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Resumo. A Antropologia Forense é uma área do conhecimento que aplica técnicas visando 

determinar a identidade de um indivíduo. A avaliação do perfil biológico é um dos objetivos 

prioritários em um exame de antropologia forense. Ela permite diagnosticar o sexo, traçar 

perfis de afinidades étnico-raciais e estimar a idade à morte dos indivíduos com base em 

análises de características macroscópicas nos esqueletos humanos. O trabalho objetivou 

caracterizar a identificação biológica de indivíduos por intermédio da análise das suturas 

cranianas e palatinas, e a medição do índice condíleo de cada crânio da amostra, pois 

essas técnicas permitem a estimativa da provável idade ao óbito e o sexo, respectivamente. 

Foram analisados 21 crânios de indivíduos adultos do acervo do Laboratório de Anatomia 

Humana do UniCesumar. As mensurações foram feitas com paquímetro digital. Os 

resultados obtidos foram: a partir das suturas cranianas de 15 componentes da amostra, 

uma média de 39.2 anos de idade a morte, com base nas suturas platinas de 16, 1 crânio 

entre 25-43 anos, 12 crânios entre 43-60 anos e 3 acima de 60 anos, e através dos índices 

condíleos, 7 crânios femininos e 2 masculinos, 12 não foram possíveis de estimar o sexo. 

Da amostra total, não foi possível analisar as suturas cranianas de 6 e as palatinas de 5.  

Com base na aplicação e nos resultados obtidos, pôde-se estabelecer a relevância de tais 

métodos como contribuintes para a Antropologia Forense, uma vez que, possibilitam 

identificar um indivíduo a partir de seu esqueleto através de práticas simples e não 

onerosas. 

Palavras-chave: Antropologia Legal; Suturas Cranianas; Craniometria; Identificação 

Humana. 
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Abstract. Forensic Anthropology is an area of knowledge that applies techniques to 

determine the identity of an individual. The evaluation of the biological profile is one of the 

priority objectives in an examination of forensic anthropology. It allows the diagnosis of 

gender, profiling ethnic-racial affinities and age-to-death of individuals based on analyses of 

macroscopic characteristics in human skeletons. The objective of this study was to 

characterize the biological identification of individuals through the analysis of the cranial and 

palatine sutures and the measurement of the condylar index of each skull of the sample, 

which will allow to estimate the probable age at death and sex, respectively. We analysed 21 

skulls of adult individuals from the collection of the Human Anatomy Laboratory of 

UniCesumar. Measurements were made with a digital caliper. The results were: through 

cranial sutures of 15 sample components, an average of 39.2 years of age on death, based 

on platinum sutures of 16, 1 skull between 25-43 years, 12 skulls between 43-60 years and 3 

over 60 years, and through the condylar indices, 7 female and 2 male skulls, 12 were not 

possible to estimate sex. From the total sample of 6 skulls it was not possible to analyse the 

cranial sutures and 5 the palatine sutures. Based on the application and results obtained, it 

was possible to establish the relevance of such methods as contributors to forensic 

anthropology since it allows to identify an individual from his skeleton through simple and 

non-costly practices. 

Keywords: Legal Anthropology; Cranial Sutures; Craniometry; Human Identification. 

 

1. Introdução 

A antropologia, do grego ánthropos, homem, e lógos, pensamento, exprime a 

ideia de conhecimento ou estudo sobre o homem. É uma área de estudos que 

compreende 3 subáreas: Antropologia Cultural ou Social, Arqueologia e Antropologia 

Física ou Biológica1.  

A antropologia forense surgiu recentemente por uma necessidade do mundo 

moderno, em virtude do aumento de catástrofes. Dessa forma, mostrou-se 

indispensável para resolução de ações jurídicas, visto que dedica os seus métodos e 

técnicas a processos legais, civis e humanitários. Algumas de suas maiores 

aplicações registram-se não só no âmbito do estudo de fósseis de hominídeos e de 

restos humanos esqueletizados, mas também nas investigações criminais e na 

identificação de vítimas, cujo reconhecimento não é possível devido ao mau estado 

que se encontram os restos mortais2. A expansão das áreas de intervenção da 



antropologia forense e o impulso do desenvolvimento das subespecialidades que a 

estruturam perspectivam-se positivamente na evolução desta disciplina.3  

“Os ossos, os materiais mais resistentes do corpo humano, têm uma 

capacidade ímpar para registar muitos episódios ocorridos em vida, na altura da 

morte e até mesmo depois da morte”4. Dentre os mais de 200 ossos do corpo 

humano, a análise do crânio, frente à antropologia forense, se trata de uma 

metodologia complementar ao exame de DNA. Essa abordagem contempla duas 

técnicas: a cranioscopia e a craniometria. A primeira, envolve a inspeção visual das 

formas cranianas com subsequente descrição da forma dos ossos e é usada 

principalmente na diagnose sexual. Já a segunda, consiste na tomada de medidas 

da dimensão dos ossos cranianos que podem ser utilizadas para a definição do 

sexo, ancestralidade e possível estatura e idade. 

O crânio humano é constituído por um grupo de 22 ossos, unidos entre si por 

articulações imóveis denominadas suturas, e tem como função a proteção do 

encéfalo e dos órgãos da visão, olfato, audição e paladar5,6,7. Além do dimorfismo 

sexual visualizado em alguns ossos cranianos, há também diferenças notáveis em 

relação à ancestralidade. A observação dessas diferenças possibilita a 

caracterização de particularidades anatômicas que podem estimar a idade do 

indivíduo ao falecer, bem como sua estatura ou raça. 

A avaliação dessas informações visualizadas no crânio ajuda na identificação 

de um indivíduo ou população, contribuindo com as três áreas da antropologia 

forense: a identificação do grupo biológico (gênero, estatura e afinidade racial); 

identificação do indivíduo biológico (atividade laborativa, marcas de estresse e 

reconstrução facial); e a identificação positiva (comparação dentária, anomalias 

congênitas e na superposição de fotografias sobre o crânio.8,9,10 

A antropologia forense consagrou-se pelas vantagens oferecidas por seus 

métodos, tais como a facilidade de aplicação, o baixo custo e a simplicidade dos 

equipamentos necessários para a sua utilização. As metodologias antropológicas 

dividem-se em quantitativas e qualitativas de acordo com os critérios utilizados para 

a determinação do gênero, estimativas de altura, idade e afinidade étnico-racial11. 

Assim, os métodos qualitativos fundamentam-se na comparação do material ósseo 

de identificação desconhecida com protocolos de classificação baseados em 

material de identidade conhecida. Já a metodologia quantitativa faz uso de 

mensurações entre os pontos craniométricos conhecidos e definidos.12,13 



Os trabalhos relatados na literatura científica a respeito de variáveis 

quantitativas craniométricas, na sua maioria, utilizam amostra estrangeira, limitando 

sua aplicabilidade na população brasileira9. No Brasil, dos trabalhos realizados, as 

metodologias foram testadas em apenas uma determinada região do país, sendo 

importante a extensão da validação das mesmas em vários estados, quando se 

considera o extenso território do país e a miscigenação da população.13 

O desenvolvimento regional da antropologia forense, 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.14, 15 

Em um caso forense, o intento da determinação da idade à morte é criar uma 

osteobiografia que se assenta em 4 pilares fundamentais: a estimativa da idade à 

morte, a estatura, a diagnose sexual e a determinação da afinidade populacional16, 

que nos leve a uma identificação positiva, confrontando os resultados obtidos com a 

base de dados das pessoas desaparecidas17. Deve ainda ser acrescentado a este 

cenário o fato de que a estimativa da idade à morte depende em muito dos 

elementos esqueléticos disponíveis para análise e do seu estado de preservação, 

esta é afetada por processos tafonômicos que atuam de modo distinto no esqueleto 

por razões intrínsecas à estrutura da peça óssea, elevando o grau de dificuldade da 

competência do antropólogo forense.16 

Uma das metodologias para estimar a idade ao falecimento consiste na 

avaliação das suturas cranianas e palatinas. As suturas, com a idade, vão sendo 

obliteradas em decorrência do processo de fusão óssea, sendo geralmente aceito 

pela maior parte dos pesquisadores, que a maior atividade no fechamento das 

mesmas ocorre entre os 26 e 50 anos. Tal como as suturas cranianas, as palatinas 

também provêm uma importante fonte de interesse, sobretudo quando conjugadas 

com outras metodologias.18 

Apesar da metodologia utilizada no presente trabalho ser oriunda de um 

método que existe desde 1985, idealizado por Meindl e Lovejoy19, em Ohio, EUA, 

ainda hoje é reconhecida e adaptada ao redor do mundo, dada sua contribuição 

para a antropologia forense e a confiabilidade dos seus resultados. Trabalhos 

semelhantes, como o de Ana Catarina Dias Rodrigues20, inferem a sua fiabilidade e 

precisão até os dias atuais. 



Em relação à diagnose sexual, a etapa de determinação do sexo em casos 

periciais tem um importante papel, pois reduz o número de possíveis 

correspondências, eliminando todos os membros do sexo oposto, e aumenta a 

precisão dos métodos subsequentes para estimar o perfil biológico da ossada.21, 22, 

23,24. 

À luz do exposto, este trabalho analisou crânios pertencentes ao acervo do 

Laboratório de Anatomia Humana do UniCesumar– campus Maringá – PR, com o 

intuito de caracterizar a identificação biológica de indivíduos por intermédio da 

análise das suturas cranianas e palatinas e medição do índice condíleo, averiguando 

a aplicabilidade desses métodos, apesar da ausência de informações prévias que 

identifiquem as amostras. 

 

2. Metodologia 

 

Este projeto de pesquisa foi enviado ao comitê de ética e pesquisa da 

Universidade Cesumar, através do protocolo CAAE: 91773918.6.0000.5539, tendo 

sido aprovado pelo parecer 2.740.623. 

Embora não exista na comunidade científica o consenso quanto à melhor 

metodologia para alcançar o objetivo supracitado, o método utilizado foi uma 

adaptação do proposto por Meindl e Lovejoy19, consistindo na demarcação de 

pontos específicos sobre as suturas, sendo 10 pontos sobre as cranianas (figura 1 e 

tabela 1); e 4 sobre as palatinas (figura 2), classificados em 3 graus de fechamento, 

sendo: 0= aberto, sem evidências de fechamento; 1= fechamento mínimo, até 50% 

de fechamento; 2= fechamento significativo; 3= fechamento completo.  

As classificações foram registradas e calculadas suas somas, as quais, 

conforme seus valores, a partir da comparação com a tabela proposta pelos autores 

(tabela 2), permite que se estime a provável idade da morte daquele indivíduo. As 

somas das classificações dos pontos sobre as suturas cranianas são feitas a partir 

da divisão desses sítios em 2 sistemas: o sistema da abóboda craniana e o sistema 

anterolateral, correspondentes pelos sítios de 1 a 7 e de 6 a 10, respectivamente. 

Conforme o resultado de cada sistema, realiza-se uma média aritmética simples das 

idades correspondentes para cada sistema, obtendo-se o resultado da provável 

idade à morte do indivíduo a qual pertence aquele crânio. O método foi feito pelos 2 



pesquisadores, de forma independente, visando uma posterior comparação entre os 

resultados, para uma maior riqueza e confiabilidade. 

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2020). 

 

Para a análise das suturas palatinas, o método escolhido foi o de Mann25, que 

de forma semelhante ao método supracitado, consiste na análise de quatro pontos, 

cada um situado sobre uma das suturas palatinas (figura 2), os quais foram 

classificados de 0 a 4, onde 0= 0% obliterado, 1= 1-25% obliterado, 2=26-50% 

 

 

 

 

 

Fonte: Mann 25, 1987. 

 

 

 

 

 

Fonte: Mann 25, 1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Elaborada pelos autores (2020). 

Figura 1: Sítios sobre as Suturas Cranianas. 

 

Figura 2: Sítios sobre as Suturas Palatinas. 

 

Tabela 1: Descrição da localização de 

cada sítio sobre as suturas cranianas. 

Tabela 2: Idade estimada para os resultados 

de cada sistema. 

 



obliterado, 3=51-75% obliterado e 4=76-100% obliterado. Posteriormente, foram 

somados os números correspondentes às classificações dos quatro pontos, e a 

partir do resultado obtido, foi estimada a idade. A estimativa foi feita com base nos 

seguintes dados: o mais breve que a Sutura Incisiva se oblitera é aos 25 anos; 

abaixo dos 25 anos não há obliteração da Sutura Palatina Mediana Posterior; abaixo 

de 43 anos não há obliteração de nenhum segmento da Sutura Palatina Mediana 

Anterior ou da Sutura Palatina Transversa; aos 60 anos pelo menos duas suturas 

palatinas estão completamente obliteradas. Com base nesses dados se 

estabelecem margens de provável de idade, sendo elas: abaixo de 25 anos, entre 25 

e 43 anos, entre 43 e 60 anos e mais de 60 anos. 

Para estimativa do sexo foi utilizado o índice de Baudoin ou índice condíleo 

(IC), que é obtido pelo quociente entre a largura do côndilo occipital e o seu 

comprimento máximo, multiplicado por 100, isto é: Índice de Baudoin = largura do 

côndilo occipital x 100/comprimento do côndilo occipital. Um resultado superior a 

55,0 indica um indivíduo do gênero feminino e um resultado inferior a 50,0 indica um 

indivíduo do gênero masculino, enquanto entre 50,0 e 55,0 a determinação do 

gênero é considerada duvidosa26. As medidas foram obtidas através da utilização de 

um paquímetro digital conforme figura 3: 

 

 

Fonte: Fotografia feita pelos autores (2018).  

Figura 3: Imagem representando a medição do comprimento 
do côndilo occipital utilizando o paquímetro digital. 



A amostra utilizada foi de 21 crânios, uma amostra de conveniência, uma vez 

que correspondem aos que estavam disponíveis no acervo do Laboratório de 

Anatomia Humana do UniCesumar. Não há dados relacionados à precedência e 

identificação dos crânios. Não foram possíveis de se realizar todos os métodos para 

todos os crânios, dado que alguns crânios, apresentaram-se danificados e/ou 

incompletos, como será especificado a seguir na tabela 3, entre parênteses, a frente 

do número da amostra, o motivo que impossibilitou a análise. Sendo assim, da 

amostra total, foram possíveis analisar as suturas cranianas de 15, as suturas 

palatinas de 16. O IC foi possível realizar de todos, não obstante, devido a limitação 

do método (resultados entre 50 e 55 não permite conclusão), só foi possível estimar 

o sexo de 9. 

     Fonte: Elaborada pelos autores (2020). 

 

3. Resultados 

  Os resultados obtidos foram anotados e sistematizados em forma de tabelas. 

Para os resultados das análises das suturas cranianas, elaborou-se duas tabelas 

(tabelas 4 e 5) e um gráfico comparando os dois resultados (gráfico 1), com o intuito 

de uma posterior comparação entre os resultados. Já para os resultados das 

análises das suturas palatinas, foi elaborada apenas uma tabela (tabela 3), 

composta por observações dos dois pesquisadores em conjunto, visto que, são mais 

Tabela 3: Resultados referentes às suturas palatinas 



objetivas. O mesmo foi feito com os resultados obtidos pelo índice condíleo, os quais 

estão apresentados em forma de tabela (tabela 6). 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2020). 

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2020). 

 

 

 

 

 

Tabela 5: Resultados referente às análises das suturas cranianas da pesquisadora G.V. 

Tabela 4: Resultados referente às análises das suturas cranianas do pesquisador F.H. 



 

Fonte: Gráfico elaborado pelos autores (2020). 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

4. Considerações finais 

 

Poucos problemas em Antropologia fomentaram tantas discussões e 

esforços, com tantas afirmações e métodos contraditórios como o da estimativa da 

Crânio Índice condíleo Provável sexo 

01 66.1 Feminino 

03 56.4 Feminino 

05 52.9 Inconclusivo 

07 52.7 Inconclusivo 

09 50,4 Inconclusivo 

11 58.9 Feminino 

13 67.9 Feminino 

15 52.4 Inconclusivo 

17 46.2 Masculino 

19 45 Masculino 

21 69.2 Feminino 

23 63.6 Feminino 

25 - - 

27 67.8 Feminino 

29 - - 
 

Gráfico 1: Gráfico comparativo entre os resultados de ambos os pesquisadores, referente 
as suturas cranianas. 

 

Tabela 6: Resultados da diagnose sexual. 

 



idade à morte através do fechamento das suturas cranianas. Um dos primeiros 

estudos descrevendo a progressão de forma sequencial, com a idade, do 

encerramento das suturas exocranianas é atribuído a Gratiolet, em 1856. Desde 

então, inúmeros autores já investiram seu tempo em observar amostras 

consideráveis de crânios, e estudar para aprimorar o paralelo entre idade e 

sinostose dessas suturas. 

 No entanto, apesar da gama de métodos ao longo dos últimos 163 anos, o 

método utilizado neste trabalho gerou resultados subjetivos, uma vez que, houve 

variação entre os resultados das análises dos 2 pesquisadores para alguns 

componentes da amostra, como pode ser observado no gráfico comparativo (Gráfico 

1). O Pesquisador F.H. obteve uma média de aproximadamente 41,09 anos e a 

pesquisadora G.V. de 42,73 anos, o que caracteriza uma diferença pequena.  

Não obstante, é possível perceber que, apesar dessa subjetividade, o método 

elaborado pelos grandes críticos dos seus antecessores, Meindl e Lovejoy19, se 

configura como extremamente simples, não oneroso e uma técnica acessível, que 

pode contribuir com diversos serviços, seja na identificação de cadáveres 

ossificados, de pessoas vítimas de catástrofes ou até mesmo no âmbito 

criminalístico, nos casos de vítimas de homicídios. 

Ademais, um outro ponto percebido, foi uma pequena divergência entre os 

resultados obtidos com a metodologia utilizada para as suturas cranianas e para as 

suturas palatinas, considerando que as últimas não apresentam um padrão tão bem 

estabelecido de sinostose em comparação com as primeiras, e somando isso ao fato 

de que a segunda, apesar de mais objetiva, fornece menos informações, visto que 

apenas estabelece uma margem de provável idade, não uma idade exata, 

mostrando-se, então, menos útil na caracterização biológica a partir do crânio. 

Observando os resultados referentes a diagnose sexual, pôde-se perceber 

uma predominância do sexo feminino, onde dos 9 crânios dos quais foram possíveis 

de estimar o sexo, 7 eram femininos e apenas 2 masculinos. Um outro ponto 

percebido, foi referente a limitação do método, uma vez que, dos 13 crânios que 

foram possíveis de medir o índice condíleo, 4 (30,7%) apresentaram resultado 

inconclusivo. 

Esse trabalho demonstrou-se relevante ao caracterizar diferentes métodos de 

identificação do perfil biológico, estabelecendo suas principais limitações e sua 

amplitude, fornecendo subsídio para sua aplicação nos diferentes serviços que esse 



tipo de técnica pode abranger, bem como para futuros projetos e pesquisas na área, 

posto que é uma importante ferramenta com alta capacidade informativa referente à 

antropologia física. 
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