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1 INTRODUÇÃO

Estimar a idade de cadáveres não identificados e esqueletos, com a finalidade
de identificação humana, é uma atividade tradicional e consolidada nas ciências
forenses. No ano de 2000, com o aumento das migrações, a estimativa da idade em
indivíduos adultos vivos ganhou visibilidade e tornou-se parte integrante da prática
forense (Schmeling et al., 2007). A relevância desse processo está relacionada à
sua contribuição em âmbito civil e penal diante dos problemas referentes à:
determinação da idade em processos de adoção, imputabilidade, pedofilia, ausência
de documentos válidos de identificação; registros de nascimento divergentes,
criminosos que se opõem a informar a idade, como também nas situações de
migração e requerimento de asilo em país estrangeiro (Schmeling et al., 2008;
Cunha et al., 2009; Babshet et al., 2010; Olze et al., 2010).
Com a circulação cada vez maior de indivíduos entre países, a participação
dos estrangeiros em diversos países tem crescido continuamente e a demanda pela
determinação da idade de um sujeito vivo aumentou exponencialmente à medida
que as necessidades de um parecer fundamentado, em parâmetros técnicocientíficos, sobre a idade de um indivíduo vivo têm assumido maior importância
(Schmeling et al., 2003; Cameriere; Ferrante, 2011).
Conforme o Instituto de Migrações e Direitos Humanos (IMDH), em 2010, uma
em cada seis pessoas no mundo era um migrante, conformando um total de 214
milhões de migrantes internacionais e, no mínimo, outros 740 milhões de migrantes
internos. A cada ano, mais de cinco milhões de pessoas cruzam fronteiras para viver
em outro país. O número de imigrantes internacionais no Brasil passou de 143 mil
entre 1995 e 2000, para 268 mil entre 2005 e 2010 (Brasil, 2010). Segundo dados do
Departamento de Estrangeiros da Secretária Nacional de Justiça do Ministério da
Justiça, o número de estrangeiros registrados no Departamento da Polícia Federal
no Brasil, em 2011, aumentou em quase 50%, quando comparado com o ano de
2010 (Brasil, 2011a).
A idade de um indivíduo é um recurso de classificação de suma importância e
a ausência de uma documentação legítima compromete os direitos e deveres do
cidadão. Desse modo, a estimativa da idade almeja avaliar a probabilidade de uma
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pessoa ter atingido um limite de idade específico juridicamente relevante. Conforme
Beh e Payne-James (2010), uma idade avançada predispõe o recebimento de apoio
do Estado, e uma idade mais jovem tem mais chance de resultar em punições
menores em relação às questões criminais. Indivíduos podem ter perdido, ou nunca
obtiveram o registro civil, ou podem ser genuinamente inconscientes de sua idade
cronológica, ou podem ainda querer não revelar a sua verdadeira data de
nascimento. Dessa maneira, quando se necessita obter uma estimativa da idade, as
autoridades buscam a experiência de profissionais capacitados para orientação e
assistência a este respeito de modo a obter uma informação mais precisa (Santoro
et al., 2009; Schmeling; Black, 2010).
Determinar a idade de uma pessoa viva é uma atividade minuciosa que exige
uma abordagem interdisciplinar, pois envolve o conhecimento de antropologia,
medicina legal, odontologia legal e radiologia (Cunha et al., 2009; Schmeling et al.,
2004). A literatura tem disponibilizado diversos métodos elaborados com o objetivo
de determinar a idade de um indivíduo, estes podem ser divididos em métodos
esqueléticos e dentários. No campo de ação da Odontologia Legal, técnicas vêm
sendo desenvolvidas baseadas na relação entre idade e características da estrutura
dentária para estimar a idade em crianças e adultos.
O dente – composto por esmalte, cemento, dentina e polpa - é o elemento
mais durável no corpo humano, pode ser inspecionado clinicamente em indivíduos
vivos e é altamente resistente às interferências físicas e químicas. Por conseguinte,
é considerado o melhor registro para as mudanças evolutivas (Kaushal et al., 2003).
Uma vez completamente formado, o esmalte não mostra alterações relacionadas
com o avançar da idade, exceto pela perda de permeabilidade e um aumento de sua
fragilidade. A dentina, o cemento e a polpa dentária apresentam mudanças
relacionadas com a idade, alterações patológicas e fatores fisiológicos de um
indivíduo (Morse, 1991; Yang et al., 2006). Dessa forma, o dente é um importante
elemento do envelhecimento humano, porque tem uma extensa longevidade devido
à sua composição altamente mineralizada (Kanchan-Talreja et al., 2012).
A estrutura dentária e os estágios da dentição têm sido amplamente utilizados
para estimar a idade de vivos e mortos. O grau de desenvolvimento dentário é um
indicativo da idade cronológica e corresponde à maneira mais precisa e confiável de
correlacionar crescimento e desenvolvimento, por ser um sistema que apresenta
níveis baixos de variação diferente do que se evidencia no sistema esquelético
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(Taylor; Blenkin, 2010). Portanto, o dente é uma das princiapis estruturas eleitas no
momento das investigações arqueológicas e forenses (Willems, 2001; Jeevan et al.,
2011).
Técnicas de estimativa da idade através dos dentes são consideradas
altamente confiáveis em crianças e com menor acurácia em adultos. Quanto mais
dentes estiverem presentes na cavidade bucal e em diferentes estágios de
desenvolvimento, maior será o número de dados disponíveis para a análise da idade
e mais fidedigna será a idade estimada (Meinl et al., 2007). De acordo com Cunha et
al. (2009), indivíduos adultos que já concluíram o desenvolvimento de todos os
dentes, apresentam uma maior discrepância entre a idade fisiológica e idade
cronológica. Portanto, para adultos, o desafio de estimar a idade é maior, pois as
técnicas fundamentadas em características degenerativas são menos acuradas
quando comparadas àquelas baseadas no desenvolvimento dentário (Solheim;
Vonen, 2006).
O método de estimativa da idade ideal é uma busca constante dos
odontólogos forenses. Métodos como a racemização do ácido aspártico e a
contagem dos anéis de cemento apresentaram erros que não ultrapassaram 2,5
anos. No entanto, técnicas como estas, frequentemente abordadas na literatura, são
demoradas, de custo elevado, requerem extração dentária e, algumas delas, a
preparação microscópica de estruturas do dente. Além disso, abordagens
destrutivas podem não ser aceitáveis por questões éticas, culturais, religiosas ou
científicas (Willems et al., 2002; De Luca et al., 2011). Contudo, há métodos
morfológicos e radiográficos que não necessitam de extração ou corte dos dentes e,
como tal, não alteram a estrutura dentária. Um exemplo é a técnica de estimativa
norteada pela deposição de dentina secundária.
A dentina é um tecido vivo composto por células odontoblásticas que, ao
longo da vida de um indivíduo, deposita camadas de dentina secundária, por razões
fisiológicas e patológicas. Este depósito gradual de dentina reduz o tamanho da
cavidade pulpar e pode culminar em uma obliteração total (Gustafson, 1950). Murray
et al. (2002) identificaram que a taxa média de aumento da espessura dentinária em
um ano corresponde a 6,5 μm para a câmara pulpar e 10 μm para a porção
radicular. A deposição de dentina secundária é um processo contínuo e regular que
vem sendo estudado com base na observação da diminuição da área da polpa
dentária e sua relação com a área total do dente, por meio de recursos
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microscópicos e por imagens radiográficas. O uso de radiografias proporciona um
estudo não destrutivo, rápido, de baixo custo, passível de repetição e de fácil
execução e comparação entre diferentes examinadores.
Cameriere et al. (2004a) apresentaram um método de estimativa da idade de
fácil aplicação, não destrutivo e fundamentado no estudo do processo de deposição
de dentina secundária em dentes caninos através de imagens radiográficas. De
Luca et al. (2011) atestaram que a radiografia periapical é a técnica radiográfica
barata, rotineiramente utilizada na Odontologia e que melhor permite a visualização
do dente canino, uma vez que resulta em imagens mais detalhadas quanto a
anatomia do dente e com menor chance de sobreposição dos dentes e estruturas
ósseas. O crescente uso de radiografias digitais resulta no aumento da qualidade
das imagens e na capacidade de uma melhor análise das diferentes partes
estruturais dos dentes.
A aplicação de uma técnica de estimativa da idade em diferentes grupos
populacionais proporciona o aumento da confiabilidade. Cunha et al. (2009)
destacam que os melhores métodos não são necessariamente aqueles com o
melhor desvio padrão, mas aqueles que têm sido testados em muitas e variadas
populações e que são adequados para um determinado cenário forense, além de ser
prático, de fácil aplicação, rápido e pouco custoso. Ubelaker e Parra (2008) e
Santoro et al. (2009) afirmam que uma elevada acurácia da estimativa da idade é
obtida quando métodos e equações específicas para um determinado grupo
populacional são adotados. Ou seja, a variabilidade étnica requer especial cautela
no momento de análise das idades estimadas.
Diante da importância de testar métodos de estimativa da idade para adultos
em diversas populações e conhecendo a miscigenação da população brasileira,
almejou-se estudar a aplicação da metodologia de estimativa da idade baseada no
depósito de dentina secundária por meio de radiografias periapicais em uma
amostra populacional composta por indivíduos adultos brasileiros para verificar a sua
acurácia e precisão.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Imagens radiográficas e a estimativa da idade em adultos vivos

Uma vez concluída a mineralização da maioria dos dentes permanentes, a
utilização de técnicas radiográficas baseadas no desenvolvimento dentário possuem
pouca aplicação. Assim sendo, com relação aos métodos não invasivos de
estimativa da idade, apenas um grupo de dentes - os terceiros molares - e a
observação radiográfica de alterações pós-desenvolvimento dentário, tais como a
deposição de dentina secundária nas paredes da cavidade pulpar, podem contribuir
na estimativa da idade de sujeitos que se encontram na fase adulta.

2.1.1 Terceiros Molares – estimativa da idade

Engström et al. (1983) destacaram que um bom recurso para conhecer o
estágio de maturação de um sujeito é avaliar o desenvolvimento dos dentes
terceiros molares, pois estes oferecem uma vantagem única sobre todos os outros, o
seu desenvolvimento perdura por um período longo até uma idade mais avançada.
Sendo assim, os autores realizaram um estudo cujo objetivo foi investigar o
desenvolvimento do terceiro molar inferior em relação à idade óssea e à idade
cronológica. Duzentos e trinta e dois indivíduos (123 sujeitos do sexo feminino e 88
do sexo masculino) foram selecionados, radiografias panorâmicas foram utilizadas
para avaliar o estágio de desenvolvimento dos terceiros molares e radiografias de
mão e punho foram analisadas para identificar o grau de desenvolvimento
esquelético. Com este trabalho, uma forte correlação foi encontrada entre a
maturidade esquelética e a idade cronológica com o estágio de desenvolvimento do
terceiro molar (homens, r = 0,85; mulheres, r = 0,77).
Um estudo realizado por Mincer et al. (1993) avaliou a precisão da estimativa
da idade cronológica através do estágio de desenvolvimento dos terceiros molares
visualizado radiograficamente. Os dados foram coletados por diplomados do
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Conselho Americano de Odontologia Forense (ABFO), a amostra total foi de 823
casos, 54% era do sexo feminino, 80% dos sujeitos era de cor branca, e as idades
da amostra ficaram entre 14 e 24 anos de idade. As imagens radiográficas utilizadas
foram radiografias panorâmicas (74%) e radiografias periapicais (26%). A avaliação
do grau de desenvolvimento de todos os terceiros molares presentes foi realizada
através dos estágios preconizados por Demirjian et al. (1973). A média de erro entre
a idade real e a estimada foi de 1,6 anos quando qualquer terceiro molar foi usado, a
qual diminuiu, para 1,5 anos, quando um terceiro molar de cada arco dentário foi
avaliado.
Outro estudo que avaliou a cronologia do desenvolvimento do terceiro molar
conforme as etapas de formação deste dente descritas por Dermirjian et al. (1973)
foi desenvolvido por Solari e Abramovitch (2002), em Houston (Texas), com uma
amostra de 679 radiografias de hispânicos com idade entre 14 e 25 anos. A média
de erro absoluta entre a diferença da idade cronológica e a idade estimada foi de 3
anos entre as mulheres e 2,6 anos para os homens. A estimativa da idade de
desenvolvimento dos terceiros molares não foi possível depois que os dentes
atingiram o estágio H da classificação de Demirjian et al. (1973) e os ápices já se
encontravam fechados. A idade média para o estágio H foi de 20,5 anos. Durante o
estudo, os examinadores detectaram uma dificuldade em avaliar os ápices dos
terceiros molares superiores em radiografias panorâmicas devido à sobreposição de
estruturas anatômicas, contudo esta situação foi melhorada quando radiografias
periapicais foram utilizadas.
Com o objetivo de correlacionar a idade cronológica e os estágios de
desenvolvimento dentário de terceiros molares, Mesotten et al. (2002) examinaram
radiografias panorâmicas de pacientes atendidos na Faculdade de Odontologia de
Leuven (Bélgica) e calcularam as fórmulas de regressão múltipla para estimar a
idade. Um total de 1175 radiografias pertencentes a indivíduos de origem
caucasiana, entre 16 e 22 anos de idade, foi avaliado. A estimativa da idade dentária
foi realizada de acordo com a modificação do método de Gleiser e Hunt (1955)
elaborada por Köhler et al. (1994), onde 10 fases de desenvolvimento foram
atribuídas ao terceiro molar. Constatou-se que a formação do terceiro molar superior
foi anterior ao terceiro molar inferior e o fim do processo de formação dos terceiros
molares ocorreu primeiramente nos homens e em seguida, nas mulheres. Esta
pesquisa revelou que a idade cronológica de indivíduos caucasianos pode ser
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estimada com base em fórmulas de regressão com um desvio padrão de 1,52 e de
1,73 anos para homens e mulheres, respectivamente, nos casos em que todos os
terceiros molares estão presentes. Entre os sujeitos da amostra, 41 pessoas com
menos de 18 anos de idade apresentaram ao menos um terceiro molar com
formação completa de raízes, 08 indivíduos possuíam os quatro terceiros molares
com todas as raízes formadas antes dos 18 anos. Levando em conta as limitações
deste método, ele continua sendo uma ferramenta prática e útil para fins forenses,
segundo os autores.
Dando continuidade ao estudo piloto publicado anteriormente por Mesotten et
al. (2002), Gunst et al. (2003) utilizaram uma amostra composta por 2.513
radiografias panorâmicas de homens e mulheres belgas, na faixa etária de 15,7 a
23,3 anos. Através dos 10 estágios de desenvolvimento propostos por Köhler et al.
(1994) foi feita a avaliação de todas as radiografias. A partir deste estudo, concluiuse que, quando todos os quatro terceiros molares estão presentes, a idade
cronológica de uma pessoa belga caucasiana pode ser estimada com base em
fórmulas de regressão com um desvio padrão de 1,49 e 1,50 anos para os homens e
mulheres, respectivamente. Além disso, quando a formação dos terceiros molares já
foi concluída, a chance de um indivíduo caucasiano ter mais de 18 anos é de 96,3%
para homens e 95,1% para mulheres. Estes resultados indicaram a adequação do
uso de terceiros molares como um marcador de desenvolvimento.
Ao combinar características dentárias observadas em panorâmicas, Olze et
al. (2005a) desenvolveram um estudo para verificar se as características observadas
fornecem informações relevantes para determinar se uma pessoa atingiu os 21 anos
de idade. As características consideradas incluíram: o índice de dentes cariados,
perdidos e obturados (CPO-D) de todos os dentes permanentes, excluindo os
terceiros molares; o estágio de erupção dos terceiros molares; e a recessão
periodontal dos segundos molares. Um total de 650 radiografias panorâmicas
convencionais de alemães com idades entre 18-30 anos foi avaliado. A avaliação
estatística dos resultados foi baseada em uma análise discriminante e realizada com
duas classes definidas por dois grupos de idade: menor ou com idade igual a 21
anos e maiores de 21 anos de idade. A probabilidade de classificação correta foi de
69,7% para os homens e 71,4% para as mulheres. Com base nos resultados
obtidos, pode-se observar que uma estimativa da idade baseada em uma avaliação
de diferentes características fornece a possibilidade de estimar a idade de adultos
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jovens. Em contraste, a avaliação de simples características dentárias não produziu
dados com a precisão exigida em processos civis ou penais. Assim, se a estimativa
da idade forense é necessária para identificar se uma pessoa possui 21 anos ou
mais, exames adicionais devem ser realizados.
Diversas classificações foram concebidas para avaliar a mineralização dos
terceiros molares. Uma vez que a validade de uma estimativa da idade depende
fundamentalmente do método escolhido, o de melhor acurácia deve ser sempre
selecionado. Desta maneira, Olze et al. (2005b) analisaram a validade de cinco
diferentes sistemas de classificação dos estágios de desenvolvimento do terceiro
molar. Para este fim, avaliaram 230 radiografias panorâmicas convencionais de
mulheres alemães com idade entre 12-25 anos. O estágio de mineralização do dente
38 foi determinado por meio dos sistemas definidos por Gleiser e Hunt (1955),
Demirjian et al. (1973), Gustafson e Koch (1974), Harris e Nortjé (1984), e Kullman et
al. (1992), respectivamente. Dos métodos testados, o sistema proposto por
Demirjian et al. (1973) forneceu os resultados de maior acurácia. Posto isto, concluise que os estágios de avaliação da mineralização de terceiros molares definidos por
Demirjian et al. (1973) devem ser adotados para determinação da idade pelas
ciências forenses.
Bhat
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longo
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desenvolvimento dos terceiros molares inferiores através do método de Kullman et
al. (1992) aplicado em radiografias periapicais. Participaram da amostra 346
indivíduos do sexo feminino e 389 do sexo masculino, com idades entre 15 e 25
anos, pertencentes a uma população do sul da Índia. Uma forte correlação foi
encontrada entre a idade cronológica e o desenvolvimento dos terceiros molares (r =
0,75, p < 0,001). Segundo os autores, embora os dentes terceiros molares possam
apresentar diversas variações que dificultam a aplicação de técnicas de estimativa
da idade, são escassos os métodos que podem ser aplicados para sujeitos no início
da fase adulta; desse modo, os terceiros molares tornam-se grandes aliados na
busca pela idade real.
Para identificar as diferenças no padrão de desenvolvimento de terceiros
molares entre diferentes populações, de diferentes áreas geográficas e origens
étnicas, Martin-de las Heras et al. (2008) compararam radiografias panorâmicas de
duas populações de origem espanhola (Galícia e Ceuta), contra radiografias de uma
população magrebiana (Magrebia, região noroeste da África) residente em província
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espanhola (Ceuta). Além disso, avaliaram a capacidade do método de estimativa da
idade identificar indivíduos com 18 anos ou mais. A amostra foi constituída por 576
radiografias panorâmicas convencionais de indivíduos com idade variando de 14 a
22 anos. O estágio de desenvolvimento dos terceiros molares foi avaliado de acordo
com o método de Demirjian et al. (1973), com base em oito etapas (A-H) de
formação dos dentes, e os resultados indicaram que esta técnica pode ser
considerada um bom indicador da idade para as três populações. Diferenças nos
padrões de maturação foram encontradas entre os sexos e entre as populações de
diferentes origens. A mineralização do dente 38 nos indivíduos com 18 anos ou mais
foi significativamente mais lenta na população espanhola de Galícia que na
população magrebiana. Não foram encontradas diferenças significativas entre os
magrebianos e os espanhóis residentes em Ceuta. Concluiu-se que as diferenças de
mineralização dos dentes, podem estar mais relacionadas com as condições sóciogeográficas do que com a origem étnica (ancestralidade) e, portanto, constituem
prova

da

relevância

sócio-geográfica

em

vez

de

fatores

genéticos

no

desenvolvimento de terceiros molares.
Nuzzolese e Di Vella (2008) relataram a rotina da Seção de Medicina Legal da
Universidade de Bari (Itália) quando são requisitados por juízes e pela polícia de
imigração para auxiliar na avaliação da idade de requerentes de asilos que afirmam
não ter atingido os 18 anos de idade (início da fase adulta). O protocolo realizado
para determinar a idade baseia-se em exame clínico e odontológico, avaliação da
maturação esquelética por meio de radiografias de mão e punho, radiografias da
pelve para avaliar crista ilíaca e radiografias extras bucais panorâmicas para
examinar a mineralização dos terceiros molares. A utilização de associadas
avaliações radiográficas não só atende as necessidades da Justiça, como também
aumenta a precisão da perícia de estimativa da idade.
Um estudo foi desenvolvido com sujeitos do norte da Índia, por Rai et al.
(2009), para verificar a hipótese de que indianos possuíam um ritmo diferenciado de
maturação do terceiro molar quando comparado a indivíduos de outros países onde
os métodos de estimativa foram elaborados. Sendo assim, utilizaram os estágios de
desenvolvimento dos terceiros molares através do método de Demirjian et al. (1973)
em uma amostra composta por 250 radiografias panorâmicas de indianos (7-26
anos) para avaliar a estimativa da idade com base nos terceiros molares. A análise
estatística mostrou correlação entre a idade e o desenvolvimento do terceiro molar
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para ambos os sexos (feminino: r = 0,63; masculino: r = 0,62). O estudo evidenciou
que as mulheres indianas alcançaram a completa formação do terceiro molar mais
cedo que os homens, o que contradiz os resultados de Olze et al. (2004), De Salvia
et al. (2004), Dhanjal et al. (2006) e Ohran et al. (2007).
Olze et al. (2010) examinaram o aspecto referente a visibilidade radiográfica
da membrana periodontal de terceiros molares totalmente mineralizados e sua
aplicação para a exclusão de indivíduos com idades inferiores a 18 anos. Um total
de 1.198 radiografias panorâmicas de homens e mulheres, com idade entre 15 e 40
anos, foi coletado e avaliaram a visibilidade radiográfica da membrana periodontal
de acordo com as fases de 0 a 3. O estágio 0 apareceu pela primeira vez em
mulheres com idade de 17,2 anos e em homens com 17,6 anos. O estágio 1 foi
observado em mulheres com idade entre 18,9 e 20 anos, e em homens cuja idade
variou de 20,1 a 20,2 anos. O estágio 2 apareceu entre mulheres com 22,5 a 23,1
anos e em homens com 22,3 anos. Por fim, o estágio 3 foi encontrado em mulheres
com idade de 24,6 a 25,2 anos e em homens com idade entre 25,4 e 26,2 anos.
Com essa abordagem, a idade mínima para as etapas de 1 a 3 foi maior que 18
anos de idade. Assim, se uma pessoa for considerada em um desses estágios é
seguro, segundo os autores, afirmar que ela possui idade superior aos 18 anos.
Ao explorar a possibilidade de identificar as idades dos sujeitos que estão
emergindo na fase adulta, Boonpitaksathit et al. (2011) avaliaram os estágios de
desenvolvimento radicular dos terceiros molares conforme a classificação de
Demirjian et al. (1973); os estágios analisados foram E, F, G e H. Uma amostra de
1233 radiografias panorâmicas pertencentes a sujeitos com idade entre 12,6 e 24,9
anos foram analisadas. Os resultados mostraram que os indivíduos que se
apresentaram na fase H do desenvolvimento dos terceiros molares, tiveram suas
idades estimadas através desta técnica. A idade média para a fase H do terceiro
molar superior direito foi para os homens igual a 19,57 anos e foi de 20,08 anos para
mulheres, ao avaliar o terceiro molar inferior direito obteve-se 20,02 anos para os
homens e 20,70 anos para as mulheres. Os autores destacaram a importância de
reconhecer que, ao estimar a idade, uma avaliação global do sujeito é necessária.
Assim, deve-se levar em consideração a aparência física, comportamento e outras
informações radiográficas, caso seja necessário.
Em adultos jovens brasileiros, foi realizado um trabalho por Lopez et al.
(2013) cujo objetivo foi estimar a idade através da análise dos estágios de
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pertencentes a indivíduos com idades entre 15 e 22 anos no Brasil. Duas técnicas
foram utilizadas: a técnica de Gleiser e Hunt (1955) modificada por Köhler et al.
(1994) e os estágios estabelecidos por Demirjian et al. (1973). O estudo revelou uma
subestimativa das idades em torno de 6 meses, ao aplicar os dois métodos, e uma
diferença da estimativa entre o sexo feminino e masculino. Os métodos avaliados
neste estudo foram considerados adequados para estimar a idade de adultos jovens
brasileiros, contudo o método Demirjian et al. (1973) foi mais reprodutível.

.
2.1.2 Depósito de dentina secundária – estimativa da idade

A relação entre o depósito de dentina secundária e o avançar da idade foi
estabelecida por Bodecker (1925). Segundo o autor, a formação de dentina
secundária é uma função fisiológica importante comumente observada nos dentes
completamente

formados,

com

o

passar

dos

anos.

Anteriormente,

era

enganosamente considerada uma condição patológica, que se manifestava
concomitantemente com a calcificação e degeneração da polpa. Ao dirimir esta
dúvida, considerou-se a deposição de dentina secundária como um processo
natural. De início, a cavidade pulpar de um molar pertencente a um indivíduo jovem
ocupa um espaço na coroa e raízes, tendo sua maior parte ocupando o centro da
coroa. À medida que o indivíduo se torna mais velho, as coroas dos dentes sofrem
estímulos (mecânicos, químicos e térmicos) que são transmitidos para o complexo
dentina-polpa. Esta ação estimula a atividade dos odontoblastos, proporcionando a
formação de dentina secundária.
Gustafson (1950) foi pioneiro ao incorporar o depósito de dentina secundária
quando desenvolveu a primeira metodologia para estimativa da idade em adultos
com base em seis critérios (desgaste dentário, periodontose, dentina secundária,
anéis de cemento, reabsorção radicular e transparência da raiz). O estudo foi feito
com 41 dentes uniradiculares pertencentes a sujeitos com idade entre 11 e 69 anos,
e apresentou um alto grau de precisão com um erro de estimativa de ± 3,6 anos.
Uma das vantagens do método proposto por Gustafson (1950) é que ao associar

30

variadas características da estrutura dentária, uma mudança ocasional dentro de um
dos parâmetros não provocou grande variação do resultado.
Um estudo com caninos superiores permanentes para determinar as
alterações da dentina foi elaborado por Philippas e Applebaum (1968). Foram
estudados 315 caninos, pertencentes a sujeitos de 11 a 71 anos, organizados em 13
grupos por idade (11 a 15 anos, 16 a 20, e assim por diante). A avaliação histológica
dos cortes revelou uma tendência ao aumento da quantidade dentina secundária na
cavidade pulpar com o aumento da idade, independente de fatores externos ao
dente. Vestígios de dentina secundária foram inicialmente notados em todas as
paredes da cavidade pulpar, em seguida, a formação de dentina secundária
concentrou-se mais na parede lingual do que nas paredes vestibular e incisal.
Mudanças de opacidade à transparência nos túbulos dentinários e alterações nos
espaços interglobulares também ocorreram com o aumento da idade, ambos os
fenômenos foram atribuídos à calcificação progressiva.
Moore (1970) afirma que o depósito de dentina secundária ocorre ao longo da
vida e fornece um parâmetro para conhecimento da idade de um indivíduo. Para
analisar a dentina secundária na porção radicular da polpa, 200 dentes incisivos
superiores foram utilizados em uma avaliação microscópica. Os dentes foram
submetidos a secções transversais e medições do diâmetro da cavidade pulpar e o
diâmetro da secção transversal do dente como um todo. O valor obtido entre a razão
do diâmetro da polpa e do dente, para dentes jovens, foi de 0,333. No caso dos
dentes de uma pessoa mais velha, onde a cavidade pulpar possuía seu tamanho
reduzido, o resultado foi de apenas 0,125. Os resultados foram comparados com a
idade real de cada amostra em um diagrama de dispersão e pode-se verificar uma
relação entre a dentina secundária e a idade. Os resultados se mostraram menos
precisos para a idade de 50 anos, porém o fato de haver poucos dentes neste grupo
etário pode ter prejudicado o estudo para estes indivíduos.
Ao relacionar as alterações dentárias com o processo de envelhecimento
humano, Morse (1991) apontou as seguintes características para o complexo
dentino-pulpar de uma pessoa com mais idade: cavidade pulpar reduzida, maior
espessura de dentina, polpa pobre em células e substância fundamental, canalículos
de

tamanho

reduzido,

diminuta

inervação

e

vascularização.

Ao observar

radiograficamente a porção radicular da polpa em dentes unirradiculares de
indivíduos com 21 anos de idade, constatou-se uma diminuição do seu tamanho
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equivalente a 0,21 mm ao ano. A partir dos 60 anos ou mais, a média da diminuição
do canal radicular ficou em torno de 0,43 mm ao ano. Para verificar a relação entre
dentina e polpa é necessário avaliar apenas dentes em condições normais sem
qualquer tipo de manifestação patológica e esta avaliação deve ser realizada por
meio de radiografias periapicais de rotina.
Com o objetivo de investigar a forma com que o depósito de dentina
secundária pode ser mensurado, sua relação com a idade do sujeito e para
conhecer a contribuição deste parâmetro para os métodos de estimativa da idade,
Solheim (1992) realizou um estudo com 1.000 dentes extraídos, exceto molares, no
qual a dentina secundária foi avaliada através de um estereomicroscópio e medidas
da polpa e do dente foram realizadas na altura da junção cemento-esmalte e em três
outros pontos ao longo da raiz. O coeficiente de correlação de Pearson entre a idade
e a área da polpa coronária variou de -0,47 a -0,72; na altura da junção cementoesmalte, foi de -0,46 para -0,77 e, para a idade e a razão entre a soma da largura da
polpa e do dente em quatro pontos distintos a correlação variou de -0,58 a -0,81. A
análise de regressão múltipla mostrou que através da combinação de diversas
medidas, aumentou-se a correlação com a idade. Velocidade reduzida de formação
de dentina secundária em pessoas idosas e nas mulheres foi uma tendência
observada no estudo.
Kvaal et al. (1994) investigaram a relação entre a idade e a quantidade de
dentina peritubular, assim como a extensão da obliteração dos túbulos dentinários
para identificar se esta relação era suficientemente forte para ser utilizada como
parâmetro para estimativa da idade. Cinquenta dentes incisivos inferiores
pertencentes a indivíduos caucasianos norte americanos, com idade variando de 31
a 89 anos, foram examinados em um microscópio eletrônico de varredura. Calculouse o número de túbulos abertos e o diâmetro destes antes e após o
condicionamento com ácido ortofosfórico a 35%. Os resultados não demonstraram
uma relação significativa entre a idade e a redução do número de túbulos dentinários
(r = 0,29), fato este que foi explicado pela necessidade do sujeito atingir uma certa
idade para se observar a obliteração dos túbulos dentinários. Quanto à espessura da
dentina peritubular, a variação foi de 0,36 µm a 1,23 µm e apresentou uma
correlação moderada com a idade cronológica (r = 0,51, p < 0,01).
Ao buscar uma técnica não invasiva para estimar a idade cronológica de
adultos, Kvaal et al. (1995) realizaram o primeiro estudo baseado em medidas da
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polpa e do dente por meio de radiografias intrabucais periapicais. Selecionaram-se
radiografias periapicais de 100 pacientes odontológicos e seis tipos de dentes foram
eleitos para o estudo: incisivos centrais superiores, incisivos laterais superiores e
inferiores, segundos pré-molares superiores, caninos inferiores e primeiros prémolares inferiores. Para compensar as diferenças de ampliação e angulação das
radiografias, os seguintes índices foram calculados: razão entre a polpa e o
comprimento da raiz, entre a polpa e o comprimento do dente, entre o comprimento
do dente e o da raiz, entre a polpa e a largura da raiz em três níveis distintos.
Equações de regressão foram desenvolvidas e aplicadas para estimar a idade. As
análises estatísticas mostraram que o coeficiente de correlação de Pearson entre a
idade e os índices adotados foi significativo, exceto para a relação entre o
comprimento do dente e da raiz. O coeficiente de determinação para a estimativa foi
mais forte quando todos os seis dentes foram incluídos na análise (r2 = 0,76), o
menor coeficiente foi obtido ao avaliar um único dente, o canino inferior (r 2 = 0,56).
A correlação entre a redução da cavidade pulpar e a idade cronológica foi
examinada por Drusini et al. (1997) numa amostra oriunda de um hospital e quatro
clinicas em Pádua e Vêneto (Itália). Foram avaliados 846 dentes hígidos (425 prémolares e 421 molares) pertencentes a 433 sujeitos (213 homens e 220 mulheres)
com idade variando de 9 a 76 anos. Radiografias extra bucais panorâmicas foram
utilizadas para mensurar a altura da coroa dentária e da porção coronária da
cavidade pulpar. A análise dos dados apontou uma variação de - 0,92 a – 0,87 para
o coeficiente de correlação, com o erro da estimativa da idade variando de 5,88 a
6,66 anos. A melhor estimativa foi obtida para molares do sexo masculino (r = - 0,92;
r2 = 0,85) com um erro de ±5 anos em 81,4% dos casos.
Bosmans et al. (2005) aplicaram a técnica de Kvaal et al. (1995) em
radiografias panorâmicas de adultos belgas para avaliar a reprodutibilidade do
método e a viabilidade do uso de radiografias extra bucais. Cento e noventa e sete
radiografias panorâmicas digitais foram coletadas aleatoriamente de indivíduos
caucasianos com idade variando de 19 a 75 anos. De acordo com a técnica
adotada, seis dentes foram selecionados na radiografia panorâmica e as medidas
lineares foram feitas com auxílio do programa Adobe Photoshop 6.0®. Quando a
idade foi estimada com base nas medidas dos seis dentes (erro ao estimar a idade =
5,41 anos) ou de três dentes inferiores (erro ao estimar a idade = 6,15 anos), não se
encontrou diferenças significativas entre a idade real e a calculada. Ao estudar o

33

dente isoladamente ou os três dentes superiores (erro ao estimar a idade = 6,43
anos), revelou-se diferença estatística significante.
Ao explorar a possibilidade de medir a polpa e o dente a partir de radiografias
panorâmicas, Paewinsky et al. (2005) publicaram um trabalho onde buscaram a
correlação entre a idade de indivíduos alemães com o processo de deposição de
dentina

secundária

no

complexo

detino-pulpar.

Radiografias

panorâmicas

convencionais foram obtidas a partir de 168 sujeitos com idades variando de 14 a 81
anos, um scanner foi utilizado para digitalizar as imagens e as medições da largura
da polpa e da raiz do dente foram feitas em três porções distintas da raiz, num total
de seis dentes. A relação largura da cavidade pulpar mostrou a melhor correlação
com a idade cronológica no incisivo lateral superior (r2 = 0,913) e o desvio padrão
chegou a 6,4 anos. Ao combinar as medidas de todos os dentes, o coeficiente de
correlação foi r = -0,95 com um desvio padrão de 5,6 anos.
Para avaliar o comportamento das dimensões da câmara pulpar de primeiros
molares em uma população, Khojastepour et al. (2008) utilizaram 260 radiografias
interproximais convencionais digitalizadas pertencentes a dois grupos etários: 18-25
anos e 50-65 anos. Os resultados deste estudo mostraram que não houve diferença
significativa nas dimensões da câmara pulpar entre os sexos e comprovaram uma
redução significativa no tamanho da câmara pulpar com o avançar da idade.
Diante da possibilidade de estudar a redução da cavidade pulpar como
resultado de depósito de dentina secundária por meio de imagens radiográficas,
Landa et al. (2009) realizaram um estudo para verificar a reprodutibilidade do
método original de Kvaal et al. (1995) em radiografias panorâmicas digitais, bem
como para analisar a aplicação das fórmulas de estimativa da idade. Radiografias
panorâmicas de 100 pacientes (14-60 anos) foram selecionadas aleatoriamente, três
dentes inferiores foram avaliados em cada uma das imagens radiográficas, e em
seguida obtiveram as medidas lineares das estruturas dentárias. Em geral, os
coeficientes de correlação de Pearson obtidos com base no comprimento e largura
dos dentes foi significativamente mais baixo que os relatados por Kvaal et al. (1995)
e as idades estimadas foram superestimadas. Sendo assim, o estudo não confirmou
a reprodutibilidade do método de Kvaal et al. (1995) em radiografias panorâmicas
digitais.
Outra pesquisa, desenvolvida por Sharma e Srivastava (2010), avaliou o
depósito de dentina secundária como parâmetro para estimativa da idade através do
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método proposto por Kvaal et al. (1995). Utilizaram-se radiografias periapicais de 50
sujeitos com idade entre 15 e 60 anos, três dentes superiores e três inferiores foram
utilizados para as mensurações lineares da polpa, raiz e de todo o dente. Ao aplicar
as fórmulas de regressão para estimar a idade e ao adotar as medidas de todos os
seis dentes, o coeficiente de determinação foi baixo (r2 = 0,072). Ao avaliar os
dentes superiores separadamente dos inferiores, observou-se que o coeficiente de
determinação foi maior para os superiores (r2 = 0,020) e menor (r2 = 0,011) para os
inferiores. Não houve diferença estatisticamente significante entre as idades
estimadas e as idades reais (p > 0,05), exceto para as estimativas realizadas com
base nos incisivos laterais, superior e inferior.
Com o propósito de investigar o depósito de dentina secundária por meio de
radiografias periapicais digitais em uma amostra de indianos, Kanchan-Talreja et al.
(2012) obtiveram radiografias de 100 indianos através da técnica do paralelismo
(n=47) e a técnica da bissetriz (n=53), em seguida aplicaram a técnica proposta por
Kvaal et al. (1995). Comprimento e largura da polpa, raiz e do dente foram
verificados e as fórmulas de regressão descritas na literatura por Kvaal et al. (1995)
foram aplicadas, assim como novas fórmulas foram desenvolvidas para esta
população específica. Os resultados mostraram um erro na estimativa da idade de
18-20 anos ao utilizar radiografias obtidas com a técnica do paralelismo e um erro
médio de 19-21 anos para a técnica da bissetriz. A estimativa da idade em ambas as
amostras foi significativamente diferente da idade real (p < 0,001). As fórmulas
específicas para indianos geraram erros menores para ambas as amostras, 11-14
anos. Fatores como a composição da amostra, diferenças metodológicas dos
observadores e, o mais importante, a variação na taxa de deposição da dentina
secundária nos indianos devido a efeitos ambientais e genéticos geraram grandes
erros na estimativa da idade nesta amostra populacional.

2.2 Relação dente canino e polpa – Método de estimativa da idade

Com a finalidade de apresentar um método para estimar a idade cronológica
baseado nas medidas referentes à área da polpa e do dente, Cameriere et al.
(2004a) realizaram um estudo com uma amostra composta por radiografias
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panorâmicas de 100 pacientes italianos, com idades variando entre 18 e 72 anos.
Como o único dente unirradicular presente em todas as radiografias foi o canino
superior direito, este foi o dente de eleição para o estudo. As imagens radiográficas
foram analisadas através do Programa AutoCAD 2000, e foi feita a comparação
entre o método de Kvaal et al. (1995) - que faz uso de medidas lineares - com o
método proposto neste trabalho, que utiliza medidas da área da polpa e do dente.
Para minimizar a distorção e ampliação da imagem radiográfica, utilizou-se a razão
entre a área da polpa e a área do dente canino. Os resultados mostraram que a
variável correspondente à razão das áreas da polpa e do dente contribuiu
significativamente,

em

detrimento

das

medidas

lineares,

e

possibilitou

o

desenvolvimento de uma equação de regressão linear para realizar o cálculo da
estimativa da idade. O método proposto produziu uma média de erro inferior a 04
anos e dessa forma os autores constataram a correlação da razão entre a área da
polpa e a área do dente com a idade cronológica dos indivíduos.
Cameriere et al. (2004b) desenvolveram outro trabalho no qual utilizaram o
método baseado na relação entre a idade e o valor da razão das áreas da polpa e
do dente através dos dentes segundos molares para identificar a probabilidade de
um indivíduo ter idade igual ou superior a 18 anos. Em uma tentativa de melhorar a
precisão e confiabilidade das estimativas de idade, foram também levados em
consideração os estágios de maturação de terceiros molares.

A amostra foi

composta por 312 pacientes italianos brancos, 135 homens e 177 mulheres, com
idades entre 14 e 24 anos. Radiografias panorâmicas foram digitalizadas e
analisadas por um mesmo observador e a calibração estatística foi realizada. Como
resultados, a sensibilidade do método foi de 91%, a especificidade igual a 94,5% e a
proporção de indivíduos classificados corretamente, se era maior ou menor de 18
anos, foi de 92%.
Com o intuito de testar o método apresentado por Cameriere et al. (2004a)
pela primeira vez em um grupo de esqueletos históricos, Cameriere et al. (2006)
buscaram uma amostra em três sítios italianos, onde muitos dos sujeitos eram
historicamente importantes, e se tinha o conhecimento sobre a data de nascimento e
de morte. O estudo foi realizado com os caninos superiores de 52 esqueletos, as
radiografias foram digitalizadas por um scanner e as imagens analisadas através do
AutoCAD 2000, no qual foi feita a marcação de vinte pontos em torno da estrutura
do dente e dez pontos ao redor da polpa para delimitação das áreas. Ao aplicar a

36

equação para estimar as idades, obteve-se um erro absoluto das estimativas em
torno de 05 anos, e demonstrou-se que o método também poderia ser aplicado para
estimar a idade de indivíduos, vivos ou mortos, com mais de 50 anos de idade.
Para dar prosseguimento ao estudo piloto (Cameriere et al., 2006) realizado
previamente, Cameriere et al. (2007a) publicaram um trabalho com a finalidade de
examinar a aplicabilidade do método de estimativa da idade através da razão das
áreas da polpa e do dente. Um total de 200 radiografias periapicais digitais e
analógicas dos caninos de homens e mulheres, com idades variando de 20 a 79
anos, pertencentes à coleção osteológica do museu de Antropologia da
Universidade de Bolonha – Itália - foi analisado. A maturidade da estrutura dentária
foi avaliada através das medidas das áreas da polpa e do dente de caninos
superiores e inferiores por um mesmo observador. Para testar a reprodutibilidade
intra-observador, uma parte da amostra foi reexaminada após duas semanas e não
houve diferença estatisticamente significante; o mesmo foi observado quando foi
feito o teste inter-observadores. Ao inserir os dados dos caninos superiores e
inferiores na equação de regressão, o erro da idade estimada foi de 3,36 anos, na
equação isolada de canino superior o erro foi de 4,46 anos, e na equação para
canino inferior foi de 4,38 anos.
Ao analisar a mesma amostra do estudo supracitado, Cameriere et al. (2007b)
testaram a precisão da estimativa da idade pela análise combinada de radiografias
periapicais digitais obtidas com o dente em posição vestíbulo-lingual e mesio-distal,
de caninos superiores e inferiores. Conforme a metodologia dos estudos anteriores
(Cameriere et al., 2004a), as imagens radiográficas dos caninos foram processadas
no AutoCAD 2000 e os pontos foram marcados ao redor do dente e da polpa. Em
seguida, foram avaliadas as áreas das estruturas citadas e as equações de
regressão linear foram aplicadas. A opção de usar o dente canino foi particularmente
importante, pois ele frequentemente está presente em adultos, sofre menos
desgaste, quando comparado com os dentes posteriores, e é o dente unirradicular
com a maior área pulpar. Neste estudo, ao avaliar os caninos inferiores, a média de
erro da estimativa da idade foi de 3,59 anos; para os caninos superiores, o valor foi
de 3,89 anos e para ambos os caninos foi de 2,80 anos. Estes resultados indicaram
a adequação do uso de dentes caninos como variáveis morfológicas para estimar as
idades dos indivíduos.
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Em um relato de caso, Cattaneo et al. (2008) destacaram as dificuldades de
se realizar a estimativa de idade no adulto em vida. Uma mulher de meia-idade,
originária da Etiópia, supostamente com 62 anos, foi considerada em idade de
aposentadoria conforme a lei italiana, país onde ela vivia. No entanto, outro conjunto
de documentos indicou uma idade mais jovem, 46 anos. O exame de dosagem
hormonal foi realizado e indicou uma idade compatível com o início da menopausa.
O método de Cameriere et al. (2004a) foi executado por dois examinadores a fim de
se obter mais informações e o resultado foi uma estimativa de idade equivalente a
52 anos, o que sugeriu a idade real na faixa etária de 47-57anos. Resultados
combinados sugerem que o mais provável era que a idade cronológica da mulher
estivesse mais perto de 46 do que dos 62 anos de idade.
Para verificar a eficácia do método em outro grupo populacional, Cameriere et
al. (2009) realizaram um trabalho cuja amostra foi composta por radiografias
periapicais de 126 caninos de homens e 132 caninos de mulheres, com idade entre
20 e 84 anos. Os dentes eram oriundos da coleção osteológica do museu de
Antropologia da Universidade de Coimbra – Portugal. Caninos sem patologias foram
escolhidos e, se ambos os dentes estivessem presentes, foi feito o estudo com os
caninos bilaterais. As imagens radiográficas foram trabalhadas no programa Adobe ®
Photoshop®. Duas equações foram desenvolvidas para a estimativa da idade, uma
para caninos superiores e outra para os inferiores. Na avaliação das idades através
dos caninos superiores a média de erro foi de 2,37 anos, e para os caninos
inferiores 2,55 anos. Comparando as equações desenvolvidas para as populações
italiana e portuguesa, constatou-se que as regressões lineares não apresentaram
resultados com diferenças significativas. Observou-se que nem a nacionalidade,
portuguesa ou italiana, nem o gênero afetaram o desempenho do método.
Singaraju e Sharada (2009) desenvolveram um estudo que aplicou o método
de Cameriere et al. (2004a) em canino superior direito por meio de 200 radiografias
panorâmicas coletadas no arquivo dos pacientes que frequentam os departamentos
da faculdade de Odontologia em Bangalore – Índia. Toda a amostra foi distribuída
em três diferentes grupos etários: 18-30 anos, 31-50 anos e 51-70 anos - para
observar o efeito deste método em diferentes grupos etários. Os coeficientes de
correlação (r) observados para as três faixas etárias foram 0,89 (média das idades
reais = 22,57 anos; média das idades estimadas = 23,03 anos), 0,97 (média das
idades reais = 38,87anos; média das idades estimadas = 38,74 anos) e 0,96 (média
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das idades reais = 56,6 anos; média das idades estimadas = 56,48 anos),
respectivamente. Estes dados indicaram a menor correlação entre idade estimada e
idade real para o grupo etário de adultos jovens (18-30 anos), contudo a idade
cronológica e a idade estimada em todos os três grupos etários estavam
intimamente relacionadas entre si.
Um estudo desenvolvido por De Luca et al. (2010) avaliou a confiabilidade do
método de Cameriere et al. (2004a) e o comparou com os métodos antropológicos
comumente aplicados, como o desgaste dentário, mudanças na sínfise púbica,
modificações na superfície auricular do osso ílio, dentre outros. Uma amostra de 73
sujeitos históricos com idade de morte desconhecida oriundos de cemitérios
medievais da Espanha e Itália foi examinada a fim de estimar a idade. Radiografias
periapicais digitais foram obtidas através de um aparelho KODAK RVG 6100 Sistema de Radiografia Digital – através da técnica do paralelismo, com uma
exposição de 10 mA, um tempo de 0,05 seg a 70 kVp. As imagens foram
processadas no Programa Adobe® Photoshop® CS4 e as áreas da polpa e do dente
demarcadas. Em seguida, as idades foram estimadas com a aplicação das três
equações de regressão linear propostas por Cameriere et al. (2004a). As idades
estimadas por métodos antropológicos e pelo dente canino apresentaram um
discrepância igual ou inferior a 5 anos e concordaram em 89% dos casos.
Constatou-se que a determinação da idade por meio do estudo de aposição de
dentina secundária foi um método consistente e que na maioria dos casos coincidiu
com os resultados alcançados por métodos antropológicos.
Babshet et al. (2010) avaliou a aplicação da fórmula de regressão linear
criada por italianos (Cameriere et al., 2004a) em uma amostra indiana, e também
examinou o uso de uma equação específica para indianos na estimativa da idade.
Um grupo de 178 adultos indianos com idade entre 20 e 70 anos foi distribuído por
grupos de faixa etária. Quando a fórmula italiana foi aplicada, obteve-se uma média
de erro de 11,01 anos - um erro muito maior que os 4,38 anos apontados no estudo
com italianos. Com a fórmula específica para a população indiana o erro foi de 10,76
anos. Segundo os autores do trabalho, a margem de erro pode ter sido grande
devido a uma diferença étnica entre as populações italiana e indiana, como também
em razão de um ritmo lento e irregular de aposição de dentina secundária,
possibilitando a existência de adultos jovens e de meia-idade com áreas da polpa e
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do dente maiores que o padrão esperado de comportamento do complexo dentinopulpar.
No ano de 2011, Babshet el al. realizaram estudo no qual avaliaram a
aplicação do método de estimativa de idade desenvolvido por Cameriere et al.
(2004a) por meio de radiografias dos dentes: incisivo lateral, primeiro pré-molar e
canino; todos estes foram avaliados isoladamente e em combinação. O estudo foi
aplicado em uma amostra de radiografias periapicais pertencentes a 61 indianos
com idade entre 21 e 71 anos de idade. O erro padrão das estimativas para os
dentes, individualmente ou em combinação, variou de 12,13 a 13,08 anos. Notou-se,
mais uma vez, que os erros foram maiores que nos grupos europeus, tal situação
pode ser explicada por uma moderada correlação entre a idade e a deposição de
dentina secundária entre os indianos. Além disso, a sobreposição dos tecidos e
estruturas numa radiografia periapical impediu uma visualização ideal da cavidade
pulpar. Sendo assim, os autores recomendaram o uso criterioso deste método entre
os adultos indianos e a realização de novos estudos com amostras maiores, que
apresentem uniformidade entre os grupos etários.
Jeevan et al. (2011) desenvolveram mais uma pesquisa com a população
indiana e também elaboraram equações específicas para estimar a idade de
indianos. Com uma amostra composta por 228 sujeitos, com idade entre 16 e 72
anos, constataram uma média de erro de 4,28 anos para caninos superiores; 6,29
anos para caninos inferiores e 4,78 anos na equação para ambos os caninos.
Observou-se que as equações de regressão forneceram melhores resultados no
grupo etário com menos de 45 anos de idade, sugerindo que a fórmula desenvolvida
para esta população é mais eficaz em indivíduos de até 44 anos. Contudo, mais de
70% da amostra foi composta por homens e mulheres com menos de 45 anos, o que
indicou uma sub-representação dos adultos com idade superior as 45 anos.
Na Índia, Saxena (2011) utilizou 120 radiografias panorâmicas para avaliar o
canino superior direito com base na relação entre idade e diversas variáveis
morfológicas. No estudo, 60 homens e 60 mulheres foram divididos igualmente em
quatro grupos etários: 21-30 anos, 31-40 anos, 41-50 anos e 51-60 anos. Ao aplicar
o método de Cameriere et al. (2004a), constatou que as equações desenvolvidas
para italianos não eram aplicáveis para o grupo populacional indiano, o que indicou
que fatores raciais e culturais podem influenciar na estimativa da idade. Assim,
novas equações de regressão foram desenvolvidas para estimar a idade e
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observou-se que a idade real menos a idade estimada variou de -0,9 a +0,8 anos
para os homens (idade real - média = 40,20 anos; idade estimada – média = 40,04
anos) , enquanto nas mulheres foi de -1 a 0,8 anos (idade real - média = 39,70 anos;
idade estimada – média = 39,56 anos). Ao observar toda a amostra a variação foi de
-2,2 a 1,5 anos (idade real - média = 39,95 anos; idade estimada – média = 39,80
anos).
De Luca et al. (2011) verificaram a acurácia do método de Cameriere et al.
(2004a) como um indicador da idade de um indivíduo, utilizando uma amostra
identificada a partir de uma coleção de esqueletos do século XX, no México. O
método foi aplicado em outra população com o intuito de verificar se as equações
desenvolvidas para uma população específica contribuem para melhores estimativas
da idade. Foram analisadas radiografias periapicais de 103 caninos pertencentes a
85 indivíduos do sexo masculino, com idade entre 18 e 60 anos. As imagens
radiográficas foram estudadas com auxílio do Programa Adobe® Photoshop® CS4 e
as idades foram estimadas através das equações para canino inferior, canino
superior e para ambos; obtendo uma média de erro em torno de 1,9 anos nas
estimativas da idade. Os autores recomendaram mais pesquisas com o objetivo de
reduzir o erro na estimativa da idade, conhecer o efeito das diferentes raças e
culturas no método e investigar a utilização de vários dentes em conjunto para obter
uma melhora na idade estimada.
Em 2011, Cameriere et al. realizaram um estudo com o objetivo de avaliar a
aplicação do seu método para estimar a idade de indivíduos sem registro de
nascimento válido que buscavam o direito da aposentadoria. Radiografias
periapicais de 180 caninos pertencentes a 90 sujeitos italianos, com idades entre 50
e 79 anos, foram utilizadas para analisar a questão médico-legal e saber se o
indivíduo tinha idade superior ou inferior a 65 anos. Sujeitos com menos de 65 anos,
foram corretamente avaliados em 91% das estimativas de idade através do canino
superior e 89% com o canino inferior. Em indivíduos com mais de 65 anos, as
estimativas através dos caninos superior e inferior estavam corretas em 85% e 88%
dos casos, respectivamente. A proporção de indivíduos classificados corretamente
como maiores ou menores de 65 anos de idade, através da avaliação de ambos os
caninos, foi de 89%. Os autores concluíram que, mesmo com todo o cuidado na
aplicação do método, os resultados podem não ser plenamente satisfatórios. Sendo
assim, a associação de técnicas pode ajudar a resolver dúvidas e casos divergentes.

41

Com o objetivo de verificar a correlação entre a idade cronológica de
indivíduos egípcios e a relação entre as áreas da polpa e dos dentes incisivos, Zaher
et al. (2011) utilizaram 144 radiografias periapicais de incisivos centrais e laterais
superiores pertencentes a indivíduos do sexo feminino e masculino com idade entre
12 e 60 anos. As radiografias foram coletadas no departamento de endodontia da
Faculdade de Odontologia da Universidade de Minia – Egito. Os critérios de
exclusão foram: dentes impactados, dentes com tratamento endodôntico, com
processos patológicos instalados, que apresentavam tratamento restaurador e
aqueles que apresentavam sobreposição dos dentes vizinhos na imagem. Em
seguida, as radiografias foram classificadas em cinco grupos etários: grupo I (12 a
20 anos), grupo II (21 a 30 anos), grupo III (31 a 40 anos), grupo IV (41 a 50 anos) e
grupo V (51 a 60 anos). Todas as medidas foram obtidas pelo mesmo examinador.
Equações de regressão foram calculadas separadamente para cada faixa etária e
para o incisivo lateral e incisivo central. O erro médio variou de 1,36 a 5,08 anos
para estimativas de idade através dos incisivos centrais e de 1,2 a 2,7 para idades
estimadas com incisivos laterais. Esta pesquisa mostrou resultados promissores
para a estimativa da idade por meio de um método não invasivo, através de
radiografias, entre a população egípcia.
Vodanović et al. (2011) investigaram a idade cronológica em uma amostra
arqueológica com 192 crânios na Croácia, bem como realizaram uma avaliação de
quatro métodos não destrutivos de estimativa da idade, sendo eles: fechamento da
sutura palatina, desgaste dentário, translucidez da raiz e a relação das áreas da
polpa e do dente. Para este último método, imagens radiográficas de caninos
superiores foram utilizadas para determinação da idade em 88 crânios e obtiveram
uma idade média de 48 anos, sendo que a maior parte da amostra tinha idade
superior a 40 anos (72,8%). Os autores afirmaram que com este método é possível
elevar o nível de confiança e o percentual de sucesso na determinação da idade.
No ano de 2012, Cameriere et al. realizaram estudo cujo objetivo principal foi
averiguar a estimativa da idade através da análise da relação da área da polpa e do
dente em pré-molares unirradiculares. Um total de 606 radiografias panorâmicas de
espanhóis brancos (289 mulheres e 317 homens), com idade entre 18 e 75 anos,
provenientes de Bilbao e Granada (Espanha) foram analisadas. Seguindo a
metodologia apresentada por Cameriere et al. (2004a), as imagens radiográficas
foram salvas como arquivos JPEG e foram trabalhadas no programa Adobe ®
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Phothoshop® CS4, que permitiu ajustes na imagem quando necessário; além de
possuir a ferramenta laço poligonal, que possibilitou a seleção de toda a área do prémolar inferior e da estrutura pulpar. Ao aplicar os valores obtidos através da razão
entre a área pulpar e do dente nas equações, ou autores obtiveram um erro padrão
de 7,42 anos quando analisou apenas o dente 45, quando os dentes 35 e 45 foram
analisados em conjunto, o erro foi de 5,75 anos. Dessa forma, os autores concluíram
que o uso da técnica em pré-molares inferiores a partir de radiografias panorâmicas
permite estimativas precisas da idade quando os critérios de seleção são
respeitados e panorâmicas com boa qualidade de imagem são utilizadas.

Tabela 2.1 - Estudos referentes à relação entre o dente e estrutura pulpar em imagens radiográficas.

Faixa
etária

Referência

Amostra

Cameriere et
al. (2004a)

n = 100
italianos
caucasianos
(46 homens, 54
mulheres)

Cameriere et
al. (2004b)

n = 312
italianos
caucasianos
(135 homens,
177 mulheres)

14 - 24 anos

Cameriere et
al. (2006)

n = 52
esqueletos
coletados em
sítios italianos

18 – 81 anos

Cameriere et
al. (2007a)

n = 100
esqueletos de
origem
caucasiana (57
homens, 43
mulheres)

18 - 72 anos

20 – 79 anos

Dente(s)
Imagem
avaliado(s) radiográfica

Resultados

Radiografias
panorâmicas

Erro médio (EM)
das idades
estimadas = 3,7
anos

Segundo
molar

Radiografias
panorâmicas

Sensibilidade =
91%,
especificidade =
94,5%,
indivíduos
classificados
corretamente =
92%

Canino
superior

Não
especificado

EM = 5 anos

Radiografias
periapicais

Gênero sem
significância (p
= 0,881)
EM = 4,46 anos
(canino
superior)
EM = 4,38 anos
(canino inferior)
EM = 3,36 anos
(ambos os
caninos)

Canino
superior
direito

Canino
superior e
canino
inferior
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Cameriere et
al. (2007b)

n = 100
esqueletos de
origem
caucasiana (57
homens, 43
mulheres)

Cattaneo et
al. (2008)

n = 1 (mulher
originária da
Etiópia – relato
de caso)

Cameriere et
al. (2009)

n = 258 (126
caninos de
homens
portugueses,
132 de
mulheres)
n = 200 (114
caninos de
homens
italianos, 86 de
mulheres)

Singaraju e
Sharada
(2009)

n = 200 (94
mulheres, 106
homens)

De Luca et
al. (2010)

n = 30 (14
homens, 16
mulheres –
Espanha)
n = 43 (21
homens, 20
mulhres, 2
indeterminados
– Itália)

Babshet et al.
(2010)

n = 178 (110
homens, 68
mulheres)

Babshet et al.
(2011)

n = 61 (39
homens, 22
mulheres)

20 – 79 anos

62 ou 46 anos
(documentos
divergentes)

20 – 84 anos
(amostra
portuguesa)
20 – 79 anos
(amostra
italiana)

Canino
superior e
canino
inferior

Canino
superior
direito

Canino
superior e
canino
inferior

Radiografias
periapicais
(dente em
posição
vestíbulolingual e
mesio-distal)

EM = 3,89 anos
(canino
superior)
EM = 3,59 anos
(canino inferior)
EM = 2,80 anos
(ambos os
caninos)

Radiografia
periapical

Estimativa da
idade pelos
dentes e
dosagem
hormonal = 4852 anos

Radiografias
periapicais

Amostra
Portuguesa:
EM = 2,37 anos
(canino
superior)
EM = 2,55 anos
(canino inferior)
Amostra
portuguesa e
italiana: EM =
3,32 anos
(canino
superior)
EM = 3,39 anos
(canino inferior)

Radiografias
panorâmicas

r = 0,89 (18-30
anos)
r = 0,97 (31-50
anos)
r = 0,96 (51-70
anos)

Radiografias
periapicais

89%
concordância
entre método
antropológico e
radiográfico

18 – 70 anos

Canino
superior
direito

Desconhecida

Canino
superior e
canino
inferior

20 – 70 anos

Caninos
inferiores
(direito ou
esquerdo)

Radiografias
periapicais

EM = 11,01
anos (fórmula
italiana)
EM = 10,76
anos (fórmula
para indianos)

21 – 71 anos

Incisivo
lateral, canino
e primeiro
pré-molar

Radiografias
periapicais

EM = 12,13 a
13,08 anos
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Jeevan et al.
(2011)

Saxena et al.
(2011)

De Luca et
al. (2011)

Cameriere et
al. (2011)

n = 228 (114
homens, 114
mulheres)

n = 120 (60
homens, 60
mulheres)

n = 103
caninos
pertencentes a
86 homens
n = 180
caninos (90
sujeitos – 46
homens, 44
mulheres)

16 – 72 anos

Canino
superior e
canino
inferior

Radiografias
periapicais

EM = 4,28 anos
(canino
superior)
EM = 6,29 anos
(canino inferior)
EM = 4,78 anos
(ambos os
caninos)

20 – 60 anos
(média
=39,95 anos)

Canino
superior
direito

Radiografias
panorâmicas

Média das
idades
(homens) =
40,04
(DP=11,13)
Média das
idades
(mulheres) =
39,56
(DP=12,05)
Média das
idades (todos) =
39,80
(DP=11,56)

18 – 60 anos

Canino

Radiografias
periapicais

DP = 1,947 (R
= 0,962)

50 – 79 anos

Canino
superior e
canino
inferior

Radiografias
periapicais

Sensibilidade =
85%,
especificidade =
90%,

12 – 60 anos

Incisivo
central e
lateral
superior

Radiografias
periapicais

n = 88 crânios

< 24 - >40
anos

Canino
superior

Radiografias
periapicais

N = 606 (317
homens, 289
mulhres)

18 – 75 anos

Pré-molar
inferior

Radiografias
panorâmicas

Zaher et al.
(2011)

n = 144 (64
homens, 80
mulheres)

Vodanović et
al. (2011)

Camerire et
al. (2012)

2

r = 0,23 (incisivo
central)
r = 0,2 (incisivo
lateral)
EM = 1,36 a
5,08 anos
(incisivo central)
EM = 1,2 a 2,7
anos (incisivo
lateral)
Média das
idades
estimadas = 48
anos - 72,8% da
amostra > 40
anos.
EM = 7,42 anos
(dente 45)
EM = 5,75 anos
(dentes 35 e 45)
EM = 5,31 anos
(mais de dois
pré-molares)
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3 PROPOSIÇÃO


Avaliar a acurácia e precisão da estimativa da idade com base na relação
entre a polpa e o dente canino, por meio da análise de radiografias periapicais
em adultos brasileiros.



Construir equações para a estimativa da idade em adultos brasileiros.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi submetido à apreciação pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP), sendo aprovado
por meio do parecer de nº. 116/11 (ANEXO A).

4.1 Composição da amostra

Para realizar o estudo de estimativa da idade foi calculada uma amostra
composta por 480 sujeitos de pesquisa, sendo 40 indivíduos por grupo etário,
observando os seguintes parâmetros: uma correlação estimada de 0,40; o poder do
teste de 0,80 e significância de 0,05. O estudo foi composto por 12 grupos etários
(20 a 29 anos do sexo feminino, 20 a 29 anos do sexo masculino; 30 a 39 anos do
sexo feminino, 30 a 39 anos do sexo masculino; 40 a 49 anos do sexo feminino, 40 a
49 anos do sexo masculino, 50 a 59 anos do sexo feminino, 50 a 59 anos do sexo
masculino; 60 a 69 anos do sexo feminino, 60 a 69 anos do sexo masculino; 70 anos
ou mais do sexo feminino, 70 anos ou mais do sexo masculino). Contudo, para a
faixa etária de 70 anos ou mais não foi possível atingir o número amostral desejado
de 40 sujeitos em cada grupo. Assim sendo, 24 indivíduos do sexo feminino e 19 do
sexo masculino compuseram os dois grupos de 70 anos ou mais, totalizando a
amostra de trabalho deste estudo em 443 indivíduos.
Participaram do estudo somente indivíduos que possuíam caninos hígidos
permanentes.

Sendo

assim,

os

indivíduos

que

apresentavam

tratamento

endodôntico, que faziam uso de algum tipo de prótese, aparelho ortodôntico, caninos
com tratamento restaurador, giroversão, lesão de cárie, desgaste dentário, e caninos
supranumerários foram excluídos da pesquisa. A nomenclatura proposta pela
Federação Dentária Internacional (FDI) - onde um primeiro número (de 1 a 4) referese ao quadrante em que se localiza o dente e um segundo número (de 1 a 8)
representa o código do dente - foi adotada para a classificação dos dentes por ser
amplamente utilizada pelos dentistas e de compreensão internacional.
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4.2 Coleta de dados

Para a realização deste estudo foram utilizadas radiografias periapicais
digitais (formato JPEG) de indivíduos adultos coletadas no arquivo de imagens do
Instituto de Radiologia Papaiz Associados – Diagnósticos por Imagem, durante os
anos de 2011 e 2012. Inicialmente, foram selecionados todos os exames de
pacientes submetidos a tomadas radiográficas periapicais de todos os dentes (14
radiografias periapicais). Em seguida, foi feita uma avaliação nas quatro periapicais
de caninos de cada sujeito, com a finalidade de verificar a condição dos dentes.
Foram coletadas informações referentes ao sexo, data de nascimento, data do
exame e idade. Com a informação sobre a idade cronológica, as radiografias foram
organizadas por faixa etária.
O grupo de radiografias periapicais de caninos selecionado a partir de cada
paciente foi inserido em pastas, numeradas consecutivamente, para realização da
análise pelos examinadores.

4.3 Descrição da análise radiográfica e aplicação do método

Para realizar a estimativa da idade dentária dos indivíduos selecionados, foram
utilizadas radiografias periapicais digitais. Todas as tomadas radiográficas foram
realizadas no Instituto de Radiologia Papaiz Associados – Diagnósticos por Imagem
– através do aparelho de modelo Raios-X Timex 70E (Gnatus®), regulado em 70kVp7mA, com tempo de exposição variando de 0,6 a 0,8 seg, utilizando o sistema
indireto de captura de imagem digital por meio de placas de fósforo protegidas por
envelopes fornecidos pelo fabricante. Após a exposição aos raios X, as placas foram
imediatamente lidas pelo sistema Instrumentarium Express e as imagens
radiográficas digitais obtidas.
Conforme as orientações presentes no artigo original (Cameriere et al., 2004a)
que descreve o método, cada imagem radiográfica foi salva com alta resolução no
formato de arquivo JPEG em um computador, organizada em pastas e importada
para o software de edição de imagem Adobe ® Photoshop® CS5. Em seguida, o
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arquivo de imagem foi aberto e ampliado. Se necessário fosse, realizava-se o ajuste
de brilho, contraste e nitidez. A partir da barra de ferramentas do programa, a
ferramenta laço poligonal foi selecionada com o objetivo de utilizá-la para demarcar
o contorno de todo o dente canino e de sua estrutura pulpar (Figuras 4.1 e 4.2).

Figura 4.1 – Ferramenta Laço Poligonal utilizada para demarcar os pontos ao redor das estruturas
dentária e pulpar

Figura 4.2 – Uso da ferramenta Laço Poligonal para demarcação da linha de contorno da estrutura
dentária.
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Para executar o contorno das estruturas estudadas, era preciso clicar sobre um
ponto de partida que margeasse o dente de modo a iniciar a definição de todos os
pontos que se interligam, por meio de uma linha, e que resulta no delineamento do
contorno do dente. Num segundo momento, o mesmo foi feito para contornar a
polpa. Um mínimo de 20 pontos foi identificado para realizar o contorno de todo o
canino e um mínimo de 10 pontos foi marcado no contorno da polpa (Cameriere,
2008) (Figuras 4.3 e 4.4).

Figura 4.3 – Contorno do dente canino

Figura 4.4 – Contorno da cavidade pulpar
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A camada do contorno do dente e a camada do contorno da polpa continham
apenas os pixels referentes a toda área de seleção do dente canino e da cavidade
pulpar, respectivamente. Para ter conhecimento sobre o número de pixels em cada
camada, a paleta de histograma foi ativada e através dela selecionou-se o canal
RGB e a opção “camada selecionada”. Dessa forma, o histograma exibiu o número
de pixels referentes a cada uma das camadas selecionadas. Ao observar a camada
“CONTORNO-POLPA” (Figura 4.5), obteve-se o valor de pixels da estrutura pulpar e
ao selecionar a camada “CONTORNO-DENTE” (Figura 4.6), o número de pixels
contidos em todo dente canino era visualizado.

Figura 4.5 – Uso do histograma para obtenção do número de pixels correspondente a cavidade
pulpar
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Figura 4.6 – Uso do histograma para obtenção do número de pixels correspondente ao dente canino

As idades foram estimadas através da aplicação de três equações propostas por
Cameriere (2008): uma para canino superior (1), outra de canino inferior (2) e a
última para ambos os caninos (3). Nestas equações foram requisitados os valores
em pixels, do dente e da polpa, para estimar a idade.

(1) Canino Superior:
Idade = 99.937 – 532.775 x (Pixels da polpa / pixels do canino superior);

(2) Canino Inferior:
Idade = 89.456 – 461.873 x (Pixels da polpa / pixels do canino inferior);
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(3) Ambos os caninos:
Idade = 114.624 – 431.183 (Pixels da polpa / pixels do canino superior) –
456.692 x (Pixels da polpa / pixels do canino inferior) + 1798.377 x (Pixels
da polpa / pixels do canino superior) x (Pixels da polpa / pixels do canino
inferior).
A partir dos dados encontrados, foram elaboradas as fórmulas específicas para
estimar a idade da amostra de brasileiros. Desse modo, foi possível comparar o
desempenho da fórmula original com a fórmula validada para brasileiros.

4.4 Fase de calibração

Antes de iniciar a análise das radiografias do estudo, a examinadora foi
submetida a um período de aprendizagem e aprimoramento da técnica conforme as
instruções metodológicas dos autores do método (Cameriere et al., 2004). Após este
período, as radiografias periapicais foram analisadas.

4.5 Análise intra-examinador e inter-examinadores

Foi realizada uma análise inter-examinadores, de modo que parte das radiografias
que fizeram parte deste estudo (20 sujeitos; 80 radiografias periapicais) foi avaliada
pela autora do estudo e por outro examinador calibrado. As imagens radiográficas
foram analisadas de forma independente pelos examinadores em dois momentos
distintos, com um intervalo de uma semana. Ao analisar as imagens radiográficas,
os observadores não tinham conhecimento prévio quanto à idade cronológica. O
objetivo desta análise foi avaliar se diferentes examinadores obteriam resultados
semelhantes com a aplicação do método.
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4.6 Análise Estatística

Na análise dos dados foi utilizada a estatística descritiva - média e desvio
padrão – para descrever as diferenças entre idade real (IR) e idade estimada (IE). O
teste estatístico realizado foi a análise de regressão linear para avaliar a relação
entre a idade cronológica e razão entre as medidas da polpa e do dente, e assim
obter os valores referentes às idades estimadas. O coeficiente de correlação
interclasses

foi

aplicado

para

verificar

a

concordância

intraobservador

e

interobservadores, e o coeficiente de determinação para analisar a variação da
idade em relação ao parâmetro utilizado para estimar a idade. Os dados foram
digitados em planilhas no Excel e o programa utilizado para a obtenção dos cálculos
estatísticos foi o STATA 13.0.
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5 RESULTADOS

5.1 Caracterização da amostra

Um total de 443 sujeitos (1.772 radiografias periapicais), 219 do sexo
masculino e 224 do sexo feminino, tiveram suas quatro radiografias periapicais de
canino selecionadas para esta pesquisa (Tabela 5.1). Ao analisar todas as 1.772
imagens radiográficas (443 sujeitos), foram excluídas 124 periapicais por não
apresentarem a condição de canino hígido e o estudo então foi realizado com 1.648
radiografias periapicais. A distribuição das radiografias periapicais por tipo de dente
canino, grupo etário e sexo está representada na tabela 5.2.

Tabela 5.1 - Distribuição da amostra por número de indivíduos, grupo etário e sexo

Grupo etário

Masculino

Feminino

Total

20 – 29 anos

40

40

80

30 – 39 anos

40

40

80

40 – 49 anos

40

40

80

50 – 59 anos

40

40

80

60 – 69 anos

40

40

80

70 – mais

19

24

43

Total

219

224

443
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Tabela 5.2 - Distribuição da amostra por número de radiografias periapicais de caninos, grupo etário e
sexo

Grupo etário

D13

D23

D33

D43

Total

20 – 29 anos

40

40

40

40

160

30 – 39 anos

40

40

40

40

160

40 – 49 anos

40

40

40

40

160

50 – 59 anos

40

40

40

40

160

60 – 69 anos

28

24

40

40

132

70 – mais

09

08

20

24

61

Total

197

192

218

224

833

20 – 29 anos

40

40

40

40

160

30 – 39 anos

40

40

40

40

160

40 – 49 anos

40

40

40

40

160

50 – 59 anos

40

40

40

40

160

60 – 69 anos

20

20

39

39

118

70 – mais

9

11

19

18
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Total

189

192

215

218

815

TOTAL

386

384

433

442

1648

FEMININO

MASCULINO

D13 = dente 13; D23 = dente 23; D33 = dente 33; D43 = dente 43.

5.2 Correlação entre examinadores

Os resultados para a reprodutibilidade intra-examinador e inter-examinadores
estão representados na tabela 5.3. A correlação entre as idades estimadas (IE) pelo
mesmo observador apresentou um coeficiente de correlação intraclasses (CCI) igual
a 0,742. Para a avaliação inter-examinadores o coeficiente foi de CCI = 0,874.

Tabela 5.3 - Resultado da concordância intra-examinador e inter-examinadores

Examinador

CCI

Mín

Máx

Intra-examidor
Inter-examinadores

0,742
0,874

0,598
0,689

0,835
0,934

ICC = Coeficiente de correlação intraclasses; Mín = Mínimo; Máx = Máximo.
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5.3 Relação dos pixels do dente canino e da polpa

O valor correspondente à razão entre a polpa e o dente (RPD) foi observado
para todos os caninos da amostra do presente estudo (13, 23, 33 e 43). A razão dos
pixels da polpa e do canino superior direito (13) apresentou uma média de 0,108
(0,040 – 0,169), para o canino superior esquerdo (23) a média foi igual a 0,110
(0,046 – 0,161). No arco inferior, a média da RPD para o canino esquerdo (33) foi
0,104 (0,040 – 0,164) equivalente ao valor da média para o canino direito (43) 0,104
(0,046 – 0,164) (Tabela 5.4).

Tabela 5.4 – Valores da razão polpa/dente (RPD) dos pixels analisados nos caninos (13, 23, 33, 43)

Caninos

n

Média

DP

Mín

Máx

13

386

0,108

0,022

0,040

0,169

23

383

0,110

0,022

0,046

0,161

33

433

0,104

0,024

0,040

0,164

43

441

0,104

0,024

0,046

0,164

DP = Desvio padrão; Mín= Mínimo; Máx = Máximo.

5.4 Fórmulas de estimativa da idade validadas para brasileiros

Pela análise de regressão linear da amostra estuda foram obtidas as fórmulas
para estimativa da idade em brasileiros levando em consideração as medidas em
pixels da polpa e do dente canino. No quadro 5.1 é possível observar as fórmulas
desenvolvidas para brasileiros e compará-las com as equações já publicadas pelo
autores do método, Cameriere et al. (2004a), e descritas na metodologia deste
trabalho.
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Canino
Superior
Canino
Inferior

FO

Idade = 99.937 – 532.775 x (Pixels da polpa / pixels do canino superior)

FV

Idade = 94.706 – 465.358 x (Pixels da polpa / pixels do canino superior)

FO

Idade = 89.456 – 461.873 x (Pixels da polpa / pixels do canino inferior)

FV

Idade = 99.409 – 503.726 x (Pixels da polpa / pixels do canino inferior)

FO

Idade = 114.624 – 431.183 (Pixels da polpa / pixels do canino superior) –
456.692 x (Pixels da polpa / pixels do canino inferior) + 1798.377 x
(Pixels da polpa / pixels do canino superior) x (Pixels da polpa / pixels do
canino inferior)

FV

Idade = 122.026 – 471.568 (Pixels da polpa / pixels do canino superior) –
486.891 x (Pixels da polpa / pixels do canino inferior) + 2122.427 x
(Pixels da polpa / pixels do canino superior) x (Pixels da polpa / pixels do
canino inferior)

Canino
superior
e inferior

Quadro 5.1 – Comparação entre as fórmulas de estimativa da idade: Fórmula original (FO) e fórmula
validada (FV) para brasileiros

5.4 Idade real X Idade estimada

As idades reais (IR) dos 443 sujeitos do estudo variaram de 20 a 87 anos,
com uma média igual a 47,29 anos e mediana de 45,95 anos.
As idades estimadas (IE) através do canino superior direito (D13), com a
aplicação da fórmula original (FO), apresentaram uma média de 42,27 anos, com um
erro médio de 8,55 (DP = 6,31). Ao utilizar a fórmula validada (FV) para brasileiros, a
média das IE foi igual a 44,33 anos, com um erro igual a 8,56 (DP = 5,80) (Tabela
5.5).
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Tabela 5.5 – Análise descritiva e comparação entre as médias das IR e IE do canino superior direito
(dente 13)
Variáveis

n

Média

DP

Mín

Máx

p

IR

443

47,29

15,99

20,42

87,58

IE (FO)

386

42,27

11,71

9,78

78,52

IE (FV)

386

44,33

10,23

15,96

76,00

IE (FO) x IR

386

8,55

6,31

0,05

35,13

p = 0,001

IE (FV) x IR

386

8,56

5,80

0,09

32,81

p = 0,001

IE (FV) x IE (FO)

386

2,19

1,29

0,00

6,18

p = 0,001

DP = Desvio padrão; Mín = Mínimo; Máx = Máximo; IR = Idade real; IE = Idade estimada; FO =
Fórmula original; FV = Fórmula validada.

A figura 5.1 permite avaliarmos o gráfico de dispersão que aponta a relação
entre o comportamento das IR e IE através da FO e da FV aplicadas para o D13. O
modelo de equação de regressão linear adotado na FO para o D13 apresentou um
coeficiente de determinação (R2) de 0,5798 e para a FV foi R2 = 0,5808.
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#1
#1
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Var1:Var2: y = 20.0199 + 0.5755*x; r2 = 0.5808
Var1:Var3: y = 16.4967 + 0.5316*x; r2 = 0.5798
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Figura 5.1 – Relação entre idade real (IR) e idade estimada (IE) pela fórmula original (FO) e pela
fórmula validada (FV) para o canino superior direito (D13)
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Ao aplicar a FO utilizando os dados referentes ao canino superior esquerdo
(D23), a média das IE foi de 41,58 anos, com um erro médio de 8,13 (DP = 6,19). Ao
utilizar a FV para brasileiros a média foi igual a 43,74 anos, com um erro igual a 7,99
(DP = 5,78) (Tabela 5.6).

Tabela 5.6 – Análise descritiva e comparação entre as médias da IR e IE do canino superior esquerdo
(dente 23)
Variáveis

n

Média

DP

Mín

Máx

p

IR

443

47,29

15,99

20,42

87,58

IE (FO)

383

41,58

11,69

14,00

75,60

IE (FV)

383

43,74

10,21

19,64

73,45

IE (FO) x IR

383

8,13

6,19

0,002

32,22

p = 0,001

IE (FV) x IR

383

7,99

5,78

0,02

30,08

p = 0,001

IE (FV) x IE (FO)

383

2,27

1,30

0,04

5,64

p = 0,001

DP = Desvio padrão; Mín = Mínimo; Máx = Máximo; IR = Idade real; IE = Idade estimada; FO =
Fórmula original; FV = Fórmula validada.

A figura 5.2 mostra a relação entre o comportamento das IR e IE por meio da
FO e da FV aplicadas para o D23.
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Figura 5.2 – Relação entre idade real (IR) e idade estimada (IE) pela fórmula original (FO) e pela
fórmula validada (FV) para o canino superior esquerdo (D23)

As idades estimadas (IE) através do canino inferior esquerdo (dente 33)
resultaram em uma média igual a 41,93 anos, com um erro médio de 9,68 (DP =
7,50). Ao utilizar a FV para brasileiros a média foi de 47,03 anos, com um erro igual
a 8,38 (DP = 6,26) (Tabela 5.7).

Tabela 5.7 – Análise descritiva e comparação entre as médias da IR e IE do canino inferior esquerdo
(dente 33)
Variáveis

n

Média

DP

Mín

Máx

p

IR

443

47,29

15,99

20,42

87,58

IE (FO)

438

41,93

12,50

13,86

99,94

IE (FV)

438

47,03

11,97

16,96

79,34

IE (FO) x IR

438

9,68

7,50

0,00

44,25

p = 0,001

IE (FV) x IR

438

8,38

6,26

0,02

38,57

p = 0,001

IE (FV) x IE (FO)

438

5,94

3,56

3,10

43,96

p = 0,001

DP = Desvio padrão; Mín = Mínimo; Máx = Máximo; IR = Idade real; IE = Idade estimada; FO =
Fórmula original; FV = Fórmula validada.
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A figura 5.3 permite avaliarmos o gráfico de dispersão que aponta a relação
entre o comportamento das IR e IE por meio da FO e da FV aplicadas para o D33.
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Figura 5.3 – Relação entre idade real (IR) e idade estimada (IE) pela fórmula original (FO) e pela
fórmula validada (FV) para o canino inferior esquerdo (D33).

No canino inferior direito (dente 43), a média foi igual a 41,51 anos com um
erro médio de 9,53 anos (DP = 7,26), quando se utilizou a FO. Por meio da FV a
média foi de 47,12 anos e o erro médio igual a 8,20 anos (DP = 6,54) (Tabela 5.8).
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Tabela 5.8 – Análise descritiva e comparação entre as médias da IR e IE do canino inferior direito
(dente 43)
Variáveis

n

Média

DP

Mín

Máx

p

IR

443

47,29

15,99

20,42

87,58

IE (FO)

441

41,51

10,90

13,64

68,34

IE (FV)

441

47,12

11,89

16,72

76,38

IE (FO) x IR

441

9,53

7,26

0,013

44,36

p = 0,001

IE (FV) x IR

441

8,20

6,54

0,01

38,69

p = 0,001

IE (FV) x IE (FO)

441

5,61

0,99

3,08

8,04

p = 0,001

DP = Desvio padrão; Mín = Mínimo; Máx = Máximo; IR = Idade real; IE = Idade estimada; FO =
Fórmula original; FV = Fórmula validada.

A figura 5.4 mostra a relação entre o comportamento das IR e IE através da
FO e da FV aplicadas para o D43.
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Figura 5.4 – Relação entre idade real (IR) e idade estimada (IE) pela fórmula original (FO) e pela
fórmula validada (FV) para o canino inferior direito (D43)
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Por meio da FO que associa canino superior e inferior, foram estimadas as
idades com os dados para o lado direito (dentes 13 e 23), obtendo como uma média
das IE igual a 40,34 anos com um erro médio de 8,09 anos (DP = 6,41). Com a FV,
a média foi de 44,13 anos e o erro médio igual a 7,85 anos (DP = 5,60) (Tabela 5.9).

Tabela 5.9 – Análise descritiva e comparação entre as médias da IR e IE do canino superior e canino
inferior do lado direito (dentes 13 e 43)
Variáveis

n

Média

DP

Mín

Máx

P

IR

443

47,29

15,99

20,42

87,58

IE (FO)

385

40,34

10,75

18,14

79,00

IE (FV)

385

44,13

10,78

22,65

83,98

IE (FO) x IR

385

8,09

6,41

0,033

35,46

p = 0,001

IE (FV) x IR

385

7,85

5,60

0,03

31,57

p = 0,001

IE (FV) x IE (FO)

385

3,79

0,21

3,32

4,99

p = 0,001

DP = Desvio padrão; Mín = Mínimo; Máx = Máximo; IR = Idade real; IE = Idade estimada; FO =
Fórmula original; FV = Fórmula validada.

A figura 5.5 mostra a relação entre o comportamento das IR e IE através da
FO e da FV aplicadas para os dentes do lado direito (D13 e D43). O modelo de
equação de regressão linear adotado na FO para canino superior e inferior do lado
direito apresentou um coeficiente de determinação (R2) de 0,5666 E para a FV foi R2
= 0,5668.
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Figura 5.5 – Relação entre idade real (IR) e idade estimada (IE) pela fórmula original (FO) e pela
fórmula validada (FV) para o canino superior e inferior do lado direito (LD - D13 e D43)

Ao aplicar a FO que associa canino superior e inferior, foram estimadas as
idades com os dados para o lado esquerdo (dentes 23 e 33), a média das IE foi de
39,73 anos com um erro médio de 7,96 anos (DP = 6,22). Com a FV, a média foi
igual a 45,51 anos e o erro médio igual a 7,58 anos (DP = 5,41) (Tabela 5.10).
Tabela 5.10 – Análise descritiva e comparação entre as médias da IR e IE do canino superior e
canino inferior do lado esquerdo (dentes 23 e 33)
Variáveis

n

Média

DP

Min

Max

P

IR

443

47,29

15,99

20,42

87,58

IE (FO)

378

39,73

10,43

17,80

74,66

IE (FV)

378

43,51

10,44

22,44

79,37

IE (FO) x IR

378

7,96

6,22

0,008

38,97

p = 0,001

IE (FV) x IR

378

7,58

5,41

0,01

35,17

p = 0,001

IE (FV) x IE (FO)

378

3,78

0,20

3,33

4,71

p = 0,001

DP = Desvio padrão; Mín = Mínimo; Máx = Máximo; IR = Idade real; IE = Idade estimada; FO =
Fórmula original; FV = Fórmula validada.
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A figura 5.6 aponta a relação entre o comportamento das IR e IE através da
FO e da FV aplicadas para os dentes do lado esquerdo (D23 e D33). O modelo de
equação de regressão linear adotado na FO para canino superior e inferior do lado
esquerdo apresentou um coeficiente de determinação (R2) de 0,5849, já para a FV
foi R2 = 0,5863.
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Figura 5.6 – Relação entre idade real (IR) e idade estimada (IE) pela fórmula original (FO) e pela
fórmula validada (FV) para o canino superior e inferior do lado esquerdo (LE - D23 e
D33)

A tabela 5.11 mostra o erro médio das IE, por meio da FV, para cada grupo
etário e considerando os dados de cada dente canino individualmente, como
também a associação dos caninos do lado direito e esquerdo. O grupo de 40-49
anos apresentou os menores valores de erro médio das IE.
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Tabela 5.11 – Análise descritiva e comparação entre as médias da IR e IE dos dentes 13, 23, 33 e 43
por faixa etária

Anos

Variáveis

n

Média

DP

Mín

Máx

p*

20 - 29

D13 IE(FV) X IR

80

9,91

5,52

0,97

23,08

0,001

D23 IE(FV) X IR

80

9,38

5,84

0,02

23,96

0,001

D33 IE(FV) X IR

80

11,04

6,92

0,02

29,62

0,001

D43 IE(FV) X IR

80

10,64

7,53

0,03

29,63

0,001

Dir. IE(FV) x IR

80

9,37

5,33

0,42

24,06

0,001

Esq. IE(FV) x IR

80

9,07

5,40

0,32

25,02

0,001

D13 IE(FV) X IR

80

8,20

4,91

0,15

19,75

0,001

D23 IE(FV) X IR

80

7,05

5,09

0,61

22,06

0,001

D33 IE(FV) X IR

80

7,14

5,21

0,03

21,60

0,001

D43 IE(FV) X IR

80

7,66

5,15

0,24

22,52

0,001

Dir. IE(FV) x IR

80

6,53

4,13

0,13

19,50

0,001

Esq. (FV) x IR

80

5,75

4,17

0,01

17,81

0,001

D13 IE(FV) X IR

80

6,47

4,83

0,16

20,49

0,001

D23 IE(FV) X IR

80

6,25

4,27

0,24

19,76

0,001

D33 IE(FV) X IR

80

6,87

4,69

0,20

19,61

0,001

D43 IE(FV) X IR

80

6,47

4,51

0,03

18,40

0,001

Dir. IE(FV) x IR

80

6,22

4,24

0,03

18,38

0,001

Esq. (FV) x IR

80

6,08

4,04

0,21

18,94

0,001

D13 IE(FV) X IR

80

8,08

5,68

0,15

30,07

0,001

D23 IE(FV) X IR

80

7,63

5,98

0,04

27,53

0,001

D33 IE(FV) X IR

80

7,22

6,23

0,11

35,79

0,001

D43 IE(FV) X IR

80

6,80

5,97

0,20

27,16

0,001

Dir. IE(FV) x IR

80

7,79

5,85

0,06

27,25

0,001

Esq. (FV) x IR

80

8,07

5,78

0,09

28,57

0,001

D13 IE(FV) X IR

48

9,12

6,37

0,09

29,91

0,001

D23 IE(FV) X IR

44

8,70

5,93

0,10

22,85

0,001

D33 IE(FV) X IR

79

7,80

5,71

0,16

26,27

0,001

D43 IE(FV) X IR

79

7,00

5,87

0,12

24,49

0,001

Dir. IE(FV) x IR

47

8,77

6,52

0,22

28,41

0,001

Esq. (FV) x IR

41

8,43

5,54

0,37

23,79

0,001

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60 - 69

Continua
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Conclusão
Anos

Variáveis

n

Média

DP

Mín

Máx

p*

70 - mais

D13 IE(FV) X IR

18

14,60

8,18

2,32

32,81

0,001

D23 IE(FV) X IR

19

13,84

8,01

1,37

30,08

0,001

D33 IE(FV) X IR

39

12,48

7,74

0,19

38,57

0,001

D43 IE(FV) X IR

42

13,09

8,85

0,01

38,69

0,001

Dir. IE(FV) x IR

18

12,68

9,09

0,06

31,57

0,001

Esq. (FV) x IR

17

12,31

8,61

2,23

35,17

0,001

DP = Desvio padrão; Min = Mínimo; Max = Máximo; D13 = dente 13; D23 = dente 23; D33 = dente 33;
D43 = dente 43; IR = Idade real; IE = Idade estimada; FO = Fórmula original; FV = Fórmula validada.

Os dados referentes às médias do erro entre as IE pela FO e as IE pela FV
estão apresentados na tabela 5.12, distribuídos por faixa etária.

Tabela 5.12 – Comparação entre a fórmula original (FO) e a fórmula validada (FV) para brasileiros.

Anos

Variáveis

n

Média

DP

Mín

Máx

p*

20-29

D13 IE (FV) X IE (FO)

80

3,38

0,93

1,37

6,18

0,001

D23 IE (FV) X IE (FO)

80

3,48

1,03

0,84

5,64

0,001

D33 IE (FV) X IE (FO)

80

4,66

0,73

3,14

6,20

0,001

D43 IE (FV) X IE (FO)

80

4,68

0,74

3,44

6,38

0,001

Dir. IE (FV) x IE (FO)

80

3,83

0,22

3,40

4,51

0,001

Esq. IE (FV) x IE (FO)

80

3,84

0,24

3,47

4,64

0,001

D13 IE (FV) X IE (FO)

80

2,66

1,06

0,62

4,78

0,001

D23 IE (FV) X IE (FO)

80

2,80

1,01

0,59

4,89

0,001

D33 IE (FV) X IE (FO)

80

4,95

0,61

3,59

6,27

0,001

D43 IE (FV) X IE (FO)

80

4,96

0,64

3,08

6,49

0,001

Dir. IE (FV) x IE (FO)

80

3,76

0,17

3,45

4,48

0,001

Esq. IE (FV) x IE (FO)

80

3,75

0,15

3,33

4,24

0,001

D13 IE (FV) X IE (FO)

80

2,22

1,11

0,04

4,66

0,001

D23 IE (FV) X IE (FO)

80

2,30

1,03

0,07

4,56

0,001

D33 IE (FV) X IE (FO)

80

5,42

0,67

3,96

6,77

0,001

D43 IE (FV) X IE (FO)

80

5,39

0,62

3,98

6,71

0,001

Dir. IE (FV) x IE (FO)

80

3,72

0,11

3,32

4,05

0,001

Esq. IE (FV) x IE (FO)

80

3,70

0,12

3,35

4,10

0,001

30-39

40-49

Continua
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Conclusão
Anos

Variáveis

n

Média

DP

Mín

Máx

p*

50-59

D13 IE (FV) X IE (FO)

80

1,61

1,05

0,08

5,06

0,001

D23 IE (FV) X IE (FO)

80

1,68

0,94

0,06

4,69

0,001

D33 IE (FV) X IE (FO)

80

5,79

0,70

3,10

7,17

0,001

D43 IE (FV) X IE (FO)

80

5,79

0,64

3,90

7,19

0,001

Dir. IE (FV) x IE (FO)

80

3,74

0,14

3,48

4,30

0,001

Esq. IE (FV) x IE (FO)

80

3,73

0,15

3,54

4,46

0,001

D13 IE (FV) X IE (FO)

48

0,87

0,72

0,00

3,56

0,345

D23 IE (FV) X IE (FO)

44

0,80

0,65

0,11

2,54

0,234

D33 IE (FV) X IE (FO)

79

7,87

6,99

5,19

43,96

0,001

D43 IE (FV) X IE (FO)

79

6,55

0,58

4,97

7,69

0,001

Dir. IE (FV) x IE (FO)

47

3,90

0,24

3,57

4,62

0,001

Esq. IE (FV) x IE (FO)

41

3,87

0,22

3,50

4,63

0,001

D13 IE (FV) X IE (FO)

18

0,88

0,71

0,07

2,52

0,456

D23 IE (FV) X IE (FO)

19

0,77

0,68

0,04

2,15

0,234

D33 IE (FV) X IE (FO)

39

8,04

4,84

5,68

30,17

0,001

D43 IE (FV) X IE (FO)

42

6,87

0,70

4,77

8,04

0,001

Dir. IE (FV) x IE (FO)

18

4,09

0,38

3,67

4,99

0,001

Esq. IE (FV) x IE (FO)

17

4,06

0,27

3,72

4,71

0,001

60-69

70-mais

DP = Desvio padrão; Mín = Mínimo; Máx = Máximo; D13 = dente 13; D23 = dente 23; D33 = dente 33;
D43 = dente 43; IR = Idade real; IE = Idade estimada; FO = Fórmula original; FV = Fórmula validada.
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6 DISCUSSÃO

Estimar a idade constitui ação determinante no estabelecimento de um perfil
em investigações forenses. O estudo de parâmetros morfológicos dos elementos
dentários por meio de imagens radiográficas compõe um recurso para a estimativa
da idade de indivíduos adultos que apresenta como seu maior ponto positivo a não
interferência e alteração da estrutura dentária.
Dentre as técnicas de imagens radiográficas disponíveis para visualização e
estudo das unidades dentárias, as radiografias panorâmicas e periapicais têm sido
utilizadas para avaliar a relação entre a polpa e o dente e, por conseguinte, realizar
a estimativa da idade. Embora alguns trabalhos tenham sido realizados com
radiografias panorâmicas (Cameriere et al. 2004a,b; Singaraju e Sharada, 2009;
Saxena, 2011; Cameriere et al., 2012), neste estudo realizamos medidas da polpa e
do dente em imagens periapicais devido ao fato destas serem rotineiramente obtidas
em clínica odontológicas, e por produzirem dados mais confiáveis, reprodutíveis e
com menor chance de sobreposição (Cameriere et al., 2007a,b; Cattaneo et al.,
2008; Cameriere et al. 2009; De Luca et al., 2010; Babshet et al., 2010; Jeevan et
al., 2011; Saxena, 2011; Zaher et al., 2011; Vodanović et al., 2011).
Além disso, quando dentes extraídos são analisados, as radiografias
periapicais do dente isolado favorecem e facilitam a análise da imagem. Diante da
possibilidade do uso de radiografias periapicais convencionais ou digitais, optamos
pelas digitais, pois estas são de fácil obtenção e repetição, menor exposição à
radiação e permitem manipulação e ajuste da imagem no computador sem
necessidade de escaneamento e digitalização.
Ao compor a amostra para a realização deste estudo, tivemos dificuldade
para estruturar os grupos etários com indivíduos que apresentassem radiografias
periapicais digitais dos quatro caninos e que estes fossem livres de processo
patológico ou algum tipo de tratamento odontológico. Para os indivíduos com mais
de 60 anos, obter as imagens radiográficas de todos os caninos hígidos foi inviável.
Isso ocorreu porque é menor o número de pacientes acima dos 60 anos,
comparativamente com pacientes mais jovens, que acessam os serviços de
documentação radiológica. Além disso, diante da realidade da condição de saúde
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bucal brasileira e conforme os dados do último levantamento epidemiológico
nacional (Brasil, 2011), a necessidade de algum tipo de prótese entre os adultos
ocorre em 68,8% dos casos e os indivíduos com idade entre 65-74 anos apresentam
uma média de dentes cariados, perdidos e obturados (CPO-D) igual a 27,5, onde o
maior componente corresponde a dente “extraído”. Isso significa que a maior parte
dos brasileiros nessa faixa etária é edêntula (perdeu mais de 27 dentes
permanentes).
O depósito de dentina secundária favorece a utilização de técnicas para a
estimativa da idade, uma vez que é um processo contínuo ao longo da vida. A
avaliação da relação estabelecida entre a polpa e o dente, em radiografias
periapicais, permite a quantificação indireta desta dentina secundária. Os valores
referentes à razão entre os pixels da polpa e do dente canino observados neste
estudo aproximam-se dos valores apresentados por Jeevan et al. (2011) onde os
números variaram de 0,064 a 0,192 para caninos superiores e de 0,064 a 0,194 em
caninos inferiores.
A concordância intra-observador e inter-observadores indicou que o método é
propício à repetição das medidas tanto para o mesmo examinador como também
entre examinadores distintos. Este achado esteve de acordo com outros estudos
publicados por Cameriere et al. (2006), Cameriere et al. (2007a,b), Cameriere et al.
(2009), Cameriere e Ferrante (2011), Jeevan et al. (2011), De Luca et al. (2011),
Zaher et al. (2011), Cameriere et al. (2012).
Com base em trabalhos precedentes de metodologia semelhante, (Cameriere
2004a; Cameriere et al., 2009; Singaraju; Sharada, 2009; Jeevan et al., 2011;
Saxena, 2011; Zaher et al., 2011), o dimorfismo sexual não apresentou nenhuma
interferência significativa nas equações para estimativa da idade; assim optou-se,
neste estudo, por não avaliar separadamente pessoas do sexo feminino e
masculino.
Cameriere et al. (2004a) revelaram um relação linear entre a idade de um
sujeito e a razão entre a medida em pixels da polpa e do dente canino. Assim,
aplicaram este método de estimativa da idade em caninos de caucasianos (italianos
e portugueses) e demonstraram que a média dos valores absolutos dos erros entre
a idade real e a idade estimada geralmente apresentava-se menor que 5 anos
(Cameriere et al., 2004b, Cameriere et al., 2006; Cameriere et al., 2007b). No
presente estudo, ao verificar a aplicação da relação polpa e dentes caninos (dentes
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13, 23, 33 e 43), em uma amostra de brasileiros, o erro médio das estimativas por
meio das mesmas fórmulas estabelecidas por Cameriere et al. (2004a) foi maior
quando comparado aos estudos anteriores, variando de 7,96 a 9,68 anos.
Schmeling et al. (2007) classificam como método moderado aqueles que
avaliam características morfológicas e radiográficas dos dentes de indivíduos
adultos, e afirmam que o erro das idades estimadas em diversos estudos tem
variado entre 6 e 8 anos de idade.
Diante dos estudos que recomendam o ajuste e a elaboração de fórmulas
específicas para as diferentes populações (Meinl et al., 2007; Ubelaker; Parra, 2008;
Cunha et al., 2009; Panchbhai, 2011; Saxena, 2011; Erbudak et al., 2012),
desenvolvemos as equações para a amostra de brasileiros e observamos que neste
estudo os menores valores de erro médio das IE (7,58 a 8,56 anos) foram obtidos
com a FV para brasileiros. Este achado coincide com os resultados de Babshet et al.
(2010), que aplicaram fórmulas específicas para a população indiana e encontraram
melhores resultados com uma fórmula específica. Por outro lado, os estudos de
Cameriere et al. (2009) afirmam que é possível o uso de uma única fórmula para
estimativa da idade tanto para italianos como para portugueses, e De Luca et al.
(2011) não observaram resultados com diferenças estatisticamente significantes
entre uma amostra mexicana comparada com uma europeia.
Utilizando a FO, a média das IE mais próximas da média das IR (47,29 anos),
foi obtida para o canino superior direito (42,27 anos). Ao comparar as IE através da
FV, a média das IE mais próximas da média das IR (47,29 anos) foram obtidas no
canino inferior direito (47,12 anos), seguido pelo canino inferior esquerdo, cuja
média das IE foi igual a 47,03 anos. Saxena (2011) aplicou o método em uma
amostra de indianos com média das IR igual a 39,95 anos e ao estimar a idade com
dados de canino superior, utilizando-se de fórmula específica para sua população,
obteve uma média das IE igual a 39,80 anos.
Neste estudo, analisando os caninos isoladamente, o canino superior
esquerdo apresentou os menores valores para o erro médio (EM= 8,13 (FO); EM =
7,99 (FV)) das IE. Este achado coincide com os estudos de Cameriere et al. (2009) e
de Jeevan et al. (2011), e diverge dos resultados de Cameriere et al. (2007a,b).
Avaliando a associação dos caninos - lados direito e esquerdo - têm-se os
menores valores de erro médio das IE (direito = 7,85 anos (FV); esquerdo = 7,58
(FV)). Neste estudo, os caninos do lado esquerdo (dentes 23 e 33) apresentaram o
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melhor resultado, ou seja, mais próximo da idade real. Este achado confirma a
hipótese de que ao associar dentes, maior será a acurácia das estimativas da idade,
pois maior é o número de informações. Diversos trabalhos vêm mostrando a
importância de se incluir o maior número de dados possíveis para estimar a idade de
um indivíduo (Kvaal et al., 1995; Cameriere et al. 2007a,b; Nuzzolese; Di Vella,
2008; Vodanović et al., 2011; Cameriere et al., 2012).
O coeficiente de determinação (r2), variando de 0 a 1, representa neste estudo
a variabilidade da idade que pode ser explicada pela variabilidade da razão entre os
pixels da polpa e do dente por meio da equação utilizada para estimar a idade.
Portanto, neste estudo, ao verificar a relação entre IR e IE pela FO para todos os
dentes caninos isoladamente, o valor do coeficiente de determinação foi de r 2 =
0,5798 e a relação entre IR e IE pela FV para cada um dos caninos apresentou um
r2 = 0,5808. Quando avaliamos as equações da FV que utilizam os dados dos
caninos do lado direito e do lado esquerdo observamos apenas uma pequena
variação para o valor do coeficiente de determinação, sendo o r2 = 0,5668 para o
lado direito e igual a r2= 0,5863 para o lado esquerdo. Em contrapartida, no estudo
de Cameriere et al. (2007a) as equações aplicadas nos caninos superiores e
inferiores isoladamente, apresentaram um r2 = 0,86, e para a equação que une os
caninos de um mesmo lado o valor foi de r2 = 0,925. Cameriere et al. (2012)
obtiveram um coeficiente de determinação que variou de 0,69 a 0,75 para um único
pré-molar inferior e para múltiplos pré-molares o r2 variou entre 0,79 a 0,86.
Os resultados referentes ao confronto das IE pelas FO e FV apresentaram os
maiores valores de erro médio para os caninos inferiores (dente 33: EM= 5,94 (DP=
3,56); dente 43: EM= 5,61 (DP=0,99)) do que para os superiores (dente 13: EM=
2,19 (DP= 1,29); dente 23: 2,27 (DP= 1,30)). Este achado indica que na amostra de
brasileiros, houve uma maior necessidade de uma fórmula específica para a
estimativa da idade quando analisados os caninos inferiores.
Diante dos melhores resultados obtidos com a FV para a amostra de
brasileiros, a eficácia do método para as diferentes faixas etárias foi avaliada apenas
com a aplicação da FV. Considerando os resultados da avaliação das IE em cada
grupo etário, os sujeitos de 40-49 anos apresentam a menor variação para o erro
médio (EM = 6,08 - 6,87; DP = 4,04 - 4,83), desse modo, o método apresentou sua
maior acurácia neste grupo. Ao avaliar a relação polpa e dente incisivo central no
grupo de 41-50 anos, Zaher et al. (2011) observaram uma média das IE igual a
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47,17 anos, enquanto a média das IR foi de 47,18 anos. Saxena (2011) avaliou o
grupo de 41-50 anos e apresentou o valor de 44,46 anos para a média das IE e
44,60 anos para média das IR. Jeevan et al. (2011) constataram que a formula
desenvolvida por eles para indianos foi mais efetiva para indivíduos de 16 a 44
anos, do que para indivíduos com mais de 45 anos.
Os maiores valores para o EM foram produzidos na categoria mais jovem (20
- 29 anos) e para os mais idosos (60 - 69 e 70 - 79 anos). Os melhores resultados
foram obtidos para os grupos de 30-39 anos, 40-49 anos e 50-59 anos, onde o erro
médio variou de 5,75 (DP= 4,17) anos a 8,20 anos (DP= 4,91). Estes resultados
concordam com Ubelaker e Parra (2008) e Prince e Konigsberg (2008), e divergem
de Zaher et al. (2011) que observou um alto nível de acurácia para o grupo de 21 a
30 anos (DP = 0,22). De acordo com Prince e Konigsberg (2008), os métodos de
estimativa da idade que avaliam alterações morfológicas por meio de modelos de
regressão apresentam uma “atração pelo meio”, ou seja, há uma tendência a um
maior nível de erro nas extremidades, isto é, para as idades de indivíduos mais
jovens e indivíduos mais velhos. Assim, em muitos casos, as idades estimadas estão
mais próximas da média das idades da amostra do que da idade cronológica dos
indivíduos.
Quanto à diferença entre o EM das IE pela FO e pela FV em cada grupo
etário, é possível observar que o EM foi maior para os caninos inferiores (D33 e
D43) em todas as faixas etárias do estudo. Ou seja, mais uma vez confirmamos que
o erro da FO foi maior para os dentes inferiores que para os superiores, apontando
uma maior necessidade da FV para os caninos inferiores de brasileiros.
Os resultados deste estudo indicam que, embora o uso da FV para brasileiros
apresente os melhores valores de EM para as IE quando comparados com o uso da
FO, a capacidade da FV em produzir estimativas da idade que se aproximem a
idade real foi inferior quando comparada a outros trabalhos que utilizaram a relação
dos pixels da polpa e do canino (Cameriere et al. 2004 a,b; Cameriere et al., 2006;
Cameriere et al., 2007a,b; Cameriere et al., 2009; De Luca et al., 2010; De Luca et
al., 2011). Uma possível razão para este fato é que a maior parte dos estudos já
realizados com esta metodologia utilizou dentes de coleções osteológicas, ou seja,
as imagens radiográficas foram adquiridas para visualização única e exclusiva do
dente em estudo, não houve interferência dos componentes de tecidos moles,
ósseos e dentes adjacentes. No presente trabalho, as radiografias periapicais foram
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coletadas em uma clínica de radiologia como rotina do Serviço; consequentemente,
as imagens apresentaram um grau de dificuldade maior para análise quando
comparadas as imagens radiográficas de caninos isolados. Outros fatores podem ter
influenciado nos resultados e devem também ser levados em consideração, dentre
eles podemos citar: a variabilidade individual da morfologia dentária; variações no
processo de depósito de dentina secundária entre os indivíduos; erros no
posicionamento do paciente, filme radiográfico e feixe de raios X.
É preciso ainda levar em consideração que as radiografias periapicais são
imagens bidimensionais que estão representando estruturas tridimensionais. Para
solucionar esta questão, uma opção seria a análise volumétrica da estrutura dentária
por meio de tomografia computadorizada (Vandevoort et al., 2004; Yang et al., 2006;
Cameriere et al., 2007a; Someda et al, 2009; Jagannathan et al., 2011).
Embora a avaliação radiográfica das modificações no complexo dentinopulpar oriundas do depósito de dentina secundária não tenham apresentado
acurácia máxima (idade estimada igual à idade real) na estimativa da idade em
adultos vivos, ela ainda é o melhor parâmetro não invasivo disponível (Babshet et
al., 2010; Cameriere et al., 2012). Contudo, é preciso compreender que a avaliação
de parâmetros dentários de maneira isolada (por exemplo: depósito de dentina
secundária, anéis de cemento, translucidez radicular) favorecem erros maiores no
processo de estimativa da idade real. Uma abordagem para elevar o nível de
acurácia da estimativa da idade seria a utilização de múltiplas unidades dentárias
(além dos caninos, incluir os incisivos laterais e pré-molares inferiores) e
desenvolver múltiplos modelos de equações de regressão com o maior número de
dados possível. De acordo com Schmeling (2007), o grupo de Estudos em
Diagnóstico da Idade Forense recomenda que a estimativa da idade de uma pessoa
viva deve ser composta por mais de um exame, sendo eles: exame físico – que
registra dados antropométricos, sinais de maturação sexual e qualquer distúrbio de
desenvolvimento relevante – exame radiográfico da mão esquerda ou exame da
epífise clavicular medial, caso os ossos da mão estejam totalmente desenvolvidos, e
exame radiográfico dos dentes. A combinação de diferentes técnicas irá aumentar a
acurácia da idade estimada.
Um desafio no estudo da estimativa da idade, constatado neste trabalho, se
refere ao aspecto de análise de dados, pois cada trabalho desenvolvido analisa sua
margem de erro entre as IE e as IR de diferentes maneiras. Schmeling et al. (2007)
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e Prince e Konigsberg (2008) afirmam que os dados de um estudo devem ser
processados por meio de métodos estatísticos adequados, contudo a grande
questão é ainda a ausência de uma padronização adequada para análise estatística
no contexto do diagnóstico da idade de um indivíduo.
As limitações deste estudo referem-se à impossibilidade de aplicação do
método em indivíduos desdentados ou que apresentem um perfil de saúde bucal
desfavorável (Cunha et al., 2009; Cameriere et al., 2011). É ainda necessário
salientar que o envelhecimento de um indivíduo é um processo biológico, onde a
variabilidade é a regra, mesmo quando se considera os dados de uma única
população.
Por se tratar de uma técnica que avalia estruturas do dente em imagens
radiográficas digitais, há a dificuldade na identificação de todos os pontos de
referência da polpa e do dente, portanto, são desejáveis novas ferramentas que
possam facilitar o reconhecimento de todos os pontos que circundam a cavidade
pulpar e o dente na imagem radiográfica, pois isto elevaria o grau de exatidão das
medidas.
Este trabalho proporcionou a aplicação de radiografias periapicais para
detectar a relação entre depósito de dentina secundária e a idade de indivíduos
brasileiros, além de ter demonstrado que o método pode ser utilizado na prática da
estimativa da idade pelos odontólogos forenses levando em consideração as
limitações apresentadas neste estudo.
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7 CONCLUSÕES



O estudo do depósito de dentina secundária em adultos brasileiros por meio
de radiografias periapicais de dentes caninos apresentou acurácia e precisão
razoáveis para a estimativa da idade.



As equações de estimativa da idade validadas para adultos brasileiros
apresentaram melhores resultados.
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