoluta. 

Achados Patológicos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % Absoluta 

Presente 3 3 2 0 3 1 12 29% 

Ausente 2 6 6 6 4 6 30 71% 
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A 

 
 

B 

 
Figura 7: A – Fusão óssea das vértebras torácica dois a lombar um; B –. 
Presença de osteofitos em uma vértebra torácica e uma vértebra lombar. 
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A 

 
 

B 

 
 

C 

 
Figura 8 (Costelas): A – Calo ósseo consolidado, resultado de fratura ante-

mortem; B – Fratura peri-mortem, com sinal de reação vital; C – Fratura post-
mortem, sem sinal de reação vital. 

 

Na tabela 21 estão as informações sobre os dentes, como presença do dente, 

cáries, restaurações entre outras características obtidas na análise antropológica, 

pois a comparação da situação da dentição pode ser verificada junto aos registros 

em vida dessas ossadas e ajudar na sua identificação. Quarenta e uma ossadas 

analisadas (98%) apresentavam informações sobre os dentes para análise. 
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Tabela 21- Relação do número de casos de acordo com a presença ou ausência de 
informações odontológicas (com informação ou sem informação) nos diferentes 
intervalos de tempo e o total com a porcentagem absoluta. 

Aspectos Odontológicos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % Absoluta 

Com Informação 5 8 8 6 7 7 41 98% 

Sem Informação 0 1 0 0 0 0 1 2% 

 

Dos 42 casos analisados, 24 foram encaminhados juntamente com roupas 

e/ou outros pertences, o que corresponde a 57% do total, enquanto que 18 casos 

(43%) não possuíam nenhuma roupa e/ou pertences, tabela 22. 

 

Tabela 22- Relação do número de casos de acordo com a presença ou ausência de 
roupas e/ou pertences encaminhados juntamente com as ossadas (com pertence ou 
sem pertence) nos diferentes intervalos de tempo e o total com a porcentagem 
absoluta. 

Pertences 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % Absoluta 

Com pertence 3 3 4 4 5 5 24 57% 

Sem pertence 2 6 4 2 2 2 18 43% 

 

Os dados reunidos entre os anos de 2005 e 2010 mostraram que as 

características antropológicas mais comuns observadas nas ossadas encaminhadas 

ao LAF/CEMEL são relativas a indivíduos do sexo masculino (40 casos – 95%), 

caucasianos (24 casos – 57%), com uma média de idade no intervalo entre 40 e 45 

anos (11 casos – 26%), com a média da estatura nos intervalos entre 1,64 - 1,65 

metros e 1,70 - 1,71 metros (seis casos para cada intervalo – totalizando 28%) e 

destros (23 casos – 55%). Além disso, há uma predominância de informações 

dentárias (41 casos – 98%), como também de presença de roupas e/ou pertences 

(24 casos – 57%) e ausência de achados patológicos (30 casos – 71%). 
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5.6. Investigação do número de ossadas que possuem potencial para 

identificação com técnicas de Antropologia Forense e o número de ossadas 

em que a Antropologia Forense servirá somente como triagem 

 

 

A tabela 23 apresenta a relação de quantos casos possuem cada quantidade 

de dados antropológicos obtidos (de zero a oito). Quanto maior o número de dados, 

maior a probabilidade de identificação exclusivamente através do exame 

antropológico forense. Portanto, para fins de análise, casos que possuíam de cinco a 

oito dados determinados tinham um potencial para identificação utilizando somente 

técnicas de Antropologia Forense, o que totalizou 39 casos (93%), já os que 

possuíam de zero a quatro itens determinados, que somam apenas três casos (7%) 

dificilmente seriam identificados utilizando somente a técnica de antropologia 

forense, sendo necessária a realização da análise de DNA. 

 

Tabela 23- Relação da quantidade de dados obtidos a partir do exame antropológico 
(sexo, ancestralidade, idade, estatura, destreza manual, achados patológicos, 
aspectos odontológicos e presença de roupas e/ou pertences) com a respectiva 
quantidade de casos, divididas em cada intervalo de tempo e o total com a 
porcentagem absoluta.  

Quantidade de Dados 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % Absoluta 

0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

1 0 0 0 0 0 0 0 0% 

2 0 0 0 0 0 0 0 0% 

3 0 1 0 0 0 0 1 2% 

4 1 1 0 0 0 0 2 5% 

5 0 0 1 1 0 3 5 12% 

6 1 3 3 2 2 2 13 31% 

7 1 3 3 3 3 2 15 36% 

8 2 1 1 0 2 0 6 14% 
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5.7. Comparação dos casos de Antropologia Forense no LAF/CEMEL de 1999 a 

2004 e 2005 a 2010 

 

 

No grupo de 1999 a 2004, o número médio de ossos encaminhados foi 72 

enquanto no grupo de 2005 a 2010 o número médio foi de 116 ossos. Este aumento 

foi verificado como estatisticamente significativo pelo teste t de Student com a≤0,05. 

Das 23 ossadas analisadas no grupo de 1999 a 2004, sete (30%) possuíam 

mais de 50% dos ossos enquanto no grupo de 2005 a 2010, das 42 ossadas 

analisadas, 25 (70%) possuíam mais de 50% do total de ossos. Contudo, a diferença 

percentual observada não foi avaliada como estatisticamente significativa. Apenas 

uma ossada estava totalmente completa (200 ossos). 

Com relação aos parâmetros analisados no protocolo de exame antropológico 

do LAF/CEMEL, verificou-se que cinco parâmetros apresentaram diferença 

significativa entre os grupos estudados, tabela 24. 

A análise do sexo mostrou que as ossadas encaminhadas ao LAF/CEMEL, 

tanto no grupo de 1999 a 2004 (91%) quanto no grupo de 2005 a 2010 (95%) são 

em sua maioria do sexo masculino, não tendo sido detectada diferença 

estatisticamente significativa entre os dois grupos.  

Os resultados de ancestralidade das ossadas encaminhadas ao LAF/CEMEL 

no grupo de 1999 a 2004 em comparação com dados obtidos no grupo de 2005 a 

2010 demonstram a predominância de indivíduos caucasianos (48% e 57%, 

respectivamente) e miscigenados (13% e 29%, respectivamente). Todavia, não foi 

detectada diferença estatisticamente significativa entre os grupos. 

Já a comparação de idade (faixa etária) das ossadas encaminhadas ao 

LAF/CEMEL no grupo de 1999 a 2004 com o grupo de 2005 a 2010, evidencia uma 

redução estatisticamente significativa (teste t de Student - a≤0,05) nas idades 
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máxima, média e mínima estimadas. Isso indica uma redução na faixa de idade dos 

indivíduos cujas ossadas foram analisadas. 

Os resultados sobre estatura das ossadas encaminhadas ao LAF/CEMEL no 

grupo de 1999 a 2004 comparados aos dados obtidos no grupo de 2005 a 2010 

mostraram não haver diferença estatisticamente significativa nas estaturas mínima, 

média ou máxima.  

A análise da destreza manual mostrou que das ossadas encaminhadas ao 

LAF/CEMEL, no grupo de 1999 a 2004, a maioria não teve a destreza manual 

determinada (74%). Já no grupo de 2005 a 2010, a maioria das ossadas foram 

determinadas como destras (55%). Isso levou à observação de uma diferença 

estatisticamente significativa (teste do c2 - a≤0,05) entre os grupos estudados. 

Os resultados comparativos sobre achados patológicos nas ossadas 

encaminhadas ao LAF/CEMEL no intervalo de 1999 a 2004 (57%) com os dados 

obtidos de 2005 a 2010 (29%) não mostraram diferença significativa entre os grupos. 

Os resultados de informações dentárias nas ossadas encaminhadas ao 

LAF/CEMEL do grupo de 1999 a 2004 (78%), em comparação com o grupo de 2005 

a 2010 (98%), evidenciou diferença estatisticamente significativa entre os grupos, 

através do teste do c2 - a≤0,05. 

A análise percentual do número de casos com roupas e/ou outros pertences 

encaminhados ao LAF/CEMEL juntamente com as ossadas não sofreu modificações 

significativas entre os grupos de 1999 a 2004 e 2005 a 2010 (48% e 57% 

respectivamente). 

A análise percentual da chance de identificação de um indivíduo, apenas por 

técnicas antropológicas no grupo de 1999 a 2004 foi menor pois somente 65% das 

ossadas possuíam mais de quatro itens do protocolo LAF devidamente detectados. 

Já no grupo de 2005 a 2010, 93% dos casos de ossadas tinham mais de cinco itens 

detectados. O aumento evidenciado do percentual de parâmetros antropológicos 

obtidos através das ossadas encaminhadas ao LAF/CEMEL foi detectado como 

estatisticamente significativo (teste do c2 - a≤0,05). 
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Tabela 24- Dados comparativos sobre as características bioantropológicas das 
ossadas encaminhadas ao LAF-CEMEL/FMRP-USP entre 1999 a 2004 e 2005 a 2010.  

Parâmetro analisado 1999 a 2004 2005 a 2010 
   

Número médio de ossos por ossada 72 116* 
   

Quantidade de Ossos (% dos casos) 100 100 
≥ 50% de ossos 30 60 
≤ 50% de ossos 70 40 

   
Sexo (% dos casos) 100 100 

Masculino 92 95 
Feminino 4 5 

Não-determinado 4 0 
 

Ancestralidade (% dos casos) 100 100 
Caucasiana 48 57 

Africana 13 4 
Oriental/Indígena 0 0 

Miscigenada 13 29 
Não-determinada 26 10 

 
Idade (anos)   

Mínima 31 30 * 
Média 38 36 * 

Máxima 46 41 * 
 

Estatura (metros)   
Mínima 1,63 1,65 
Média 1,68 1,70 

Máxima 1,72 1,74 
 

Destreza Manual (% dos casos) 100 100 
Direita 22 55** 

Esquerda 4 17** 
Não-determinada 74 28** 

 
Achados Patológicos (% dos casos) 100 100 

Presentes 57 29 
Ausentes 43 71 

 
Aspectos Odontológicos (% dos casos) 100 100 

Com informações 78 98** 
Sem informações 22 2** 

 
Roupas e Pertences (% dos casos) 100 100 

Presentes 48 57 
Ausentes 52 43 

   
Chances de Identificação (% dos casos) 100 100 

5 – 8 Parâmetros 65 93** 
0 – 4 Parâmetros 35 7** 

(*) indica diferença estatisticamente significativa entre os grupos (a≤0,05) através do 
teste t de Student. 
(**) indica diferença estatisticamente significativa entre os grupos (a≤0,05) através 
do teste do c2. 
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5.8. Investigação da quantidade de ossadas encaminhadas ao LAF/CEMEL por 

região atendidas pelo NPML/RPO por ano 

 

 

As regiões atendidas pelo NPML/RPO para casos de encontro de ossadas 

estão descritas no anexo 03. 

Para o estudo foram consideradas as regiões que encaminharam ossadas ao 

LAF/CEMEL entre os anos de 1999 a 2010 (Equipes de: Barretos, Franca, Ribeirão 

Preto e São José do Rio Preto), como mostra a tabela 25. 
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Tabela 25- Relação da quantidade de encontro de cadáver putrefeito ou ossada em 
cada município/região por ano, com o total e a porcentagem absoluta. 

Região Município 
1999

/ 
2000 

2
0
0
1 

2
0
0
2 

2
0
0
3 

2
0
0
4 

2
0
0
5 

2
0
0
6 

2
0
0
7 

2
0
0
8 

2
0
0
9 

2
0
1
0 

T 
o 
t 
a 
l 

% 
Abso-
luta 

NPML 
Ribeirão 

Preto 

Altinópolis 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2% 
Cássia dos 
Coqueiros 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2% 

Cravinhos 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4% 

Jardinópolis 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 2 8 15% 

Luiz Antônio 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2% 

Pontal 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4% 
Ribeirão 

Preto 
1 3 2 1 0 1 1 0 2 3 3 

1
7 

31% 

São Simão 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4% 

Serra Azul 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2% 

Serrana 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2% 

Sertãozinho 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 7 13% 
NPML 

Ribeirão 
Preto 

Equipe 
Barretos 

Bebedouro 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2% 

Olímpia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2% 

Pitangueiras 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2% 

NPML 
Ribeirão 

Preto 
Equipe 
Franca 

Batatais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2% 

NPML 
São José 

do Rio 
Preto 

Guapiaçú 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4% 
Monte 

Aprazível 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 4% 

Paulo de 
Faria 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2% 

Poloni 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2% 
São José do 

Rio Preto 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2% 

Não 
Determina

do 

Não 
Determinado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2% 
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5.9. Investigação da quantidade de ossadas encaminhadas ao LAF/CEMEL por 

ano 

 

 

Devido à redução do número de homicídios em Ribeirão Preto e nas Regiões 

atendidas pelo NPML/RPO (Núcleo de Perícias Médico Legais de Ribeirão Preto), foi 

feito um estudo para verificar a relação existente entre os homicídios ocorridos nas 

últimas décadas e os casos de ossadas encaminhadas ao LAF/CEMEL desde que 

foi estabelecido o convênio entre a FMRP/USP e a University of Sheffield – UK, 

possibilitando uma análise detalhada de cada caso, tornando possível o 

conhecimento da causa da morte de uma ossada que é encaminhada ao 

LAF/CEMEL com sinais de morte violenta por causa externa (agressão por objeto 

perfurocontundente, como as armas de fogo; agressão por objeto perfurocortante, 

como facas e por objetos contundentes, como o podão). 

A tabela 26 mostra uma estabilidade no número de ossadas encaminhadas 

ao LAF/CEMEL ao ano. 
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Tabela 26- Porcentagem absoluta de ossadas encaminhadas ao LAF/CEMEL por 
ano. 

Ano Número de Ossadas % Absoluta 

1999/2000 6 11% 
2001 7 12% 
2002 6 11% 
2003 3 5% 
2004 1 2% 
2005 5 9% 
2006 6 11% 
2007 1 2% 
2008 6 11% 
2009 7 13% 
2010 7 13% 
Total 55 100% 

 

O local de encontro do cadáver é também um dado importante, pois 

conhecendo o local em que o cadáver foi encontrado, podemos chegar a uma 

suposição do tipo de crime ocorrido. Na tabela 27 o local de encontro do cadáver 

está dividido em quatro grupos, os grupos são: Rural (canavial, fazenda, mata, sítio 

e zona rural); Fluvial (margem de rio e pesqueiro); Outros (lixão, residência, rodovia, 

terreno baldio e via pública); e Não Determinado. 

 

Tabela 27- Relação da quantidade de corpos por local de encontro, com o total e a 
porcentagem absoluta. 

Local de 
Encontro do 

Cadáver 

1999/ 
2004 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % Absoluta 

Rural 13 3 5 0 4 6 3 34 62% 

Fluvial 2 0 0 1 2  2 7 13% 

Outros 3 2 1 0 0 1 2 9 16% 

Não Determinado 5 0 0 0 0 0 0 5 9% 
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 Como a maioria dos corpos são encaminhados ao LAF/CEMEL 

esqueletizados, dificilmente há marcas de violência nos ossos, o que torna inviável a 

determinação da causa do óbito, por isso a maior parte das causas de óbito são 

indeterminadas (28 casos – 51%), e entre as causas determinadas, a maior parte é 

por lesão ocasionada por objeto perfurocontundente, típica de lesão por arma de 

fogo, o que sugere dependendo do local de encontro do corpo (canaviais 

principalmente), crime de execução e ocultação de cadáver (17 casos – 31%). Já em 

seis casos foram detectadas lesões ocasionadas por objetos contundentes como 

causa dos traumatismos (11%). Em outros dois casos as  mortes ocorreram por 

lesões causadas por instrumentos perfurocortantes, ocasionadas por objetos 

cortantes, como facas (4%) e outros dois casos a morte se deu por enforcamento 

(4%), como pode ser visto na tabela 28. Na figura 9 estão imagens de exemplos de 

lesões causadas por instrumentos perfurocontundente (A), contundente (B) e 

perfurocortante (C). 

  

Tabela 28- Relação da quantidade de casos pela determinação da causa do óbito, 
com o total e a porcentagem absoluta. 

Causa do Óbito 
1999/ 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % Absoluta 

Arma de Fogo 5 0 4 0 2 2 4 17 31% 

Enforcamento 1 0 0 0 1 0 0 2 4% 

Facada 1 0 0 0 1 0 0 2 4% 

Traumatismo 2 2 0 0 1 1 0 6 11% 

Não Determinado 14 3 2 1 1 4 3 28 51% 
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B 

 
 

C 

 
Figura 9: A – Lesão causada por instrumento perfurocontundente; B – Lesão 
causada por instrumento contundente; C – Lesão causada por instrumento 

perfurocortante. 
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6. Discussão 

 

 

Todas as informações a respeito de uma ossada são obtidas através do 

conjunto de ossos recuperados em uma determinada circunstância. Quanto maior a 

quantidade de ossos encaminhados, melhor a qualidade de dados que podem ser 

obtidos. Portanto, para que se realize uma análise de maior confiabilidade é 

necessário que a ossada esteja o mais completa possível.  

Apenas uma ossada estava totalmente completa (200 ossos). A perda de 

ossos pode ocorrer nos corpos que são submetidos ao processo de redução. Isso 

ocorre, pois, durante a necropsia, caso ainda exista pele nos dedos, o médico legista 

pode retirar falanges (principalmente do dedo indicador direito), permitindo, assim, 

que a impressão digital seja coletada posteriormente e comparada com impressões 

digitais presentes em documentos de possíveis vítimas. Além disso, um corpo em 

decomposição em ambientes abertos está sujeito à ação de animais que podem 

retirar partes do mesmo para se alimentarem em locais afastados (SOARES, 2008).    

Mesmo com o aumento significativo no número de ossos encaminhados, 

ainda é necessário buscar melhorias na forma de encaminhamento das ossadas ao 

LAF/CEMEL. É comum que os restos mortais sejam encaminhados em sacos 

plásticos, com todos os ossos misturados e sem nenhuma tentativa de organização 

ou cuidado. Salienta-se que no Brasil o recolhimento e o encaminhamento de ossos 

encontrados não são feitos necessariamente por pessoal especializado, o que torna 

o processo de coleta vulnerável a falhas. Esta situação evidencia a necessidade de 

investimento em treinamento específico e capacitação das pessoas responsáveis 

pela coleta dos ossos.  

Mesmo considerando as falhas no processo de coleta de ossos no local de 

encontro de uma ossada e as dificuldades de divulgação dos dados obtidos para 

familiares interessados na identificação de uma ossada, pode-se dizer que o exame 
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antropológico forense oferece um potencial de identificação significativo na maioria 

dos casos (93%), justificando a necessidade de sua utilização antes de outros 

métodos mais dispendiosos.  

Como a identificação é um método comparativo, é necessário que os 

familiares de pessoas desaparecidas procurem o LAF/CEMEL para que seja 

realizada a coleta de informações e dados médicos. As informações são coletadas e 

armazenadas no LAF através de um Questionário para Fins Forenses (QFIF), 

representado no anexo 04. As informações, uma vez armazenadas são comparadas 

a casos de ossadas que dão entrada no LAF/CEMEL com as mesmas 

características (protocolo LAF x QFIF – anexo 05), na tentativa de identificar o maior 

número possível de pessoas. Cabe lembrar que mesmo um caso com dados em 

qualidade e quantidade suficientes para gerar um potencial de identificação elevado 

podem não gerar resultado final positivo (identificação) se não houver a 

manifestação de pessoas interessadas na identificação do falecido. 

A comparação das idades (faixa etária) das ossadas encaminhadas ao 

LAF/CEMEL entre o grupo de 1999 a 2004 e o grupo de 2005 a 2010, evidencia uma 

redução estatisticamente significativa (teste t de Student - a≤0,05) nas idades 

máxima, média e mínima estimadas, o que indica uma redução na faixa de idade 

das pessoas cujas ossadas foram analisadas. Isso sugere que a violência tem um 

papel importante, pois mesmo quando não é possível detectar a causa de morte, a 

possibilidade de que a mesma seja violenta é relevante, pois é pouco plausível que 

indivíduos jovens tenham mortes de causa natural em locais ermos ou suspeitos 

como os canaviais ou terrenos baldios onde usualmente são encontradas suas 

ossadas. Além disso, é de conhecimento público que a violência nos centros 

urbanos brasileiros afeta preferencialmente a população mais jovem (RAMOS, 2004; 

WAISELFISZ, 2010). 

A análise da destreza manual mostrou que das ossadas encaminhadas ao 

LAF/CEMEL no grupo de 1999 a 2004 a maioria não teve a destreza manual 

estimada (74%). Já no grupo de 2005 a 2010, a maioria das ossadas foi 

determinada como destras (55%). Isso levou à observação de uma diferença 

estatisticamente significativa (teste do c2 - a≤0,05) entre os grupos estudados. 
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Contudo, esta diferença se deve provavelmente ao fato de que as ossadas 

encaminhadas ao LAF/CEMEL a partir do ano de 2005 apresentaram o número 

médio de ossos superior às encaminhadas anteriormente, tornando a análise de 

destreza manual mais viável. 

Os resultados de informações dentárias nas ossadas encaminhadas ao 

LAF/CEMEL do grupo de 1999 a 2004 (78%) em comparação com o grupo de 2005 

a 2010 (98%) evidenciaram uma diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos, através do teste do c2 - a≤0,05. Dado que também pode ser atribuído a uma 

melhora na qualidade da coleta dos ossos no seu local de encontro, além da 

melhora do processo de redução dos cadáveres putrefeitos quando necessário. 

A análise percentual da quantidade de itens utilizados para a  identificação de 

um individuo apenas por técnicas de antropologia forense, no grupo de 1999 a 2004, 

foi de 65% dos casos. No grupo de 2005 a 2010 foi de 93% dos casos. O aumento 

evidenciado do percentual de parâmetros antropológicos obtidos através das 

ossadas encaminhadas ao LAF/CEMEL foi detectado como estatisticamente 

significativo (teste do c2 - a≤0,05). Este dado mostra as melhorias ocorridas no 

LAF/CEMEL a partir do estabelecimento do convênio entre a Universidade de São 

Paulo e a University of Sheffield e a criação do protocolo de antropologia forense. 

Vale ressaltar que nos anos de 2006 e 2007 foi encaminhado ao LAF/CEMEL 

um total de 10 ossadas provenientes da região de Campinas, que por algum motivo 

interno do NPML-Campinas não pode realizar as análises antropológicas forenses, 

isso só reforça a importância e confiabilidade do serviço prestado pelo LAF/CEMEL 

de Ribeirão Preto. 

Na região de Ribeirão Preto, dos anos 80 até 1993, havia uma média de 60 

casos de morte por causa externa/100 mil habitantes/ano, a partir de 1993 esse 

quadro começou a sofrer uma modificação, passando a 80 casos de morte por 

causa externa/100 mil habitantes/ano e voltando a média de 60 casos de morte por 

causa externa/100 mil habitantes/ano em 2004. Dados coletados do Departamento 

de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) em 2011 (figura 10). 
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Para casos específicos de homicídios, na década de 80 havia uma média de 

7 casos de homicídio/100 mil habitantes/ano em Ribeirão Preto e região. As regiões 

de Barretos, Franca e São José do Rio Preto se mantiveram nesse mesmo patamar 

no decorrer dos anos, exceto a região de Ribeirão Preto que na década de 90, 

próximo a 1994 teve um súbito aumento no número de óbitos por homicídios, tendo 

um pico de 34 homicídios/100 mil habitantes/ano entre 1997 a 2002, a partir de 

2004, começou um decréscimo na ocorrência e dos homicídios que se estabilizou no 

mesmo patamar das outras regiões (DATASUS) (figura 11). 

 

 

Figura 10 – Coeficiente de casos de mortalidade por causas externas por 100 mil 
habitantes ao ano por região (Barretos, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio 
Preto e total). 

 



______________________________________________________________________Discussão   99 

 

 

Figura 11 – Coeficiente de casos de mortalidade por homicídios por 100 mil 
habitantes ao ano por região (Barretos, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio 
Preto e total). 

 

Considerando a grande variabilidade e o pequeno número de casos (mínimo 

= 1 e máximo = 7), apresentamos a média dos três últimos anos para diminuir a 

variabilidade (a observação que se segue é válida mesmo se tratando de ano a 

ano).  

No mesmo intervalo de tempo em que houve uma redução acentuada nos 

homicídios, seja em número absoluto de casos (de 277 para 64 casos ao ano), seja 

por coeficiente de casos (de 34 para 7  por 100 mil habitantes ao ano), o número de 

ossadas encaminhadas ao LAF/CEMEL continuaram no mesmo padrão (figura 12 e 

figura 13).   
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Figura 12 – Número de ossadas encaminhadas ao LAF/CEMEL por ano para 
Ribeirão Preto e Região. 
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Figura 13 – Comparação entre o número de casos de homicídios ocorridos em 
Ribeirão Preto e número de ossadas encaminhadas ao LAF/CEMEL no intervalo de 
2002 a 2008. 

 

Com esses dados podemos dizer que não deve haver relação entre os 

homicídios ocorridos em Ribeirão Preto e região com as ossadas encaminhadas ao 

LAF/CEMEL com sinais de agressão por causas externas, dado que a ocorrência de 

homicídios diminuiu e o encontro de ossadas permaneceu com o mesmo padrão. 
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Um fator que contribui notoriamente para a ocultação de cadáveres dos casos 

de execução em Ribeirão Preto e região é a presença de grandes áreas de cultivo 

de cana de açúcar.  

A velocidade do crescimento desta planta, que em pouco tempo 

(aproximadamente três meses) alcança um tamanho que impede a visualização de 

um corpo que tenha sido escondido em seu interior, torna o local ideal para a 

ocultação deste. Os restos mortais ficarão evidentes apenas na época da colheita da 

cana de açúcar  que ocorre a cada ano, já que depois de seu plantio, não há 

necessidade de trabalhadores entrarem no canavial. Quando isso ocorre, o que se 

encontra, são ossadas, muitas vezes incompletas, que já sofreram ação do clima e 

da fauna local, quando não sofreram também a fragmentação dos ossos pela ação 

das colheitadeiras que passaram por cima das mesmas, dificultando a resolução do 

exame antropológico forense.  

Na figura 14 estão demonstrados os vários estágios de crescimento da cana 

de açúcar durante o ano (A – 15 dias; B – 2 meses; C – 6 meses; D – 8 meses; E – 

1 ano (inflorescência) e F – visão geral de um canavial com vários estágios de 

crescimento da cana). 
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C 

 
 

E 

 

B 

 
 

D 

 
 

F 

 
Figura 14 (estágios do crescimento da cana): A – 15 dias; B – 2 meses; C – 6 

meses; D – 8 meses; E – 1 ano (inflorescência) e F – visão geral de um 
canavial com vários estágios de crescimento da cana. 

 

As fotos foram realizadas no IAC – Instituto Agronômico de Campinas, Centro 

de Cana – Anel Viário – contorno sul, km 321. 

Há que se considerar ainda o crescimento do cultivo desta planta, que em 

alguns locais teve um aumento maior do que 1.000%, como mostrado na figura 15. 
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Com esse ritmo de crescimento, aumenta também a área propícia à “desova” 

de corpos, que provavelmente está relacionada aos crimes de  execução e 

ocultação de cadáver. 

 

Figura 15 - Cartograma da distribuição geográfica dos municípios por classe de taxa 
de aumento de área cultivada com cana de açúcar, 1995-1996 e 2007-2008. 
(OLIVETTE, M.P.A.; NACHILUK, K.; FRANCISCO, V.L.F.S., 2010). 
 
  

Para uma melhor visualização das regiões atendidas pelo NPML/RPO, em 
destaque na figura 16 as regiões de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e 
Araraquara. 
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Figura 16 - Distribuição geográfica das regiões do Estado de São Paulo com 
destaque para as regiões atendidas pelo NPML/RPO, que atingem as regiões de 
Ribeirão Preto (7), São José do Rio Preto (3) e Araraquara (6). Fonte: Portal Nosso 
São Paulo. 
  

Contudo, estudos mais detalhados serão necessários para elucidar melhor a 
interferência do cultivo de cana de açúcar na relação entre execuções e ocultações 
de cadáveres com o encontro de ossadas em Ribeirão Preto e região.
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7. Conclusões 

 

 

Diante do exposto acima, após a análise de todas as ossadas encaminhadas 

ao LAF/CEMEL de 1999 a 2010, é possível concluir que: 

7.1. De 1999 a 2010 foram encaminhadas 96 ossadas ao LAF/CEMEL, sendo 

que dessas, 65 foram examinadas pelo protocolo elaborado pela University of 

Sheffield – UK e a FMRP/USP após o estabelecimento do convênio entre essas 

instituições. Para cada caso foi elaborado um REAF (Relatório de Exame de 

Antropologia Forense), dessas ossadas 19 não foram submetidas ao exame 

antropológico por não possuírem elementos ósseos suficientes para a conclusão do 

exame, três ossadas não eram humanas, duas eram de fetos, quatro delas não 

puderam ser utilizadas no estudo por que não possuíam numero de B.O. e três 

casos eram exumações. 

7.1.1. No grupo de 1999 a 2004, o número médio de ossos 

encaminhados foi 72, enquanto no grupo de 2005 a 2010 o número médio foi de 116 

ossos. 

7.1.2. Os ossos do crânio mais encaminhados ao LAF/CEMEL no 

grupo de 1999 a 2004 foram o frontal, occipital, parietal esquerdo, temporal 

esquerdo, nasal esquerdo, parietal direito, temporal direito e nasal direito, presentes 

em 21 casos (91%), já no grupo de 2005 a 2010 foram o parietal direito, occipital, 

maxilar, parietal esquerdo, temporal esquerdo, temporal direito e zigomático direito, 

presentes em 41 casos (98%). No grupo de 1999 a 2004 o osso hióide foi o menos 

encaminhado, presente em apenas um caso (4%), já para o grupo de 2005 a 2010 

os elementos menos encaminhados foram a cartilagem da tireóide e o osso hióide, 

presentes em dois casos (5%) e nove casos (21%) respectivamente. 
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A análise dos ossos não múltiplos do esqueleto axial mostrou que o elemento 

mais encaminhado tanto no grupo de 1999 a 2004 quanto no grupo de 2005 a 2010, 

foi o sacro, que estava presente em 14 casos (61%) e 36 casos (86%), 

respectivamente. E o elemento menos encaminhado no grupo de 1999 a 2004 e no 

grupo de 2005 a 2010 foi o cóccix, presente em dois casos (9%) e em 12 casos 

(29%), respectivamente. 

Para os ossos das costelas e pelves, no grupo de 1999 a 2004 o osso mais 

encaminhado foi a pelve direita, presente em 15 casos (65%) e a pelve direita 

também foi o osso mais encaminhado no grupo de 2005 a 2010, presente em 37 

casos (88%), enquanto que no grupo de 1999 a 2004 o elemento menos 

encaminhado foi a costela um esquerda, presente em 11 casos (48%), já no grupo 

de 2005 a 2010, a costela um direita foi o osso menos encaminhado, estando 

presente em 29 casos (69%). 

O osso mais encaminhado do apêndice superior esquerdo no grupo de 1999 

a 2004 foi a clavícula esquerda e o úmero esquerdo, presentes em 16 casos (70%) e 

no grupo de 2005 a 2010, o osso mais encaminhado foi o úmero esquerdo, presente 

em 36 casos (86%). O osso menos encaminhado no grupo de 1999 a 2004, foi o 

piramidal esquerdo, presente em dois casos (9%), e o osso menos encaminhado no 

grupo de 2005 a 2010 foi a primeira falange distal esquerda, presente em sete casos 

(17%). 

O osso não múltiplo do apêndice inferior esquerdo, mais encaminhado no 

grupo de 1999 a 2004 foi a tíbia esquerda, presente em 17 casos (74%), e no grupo 

de 2005 a 2010 o fêmur esquerdo e a tíbia esquerda, presentes em 37 casos (88%). 

E no grupo de 1999 a 2004 o cuneiforme lateral esquerdo e o metatarso quatro 

esquerdo foram os ossos menos encaminhados, presentes em dois casos (9%), já 

no grupo de 2005 a 2010, a falange distal um esquerda foi o osso menos 

encaminhado, presente em 16 casos (38%). 

Para os ossos não múltiplos do apêndice superior direito, o úmero direito foi o 

osso mais encaminhado no grupo de 1999 a 2004, presente em 16 casos (70%). A 

clavícula, a escápula e o úmero direitos foram os ossos mais encaminhados, 
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presentes em 35 casos (83%). Os ossos menos encaminhados no grupo de 1999 a 

2004 foram o piramidal e o pisiforme, presentes em dois casos (9%), enquanto que 

no grupo de 2005 a 2010, o trapézio, o trapezóide, a falange proximal um e a 

falange distal um direitas foram os ossos menos encaminhados, presentes em 14 

casos (33%). 

E para os ossos não múltiplos do apêndice inferior direito, no grupo de 1999 a 

2004 o fêmur direito e a tíbia direita foram os ossos mais encaminhados, presentes 

em 18 casos (78%), no grupo de 2005 a 2010, o fêmur direito foi o osso mais 

encaminhado, presente em 38 casos (90%). No grupo de 1999 a 2004, os ossos, 

cuneiforme lateral direito e falange distal um direita foram os menos encaminhados, 

presentes em três casos (13%), e a falange distal um direita foi o osso menos 

encaminhado, presente em 17 casos (40%). 

Para a análise dos ossos múltiplos, foi realizada a contagem do número de 

casos que possuíam determinado elemento, independente da quantidade de ossos 

presentes. No grupo de 1999 a 2004, as vértebras torácicas (T1 – T12), as vértebras 

lombares (L1 – L5) e as costelas de dois a 12 esquerdas, foram os ossos múltiplos 

mais encaminhados, presentes em 15 casos (65%), e as vértebras torácicas (T1 – 

T12), foram os ossos múltiplos mais encaminhados no grupo de 2005 a 2010, 

presentes em 38 casos (90%). No grupo de 1999 a 2004, as falanges intermediárias 

dois a cinco inferiores direitas, foram os ossos múltiplos menos encaminhados, 

presentes em um caso (4%) e as falanges distais dois a cinco superiores esquerdas, 

foram os ossos múltiplos menos encaminhados no grupo de 2005 a 2010, presentes 

em oito casos (19%). 

7.1.3. Os dentes mais encaminhados no grupo de 1999 a 2004 foram o 

segundo molar superior direito e o segundo molar superior esquerdo, presentes em 

10 casos (43%), e no grupo de 2005 a 2010, os dentes mais encaminhados foram o 

primeiro molar superior direito e o segundo molar superior esquerdo, presentes em 

25 casos, (60%). O dente menos encaminhado no grupo de 1999 a 2004 e no grupo 

de 2005 a 2010 foi o incisivo central superior direito, presente em dois casos (9%) e 

presente em nove casos (21%), respectivamente. 
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7.1.4. No grupo de 1999 a 2004, 11 casos (48%) foram encaminhados 

juntamente com roupas e/ou pertences, e no grupo de 2005 a 2010, 12 casos (29%) 

foram enviados juntamente com roupas e/ou pertences. 

7.1.5. O número de ossadas que possuem potencial para identificação 

somente com aplicação de técnicas de Antropologia Forense no grupo de 1999 a 

2004 é de 15 casos (65%) e no grupo de 2005 a 2010 é de 39 casos (93%). 

7.2. As características predominantes das ossadas encaminhadas ao 

LAF/CEMEL foram: indivíduos do sexo masculino, caucasianos, com idade entre 28 

e 42 anos (média = 35 anos), estatura entre 1,65 a 1,74 metros (média = 1,70 

metros), destros, com elementos dentários para análise, com a presença de roupas 

e/ou pertences e sem achados patológicos. 

7.3. Constatou-se que enquanto as mortes por causas externas em Ribeirão 

preto e região reduziram de 80 casos por 100 mil habitantes por ano para 60 casos 

por 100 mil habitantes por ano a partir de 2001, os homicídios especificamente 

também reduziram de 34 homicídios por 100 mil habitantes ao ano para 7 

homicídios por 100 mil habitantes ao ano a partir de 2006, e o número de ossadas 

encaminhadas ao LAF/CEMEL se mantiveram em um mesmo padrão nesses doze 

anos. Com base nesses dados pode-se supor que não haja relação entre os 

homicídios ocorridos nas ultimas décadas em Ribeirão Preto e região com as 

ossadas encaminhadas ao LAF/CEMEL com sinais de morte violenta por causas 

externas. Contudo, casos de ossadas encaminhadas ao LAF/CEMEL, podem estar 

ligados aos crimes de execução e ocultação de cadáver nas plantações de cana de 

açúcar de Ribeirão Preto e região, sendo uma situação criminal distinta dos 

homicídios atendidos em exames necroscópicos do NPML/RPO.  
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Anexo 01 – Relatório de Exame de Antropologia Forense 
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Anexo 02 – Painéis auxiliares para o exame de 
Antropologia Forense 
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Anexo 03 – Regiões atendidas pelo NPML/POR para casos 
de encontro de ossadas 
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NPML de Araraquara 

 

NPML de Araraquara – Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul, 

Borborema, Dobrada, Gavião Peixoto, Ibitinga, Itápolis, Matão, Motuca, Nova 

Europa, Rincão, Santa Lucia, Tabatinga e Trabiju. 

Equipe de Jaboticabal – Barrinha, Cândido Rodrigues, Fernando Prestes, Guariba, 

Jaboticabal, Monte Alto, Pradópolis, Santa Ernestina e Taquaritinga.  

Equipe de São Carlos – Descalvado, Dourado, Ibaté, Porto Ferreira, Ribeirão Bonito, 

Santa Rita do Passa Quatro e São Carlos. 

 

 

NPML de Ribeirão Preto 

 

Equipe de Barretos – Altair, Barretos, Bebedouro, Cajobi, Colina, Colômbia, 

Embaúba, Guaíra, Guaraci, Jaborandi, Monte Azul Paulista, Olímpia, Pirangi, 

Pitangueiras, Severinia, Taiaçu, Taiuva, Taquaral, Terra Roxa, Viradouro e Vista 

Alegre do Alto. 

Equipe de Franca – Batatais, Cachoeira Paulista, Franca, Itirapua, Patrocínio 

Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente e Rifâina. 

Equipe de Ituverava – Aramina, Buritizal, Guará, Igarapava, Ituverava, Jeriquara e 

Miguelópolis. 

NPML de Ribeirão Preto – Altinópolis, Brodoskwi, Cajuru, Cássia dos Coqueiros, 

Cravinhos, Dumont, Guatapará, Jardinópolis, Luis Antonio, Pontal, Ribeirão Preto, 

Santa Cruz da Esperança, Santa Rosa do Vitérbo, Santo Antonio da Alegria, São 

Simão, Serra Azul, Serrana e Sertãozinho. 
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Equipe de São Joaquim da Barra – Ipua, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Sales 

de Oliveira, São Joaquim da Barra e São Joao da Boa Vista. 

 

 

NPML de São José do Rio Preto 

 

Equipe de Catanduva – Ariranha, Catanduva, Catiguá, Elisiário, Novais, Palmares 

Paulista, Paraíso, Pindorama, Santa Adélia e Tabapuã. 

Equipe de Fernandópolis – Estrela D’Oeste, Fernandópolis, Guarani D’Oeste, 

Indiraporã,  Macedônia, Meridiano, Miraestrela, Ouroeste, Pedranópolis, Populina, 

São João das Duas Pontes e Turmalina. 

Equipe de Jales – Aparecida D’Oeste, Aspásia, Dirce Reis, Dolcinópolis, Jales, 

Marinópolis, Mesópolis, Nova Canaã, Palmeira D’Oeste, Paranapuã, Pontalina, 

Rubinéia, Santa Albertina, Santa Cruz D’Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita 

D’Oeste, Santa Salete, Santana Ponte Pensa, São Francisco, Três Fronteiras, 

Urânia e Vitória Brasil. 

Equipe de Novo Horizonte – Borborema, Irapuã, Itajobi, Marapoama, Novo 

Horizonte, Sales e Urupês. 

NPML de São José do Rio Preto – Adolfo, Bady Bassitt, Bálsamo, Cedral, Guapiaçú, 

Ibira, Icem, Ipiguá, Jaci, José Bonifácio, Mendonça, Mirassol, Mirassolândia, Monte 

Aprazível, Neves Paulista, Nipoã, Nova Aliança, Nova Granada, Onda Verde, 

Orindiúva, Palestina, Paulo de Faria, Planalto, Poloni, Potirendaba, São José do Rio 

Preto, Tanabi, Ubarana, Uchoa, União Paulista e Zacarias. 
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Equipe de Votuporanga – Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, 

Cosmorama, Floreal, Gastão Vidigal, General Salgado, Macaubal, Magda, Monções, 

Nhandeara, Parise, Ponte Gestal, Riolândia, Sebastianópolis do Sul, Valentim Gentil 

e Votuporanga. 
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Anexo 04 – QFIF (Questionário para Fins de Identificação 

Forense)  
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QUESTIONÁRIO PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO FORENSE  000/00               

Nome de quem procura:  
Endereço:                                                     
Bairro:                                                           Cidade:  
Parentesco:       Tel:  

D A D O S  D A  P E S S O A   P R O C U R A D A  

Nome:   

Data de nascimento:  

Sexo:     Masculino         Feminino 

Raça:     Amarela      Branca      Parda      Preta       Ignorada 

Quanto mede? (estatura) ±  

A pessoa que procura era:     Canhoto Destro 

Quanto tempo desapareceu?          (dias, mês e ano)  

Tinha quantos anos quando desapareceu?        anos 

Praticava algum esporte?     Sim       Não     Qual:  

Trabalhava com que?  

Você se lembra se ele tinha todos os dentes?    Sim       Não 

Fazia ou fez tratamento dentário?    Sim        Não    Onde:  

Usava  prótese?  (dentadura, ponte móvel, aparelho nos dentes, etc.)  
 Sim       Não       Superior             Inferior   

Qual a cor dos dentes?        branco          amarelo 

Fraturou alguma parte do corpo, mesmo quando criança?        Sim          Não   
 Qual parte?     Quando:   

Fumava?      Sim        Não  O que:            

Era usuário de droga?        Sim         Não    Qual:            

Fazia uso de bebida alcoólica?       Sim        Não    Qual:  

Fez alguma cirurgia?      Sim         Não     Com quantos anos?  
 Que parte do corpo?  

Em que hospital?  
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Tinha algum problema de saúde?     Sim       Não    Qual:  

Como estava vestido quanto desapareceu? Estava com algum objeto pessoal (colar, 
relógio, pulseira)?   

 
 
Outras características importantes: físicas, dentárias, habituais (ex: pelos no peito, nas 
costas, cor dos cabelos, cabelos curtos ou compridos, dificuldade para erguer o braço)  

           
 
 
 
Tem algum sinal particular que valeria a pena citar. (tatuagem, piercing, defeito 
físico, perna ou braço mecânico). 

 
 
 
Tem alguma observação que gostaria de acrescentar a este questionário. 
            
 
 
 
Caso haja algum dado físico nos restos mortais encontrado, você teria interesse em 
ver a ossada? Lembrando que, o que você vai ver pode ser desagradável por se tratar 
de ossos humanos. 
            
 
 
 
 

Ribeirão Preto,      de                 de 200 

______________________________________ 
Assinatura do requisitante 
RG:  
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Anexo 05 – Tabela comparativa do protocolo LAF x QFIF 
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TABELA COMPARATIVA QFIF x LAF 
QFIF no. :           

Dados Antropológicos Comentários Destreza manual  
Sexo  Dentição  

Ancestralidade  Sinais Particulares  
Estatura  Dados patológicos  

Idade  Pertences  
 

Legenda para preenchimento        C= Compatível   I= Incompatível                  P= Prejudicado 
 

 LAF  no. 040  LAF  no. 041  LAF no. 003/05  LAF   no. 004/05  LAF   no. 005/05  
Dados 

Antropológicos 
          

Sexo           
Ancestralidade           

Estatura           
Idade           

Destreza manual           
Dentição            
Sinais 

Particulares 
          

Dados 
patológicos 

          

Pertences           
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Anexo 06 – Trabalhos publicados e aceitos para publicação 

em Revistas Cientificas 
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