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RESUMO  
 

Nas Ciências Forenses, a estimativa da idade constitui um contributo importante para o 

estabelecimento da identidade dos indivíduos. A necessidade de encontrar técnicas precisas 

para a estimativa da idade aumentou, em função do número de cadáveres não identificados e 

de imigrantes ilegais. Os dentes são bons indicadores da idade dos indivíduos por serem os 

órgãos do corpo humano mais resistentes às influências externas, permanecendo disponíveis 

por longos períodos post-mortem. Existem vários métodos de estimativa da idade através dos 

dentes consoante as diversas fases de desenvolvimento do indivíduo.  

Tendo como referência o método de Kvaal et al. (1995), o objectivo geral deste estudo 

consistiu na aplicação desse método a uma amostra da população adulta portuguesa, baseado 

em medições do tamanho da polpa dentária efectuadas em dois tipos de radiografias. 

Observaram-se 100 panorâmicas digitais de utentes do serviço de Medicina Dentária e 

Estomatologia do Hospital Militar Principal e 100 status periapicais convencionais de utentes 

da Clínica Integrada da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, 

constituindo uma  amostra total de 200 indivíduos, de ambos os sexos, com idade igual ou 

superior a 20 anos. 

As medições dos vários parâmetros foram realizadas manualmente, nos seis dentes 

seleccionados, recorrendo a uma craveira digital, tendo-se efectuado a calibragem duma 

amostragem. 

Confirmou-se a aplicabilidade do método de Kvaal et al. a indivíduos menores que 50 anos, 

utilizando os dentes 11/21, 12/22 e 33/43 nas panorâmicas e utilizando os dentes 11/21, 

12/22, 32/42 e 33/43 nas periapicais. 

Concluiu-se que com as radiografias periapicais, a percentagem de indivíduos abaixo dos 50 

anos que registou diferenças entre as idades real e estimada inferiores a 10 anos foi superior à 

das panorâmicas, na maioria dos dentes/conjuntos de dentes utilizados. 

Este estudo poderá contribuir para a criação de uma base de dados representativa da 

população portuguesa.  

 

 

PALAVRAS CHAVE: Estimativa da idade, adulto, métodos radiográficos, radiografias 

periapicais, radiografias panorâmicas, população Portuguesa. 
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ABSTRACT 

 

In Forensic Sciences, age estimation gives an important contribution for the identity 

establishment of an individual. The need to find accurate techniques of age estimation has 

increased depending on the number of not identified corpses and illegal immigrants. The teeth 

are good pointers of the individual’s age for being the human organs more resistant to the 

external influences, remaining available for long post-mortem periods. There are several 

methods of age estimation using teeth in the different stages of the individual development.  

Having as reference the Kvaal’s et al. method (1995), the purpose of this study was to apply 

that method to a sample of the Portuguese adult population, based on measurements of the 

size of the dental pulp performed on two types of radiographs. 

There were observed 100 digital panoramic radiographs from patients of the Department of 

Dental Medicine and Stomatology of the Main Military Hospital and 100 conventional periapical 

status from patients of the Integrated Clinic of University of Lisbon, Faculty of Dentistry, 

consisted in a sample of 200 individuals, of both sexes, ranging from 20 to over 20 years old. 

The measurements of different parameters were performed manually, in the six selected teeth, 

with a digital calliper, and the calibration of a sample was carried out.  

It was confirmed the applicability of the Kvaal’s et al. method to the individuals below 50 

years old, when using teeth 11/21, 12/22 and 33/43 in the panoramic radiographs and using 

teeth 11/21, 12/22, 32/42 and 33/43 in the periapical radiographs. 

In conclusion, with the periapical radiographs the rate of individuals below the 50 years old 

who recorded differences between the real age and the estimated age under 10 years was 

superior to the one of the panoramic radiographs, in most teeth used. 

This study it will be able to contribute for the creation of a representative database of the 

Portuguese population. 

 

 
 
 
 
KEYWORDS: Age estimation, adult, radiographic methods, periapical radiographs, 

panoramic radiographs, Portuguese population. 
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PREÂMBULO 
 

A decisão de elaborar uma dissertação de mestrado prende-se com a vontade de querer dar um 

pequeno contributo às Ciências Forenses, tendo em conta que nas últimas duas décadas se tem 

verificado uma necessidade crescente de recorrer a uma colaboração médico-dentária no 

contexto da Medicina Forense/Legal. Esse facto deve-se ao aumento do número de casos em 

que é preciso proceder à identificação de indivíduos (vivos e mortos) por aumento da 

criminalidade e do terrorismo e ao elevado número de casos em que essa identificação só 

pode ser efectuada a partir dos dentes, visto serem, diversas vezes, os únicos órgãos a que se 

tem acesso, devido à sua elevada resistência às influências externas (agentes químicos, 

físicos, traumáticos). 

Actualmente, a Medicina Dentária Forense é uma ciência em expansão, sendo inúmeros os 

exemplos práticos da possível acção dos Médicos Dentistas nessa área, embora, em Portugal, 

ainda existam diversas limitações a essa actividade: 

• Através dos dentes, conseguem obter-se dados sobre a idade, sexo, afinidade 

populacional, hábitos, tipo de alimentação e eventuais doenças sistémicas de um determinado 

indivíduo, essa informação pode ajudar na reconstrução do perfil desse indivíduo, permitindo 

chegar a uma identificação positiva do mesmo. 

• Essa recolha de dados a partir dos dentes contribui para o processo de identificação em 

diversos casos: identificação individual; corpos mutilados ou em avançado estado de 

decomposição; acidentes de massa; áreas de conflito pós-guerra; actos de terrorismo; cenários 

de catástrofe; esqueletos arqueológicos com centenas ou milhares de anos; indivíduos vivos: 

refugiados e imigrantes ilegais. 

• Efectuando a impressão de marcas de mordedura presentes nas vítimas ou em objectos 

existentes no cenário do crime, obtém-se o registo das arcadas dentárias que pode facilitar a 

procura do suspeito. 

• Através das próteses dentárias e aparelhos ortodônticos também pode ser possível chegar-

se à identificação de um determinado indivíduo. 

• O registo do esquema dentário ou odontograma efectuado pelos médicos dentistas é 

fundamental porque constitui uma importante base de dados anteriores/ante-mortem que pode 

vir a ser comparado com um registo posterior/post-mortem de modo a chegar-se a uma 

identificação positiva. 
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• Os Médicos Dentistas podem ser chamados a efectuar perícias médico-legais em 

indivíduos vivos, por exemplo, em casos de má prática, fraude com seguradoras e/ou maus 

tratos na criança detectados através de lesões características. 

 

Dentro das diversas aplicações práticas da Medicina Dentária Forense, escolheu-se como 

tema para a dissertação, a estimativa da idade no adulto recorrendo a um método dentário 

baseado em dois tipos de radiografias. 

As razões da referida escolha prendem-se com os seguintes factos: quando se tenta fazer 

coincidir restos mortais não identificados com centenas de indivíduos desaparecidos, a idade é 

o factor primário crucial para os procedimentos preliminares de procura, constituindo um dos 

primeiros pedidos das autoridades judiciais durante a descoberta do cadáver, especialmente se 

não existir informação ante-mortem disponível e for necessário reconstruir o perfil pessoal. É 

o que se verifica nos corpos mutilados ou em avançado estado de decomposição, em casos 

individuais ou acidentes de massa, em áreas de conflito pós-guerra ou cenários de catástrofe. 

A estimativa da idade também pode ser efectuada em esqueletos arqueológicos com centenas 

ou milhares de anos e tornou-se crucial nos indivíduos vivos.  

Muitos países registaram um aumento no influxo de indivíduos sem documentos de 

identificação válidos (refugiados, imigrantes ilegais) o que resultou num aumento da detenção 

de estrangeiros com falsa documentação. O conhecimento da idade destes indivíduos pode ser 

requerido para esclarecer questões legais relativamente à imputabilidade de jovens ou adultos 

delinquentes, reclamação de pensões de indivíduos mais velhos ou pedidos de asilo político. 

Neste estudo, optou-se por testar um método radiográfico para estimativa da idade no adulto, 

numa pequena amostra da população portuguesa, utilizando dois tipos de radiografias. Tem a 

vantagem de ser um método simples e não destrutivo que não requer a extracção e secção de 

dentes, podendo ser aplicado em indivíduos vivos e cadáveres. Escolheu-se a idade adulta por 

ser aquela em que é mais difícil obter uma estimativa da idade com um intervalo de erro 

reduzido, tornando o desafio maior. 

 


