
 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

ANÁLISE DOS OSSOS LONGOS DO MEMBRO SUPERIOR NA 

IDENTIFICAÇÃO HUMANA 

 

Laísa Staback1, Ana Caroline Silva2, Vitor Hugo Enumo de Souza3, Heber 

Amilcar Martins4 

 
1Acadêmica do Curso de Medicina, Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR. Bolsista PIBIC/Unicesumar. 

laisastaback1@gmail.com 
2Acadêmica do Curso de Medicina, Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR. anascaroline321@gmail.com 

3Co-orientador e Docente do Curso de Medicina do Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR. vitor.enumo@unicesumar.edu.br 
4Orientador e Docente do Curso de Medicina do Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR. heber.martins@unicesumar.edu.br  

 

 

 

RESUMO 

  

A identidade consiste do conjunto de características e circunstâncias que definem um indivíduo como único. 

Nesta perspectiva, o processo de identificação humana por meio da antropologia física, permite estabelecer 

um perfil antropológico sobre o qual as informações coletadas levam a caracterização de um indivíduo ou 

população. Tais informações estão relacionadas ao sexo, idade, ancestralidade, estatura, doenças e 

variações anatômicas, e, constituem o conjunto de características inatas ou adquiridas a serem investigadas 

que torna um indivíduo distinto dos demais e, consequentemente, permite sua identificação. O objetivo do 

presente estudo é levantar as características biológicas dos indivíduos através da análise dos ossos longos 

secos dos membros superiores. Para este propósito, serão analisados 67 úmeros, 55 rádios e 59 ulnas de 

indivíduos adultos do acervo de peças do Laboratório de Anatomia Humana da UniCesumar. As mensurações 

serão realizadas com o auxílio de tábua osteométrica, paquímetro digital, compasso de espessura, fita métrica 

e papel milimetrado. As medidas de comprimento dos ossos serão submetidas as fórmulas adaptadas de 

Trotter e Glesser para a determinação dos caracteres biológicos dos materiais examinados. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Antropologia física; identidade; osteologia; perfil antropológico. 

 
1. INTRODUÇÃO  

 
A antropologia consiste da ciência que estuda o homem, tanto em seu aspecto 

biológico quanto sociocultural, em populações do passado ou do presente (DA SILVA, 
2011). Dentre os aspectos investigados no âmbito da antropologia está a identificação 
humana, que por meio da antropologia física, estabelece critérios técnicos que visam a 
determinação da identidade (ABE, 2000; ALMEIDA JÚNIOR et al., 2010; ARAUJO, 2015; 
AZEVEDO, 2008; RABBI, 2000).  

A determinação de um perfil antropológico com o objetivo de identificar um indivíduo 
ou uma população é definida com base em informações relacionadas ao sexo, idade, 
ancestralidade, estatura, doenças e variações anatômicas, construindo assim um conjunto 
de características inatas ou adquiridas que torna um indivíduo distinto dos demais (ALVES, 
2013; CARRASCO et al., 2017; CASTRO, 2017; COSTA E COSTA, 2014; EKIZOGLU et 
al., 2017). 

Do ponto de vista anatômico, a identificação humana deve envolver a análise de 
aspectos físicos dos indivíduos: cor da pele; características dentárias; elementos 
mensuráveis simples (medidas lineares, curvas, ângulos) e elaborados (índices); forma do 
rosto, do nariz, dos lábios, das orelhas; caracteres do crânio; alterações ósseas; presença 
de próteses, além de quaisquer outros dados que possam ajudar, em maior ou menor grau, 
na identificação. (ALMEIDA JÚNIOR et al., 2010). 

Em esqueletos completos ou ossos isolados, a determinação da espécie, do sexo, 
do fenótipo e da idade pode ser efetuada através da análise de diferentes tipos de ossos, 
sendo mais utilizados: pelve, crânio/mandíbula, ossos longos (fêmur, tíbia, fíbula; úmero, 
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ulna, rádio), primeira vértebra cervical (atlas), clavícula, esterno, costelas, calcâneo, dentre 
outros. Seguindo este mesmo raciocínio, a medição de ossos longos e a análise posterior 
dos dados encontrados, comparando-os com tabelas originadas de/ estudos específicos, 
obtém-se os parâmetros para traçar o perfil biológico do indivíduo (BORBOREMA, 2007). 

Para além deste aspecto, a necessidade de identificação de pessoas envolve 
também a esfera civil e jurídica, considerando a necessidade de técnicas que visam garantir 
a identificação de indivíduos que tenham sido vitimados por desastres naturais, acidentes 
automobilísticos ou até mesmo aqueles que foram vítimas de outras formas de violência 
(RABBI, 2000; TRAITHEPCHANAPAI; MAHAKKANUKRAUH; KRANIOTI, 2016). 

Uma vez estabelecidas as variantes biológicas, a atividade do pesquisador na área 
de identificação humana torna-se mais objetiva, permitindo ao mesmo elaborar um banco 
de dados, facilitando assim as comparações necessárias ao estabelecimento da 
identificação. As técnicas adotadas para comparação devem obedecer a determinados 
critérios, preconizando-se inicialmente a análise das características básicas e 
posteriormente a avaliação de dados de maior complexidade (BLAU; BRIGGS, 2011; 
DARUGE; JÚNIOR; JÚNIOR, 2017; DE BOER et al., 2018; FRANCISCO et al., 2017). 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Os procedimentos descritos serão submetidos a apreciação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UniCesumar e só serão realizados mediante a sua aprovação.  
Serão realizadas as análises de ossos longos secos dos membros superiores, 

utilizando 67 úmeros, 55 rádios e 59 ulnas de indivíduos adultos do acervo de peças do 
Laboratório de Anatomia Humana da UniCesumar, campus Maringá – PR.  Este universo 
amostral poderá ser ampliado, considerando a autorização emitida pela Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos (SEMUSP) de Maringá e UniCesumar para a captação de 
ossos do ossuário comum do Cemitério Municipal de Maringá. Uma vez efetuada a 
captação, os ossos serão preparados (lavagem, secagem e aplicação de verniz) para 
serem analisados. 

As medições serão realizadas com instrumentos específicos, de propriedade 
particular, tais como a tábua osteométrica, o paquímetro digital, o compasso de espessura, 
papel milimetrado, régua e máquina fotográfica digital. Todas as medidas (em milímetro) 
serão realizadas em triplicata para a obtenção da média aritmética para fins de 
mensuração. A verificação do comprimento de cada osso levará em conta a sua 
lateralidade. Os valores serão plotados em planilha do Microsoft Excel®, sendo realizada 
posteriormente a análise estatística simples. As análises serão feitas no laboratório já 
citado.  

As fórmulas a serem aplicadas, adaptadas de Trotter e Glesser (1990), serão as 
seguintes: 
Masculino Caucasóide: 
     Estatura pelo úmero = (3,08 * úmero + 61,41) 
     Estatura pela ulna = (3,70 * ulna + 74,05) 
     Estatura pela rádio = (3,78 * rádio + 79,01) 
 
Masculino Negróide: 
     Estatura pelo úmero = (3,26 * úmero + 62,10) 
     Estatura pela ulna = (3,26 * ulna + 79,29) 
     Estatura pela rádio = (3,42 * rádio + 81,56) 
 
Masculino Mongolóide: 
     Estatura pelo úmero = (2,68 * úmero + 83,19) 
     Estatura pela ulna = (3,48 * ulna + 77,45) 
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     Estatura pela rádio = (3,54 * rádio + 82,00 
 
Masculino Mestiço: 
     Estatura pelo úmero = (2,92 * úmero + 73,94) 
     Estatura pela ulna = (3,56 * ulna + 74,56)      
     Estatura pela rádio = (3,55 * rádio + 80,71) 
 
 
Feminino Caucasóide: 
     Estatura pelo úmero = (3,36 * úmero + 57,97) 
     Estatura pela ulna = (4,27 * ulna + 57,76) 
     Estatura pela rádio = (4,74 * rádio + 54,93) 
 
Feminino Negróide: 
     Estatura pelo úmero = (3,08 * úmero + 64,67) 
     Estatura pela ulna = (3,31 * ulna + 75,38) 
     Estatura pela rádio = (3,67 * rádio + 64,67) 
 

3. RESULTADOS ESPERADOS 
 

O desenvolvimento regional da identificação humana, com pesquisas nos diferentes 
grupos populacionais se mostra importante, especialmente nos casos nos quais a variação 
da população pode causar problemas na identificação de um indivíduo nativo com a 
aplicação de padrões desenvolvidos para comunidades distintas, Por meio deste projeto 
espera-se colaborar com o incentivo ao aluno à apreciação frente à pesquisa anatômica 
básica e aplicada, assim como a sua interseção com a identificação humana, além de 
corroborar com os estudos qualitativos e quantitativos que vêm sido desenvolvidos com a 
mesma amostra. Espera-se também validar as metodologias empregadas frente alguns 
trabalhos publicados. A partir das análises pretendidas espera-se continuar com a mesma 
vertente da identificação humana. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
As informações a serem colhidas no presente estudo através da análise dos ossos 

(úmero, rádio e ulna) serão essenciais para a implantação de estudos de identificação 
humana na região de Maringá, tais como identificação de ossadas de corpos exumados, 
vítimas de acidentes, pessoas desaparecidas, identificação de doenças/traumas em 
cadáveres esqueletizados exumados e estudos de ancestralidade. Além disso, será 
possível obter um melhor conhecimento sociocultural da população presente a partir dos 
ancestrais.  
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