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RESUMO 

 

Neste trabalho pretendeu-se averiguar a utilidade da avaliação da maturação óssea do 

joelho com o método de Pyle e Hoerr (1955), no osso seco ou em radiografias e das medições 

feitas em material osteológico do joelho na estimativa da idade em não adultos. Pretendeu-se 

ainda avaliar o impacto do nível socioeconómico na maturação óssea. Estudaram-se, então, uma 

amostra de esqueletos não adultos do Museu Bocage (n=83) e uma amostra de não adultos 

radiografados no Hospital de Santa Maria (n=109). Mediu-se a largura das epífises e metáfises do 

fémur e tíbia nesta articulação, assim como o comprimento das respectivas diáfises, na amostra 

de esqueletos para estabelecer a sua relação com a idade por meio de modelos de regressão 

linear. Estes modelos foram calibrados, originando equações de estimativa da idade. No joelho, o 

melhor local para estimar a idade é a diáfise do fémur. A avaliação da maturação óssea foi 

efectuada na amostra de esqueletos e radiografias, tendo o método sido ajustado para a aplicação 

ao osso seco. Construiu-se ainda o método das Chaves de Classificação. Em ambas a amostras, 

as idades ósseas foram comparadas estatisticamente com as idades cronológicas e os resultados 

foram analisados por nível socioeconómico, apenas na amostra de esqueletos. Na amostra de 

esqueletos, o método de Pyle e Hoerr estima bem a idade cronológica nos rapazes e subestima a 

idade nas raparigas. Na amostra de radiografias, estima melhor a idade cronológica em raparigas, 

sobrestimando a idade nos rapazes. As Chaves de Classificação reproduzem com fiabilidade o 

método de Pyle e Hoerr apenas no fémur e joelho. Finalmente, observa-se um atraso no 

crescimento das crianças desfavorecidas relativamente às mais favorecidas. Este trabalho sugere 

que a aplicação do Método de Pyle e Hoerr está limitada a estimativas da idade em populações 

com algum atraso na maturação óssea, tanto em radiografias como no osso seco. 

 

 

Palavras-chave: antropologia forense, arqueologia, Método Radiográfico de Pyle e Hoerr, 

idade óssea, nível socioeconómico  

. 
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ABSTRACT 

 

The main purpose of this study was the assessment of the reliability of Pyle and Hoerr’s 

Radiographic Atlas to assess skeletal maturation of the knee from dry bone observations or in 

radiographs. It also wishes to evaluate the utility of measurements taken at the knee for age 

estimation and assess the impact of socioeconomic status on skeletal maturation. An identified non 

adult skeletal sample from the Bocage Museum (n=83) and a sample of radiographs of the knee 

taken from children and adolescents at Hospital de Santa Maria (n=109), were utilized. In the 

skeletal sample, epiphyseal and metaphyseal widths at the knee were measured, as well as 

diaphyseal lengths of the femur and the tibia. The relationship between these measurements and 

chronological age were determined using linear regression models. These models were calibrated 

to create age estimation equations. At the knee the diaphysis of the femur is the best location to 

estimate age. Skeletal maturation was evaluated in both the skeletal and radiographic samples, 

and the method was adjusted to dry bone observations. An adjusted method was also constructed 

– Classification Key method. In both samples, skeletal ages were compared with chronological 

ages and results were analysed by socioeconomic status. In the skeletal sample, Pyle and Hoerr’s 

atlas accurately estimates age in males but underestimates age in females. In the radiographic 

sample, the atlas is more accurate when estimating the age in females and overestimates age in 

males. The Classification Key method accurately reproduces Pyle and Hoerr’s method at the femur 

and at the knee. Finally, low socioeconomic status children are delayed in skeletal growth when 

compared to their high socioeconomic status peers. This study suggests that the utility of Pyle and 

Hoerr method is limited to populations showing a slight delay in skeletal maturation, both in 

radiographic and dry bone observations. 

 

Key words: forensic anthropology, archaeology, Pyle and Hoerr’s Radiographic Atlas, 

skeletal age, socioeconomic status. 
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I.  INTRODUÇÃO 

 

1. Métodos de Estimativa da Idade  

 

A estimativa da idade à morte através da análise de material osteológico é importante quer 

para estudos arqueológicos, onde é crucial para a reconstrução de padrões demográficos e 

epidemiológicos das sociedades antigas, quer para estudos forenses, nomeadamente no que toca 

à identificação positiva de indivíduos quando apenas deles resta o seu esqueleto ou porção 

(Cattaneo, 2006; Cardoso, 2008). Metodologias similares podem ser aplicadas também para 

estimar a idade em indivíduos vivos, nomeadamente na identificação de menores em casos de 

delinquência juvenil, imigração ilegal, asilo político ou pedopornografia (Cattaneo, 2006; Santos, 

2007).   

A determinação da idade real de um esqueleto desconhecido é impossível. Os métodos 

existentes para a determinação da idade apenas permitem estimar a idade fisiológica, que é a 

idade estimada através da avaliação do crescimento, maturação e senescência dos sistemas 

biológicos de um indivíduo (Adamsbaum et al., 2005). No esqueleto, é possível obter uma idade 

fisiológica a partir da avaliação desses processos no material ósseo (idade óssea) e dentário 

(idade dentária). Através da determinação da idade fisiológica é possível fazer uma aproximação à 

idade cronológica, que é a idade real de um indivíduo (Johnston e Zimmer, 1989). É ainda 

importante referir que a maturação do esqueleto é mais precoce nas raparigas do que nos 

rapazes (Ferembach et al., 1980; Johnston e Zimmer, 1989; Cardoso, 2008). Deste modo, as 

estimativas da idade cronológica através da avaliação da idade fisiológica devem consideram a 

avaliação do sexo dos indivíduos. Contudo, a determinação do sexo em esqueletos de crianças é 

quase impossível, pois ainda não se observam caracteres de maturação sexual no esqueleto, o 

que dificulta o processo de estimativa da idade em não adultos. Não obstante, existem vários 

métodos que permitem estimar a idade em esqueletos de não adultos, como é o caso dos 

métodos dentários e dos métodos esqueléticos. 

 O desenvolvimento dentário é considerado o melhor indicador de idade em não adultos 

(Heuzé e Cardoso, 2008). É usado na estimativa da idade à morte em crianças (mesmo antes do 

nascimento, uma vez que a dentição decidual se começa a formar nesta altura), em adolescentes 

e jovens adultos. A maioria dos métodos dentários baseia-se na cronologia de formação das 

coroas e raízes dos dentes, determinada com base em estudos radiográficos de crianças vivas ou 

em esqueletos de indivíduos imaturos (Liversidge et al., 2003; Cardoso, 2007). Outros métodos 

baseiam-se na quantificação do comprimento do dente em formação (Liversidge et al., 2003). O 

desenvolvimento dentário pode ser avaliado até à erupção e desenvolvimento completo do 3º 

molar, uma vez que este momento é considerado a transição entre não adultos e adultos. Porém, 
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esta informação é de valor limitado na estimativa da idade já que este processo pode durar desde 

os 17 aos 30 anos de idade (Johnston e Zimmer, 1989). 

Existem vários tipos de métodos que avaliam a idade óssea em não adultos, como é o 

caso da medição do comprimento das diáfises dos ossos longos e da avaliação da maturação 

óssea, em que se avalia a alteração da forma e dimensão dos centros de ossificação primária e a 

paragem do crescimento com a fusão das epífises (centros de ossificação secundária).  

Durante o desenvolvimento, as diáfises dos ossos longos estão separadas das epífises. 

Nesta fase, a idade em crianças e adolescentes pode ser estimada através do comprimento das 

diáfises dos ossos longos, já que o crescimento implica alterações contínuas de tamanho do 

indivíduo, resultado do aumento da dimensão dos vários ossos. Existem vários estudos que 

apresentam dados padrão para populações e grupos etários específicos, desde o período fetal e 

peri-natal (Scheuer et al., 1980; Olsen et al., 2002) até à paragem do crescimento (Maresh, 1970; 

Cardoso, 2005), e que podem ser utilizados como referência. 

Outros métodos de estimativa da idade em não adultos baseiam-se na avaliação da 

maturação óssea. Dentro destes métodos podem considerar-se os não radiográficos e os 

radiográficos. Nos métodos não radiográficos de avaliação da maturação pode-se considerar, por 

exemplo, a avaliação da ossificação do crânio e a avaliação da fusão das epífises directamente no 

osso seco. A fusão das epífises com as diáfises resulta na paragem do crescimento longitudinal 

do osso no local onde ocorre a fusão. Em esqueletos de adolescentes ou jovens adultos, a 

cronologia da fusão das epífises é um bom indicador da idade, sendo muito usada na estimativa 

da idade à morte neste grupo etário (O’Connor et al., 2008; Cardoso, 2008). Uma vez que a fusão 

das epífises com as diáfises ocorre numa sequência temporal definida, diferente para cada osso, 

é possível estimar a idade em jovens com grande precisão, comparativamente às estimativas 

feitas em adultos (Cardoso, 2008). 

Por outro lado, os métodos radiográficos de avaliação da maturação óssea baseiam-se na 

observação de modificações contínuas da morfologia dos ossos que ocorrem durante o 

desenvolvimento, através do reconhecimento de vários indicadores de maturação observados 

numa radiografia. Estes indicadores correspondem a características específicas de cada osso que 

surgem regularmente, numa determinada ordem e são irreversíveis. A maioria dos métodos 

radiográficos deriva de estudos longitudinais de crescimento em crianças saudáveis através do 

uso extensivo de radiografias (Adamsbaum et al., 2002; Santos, 2007). A aplicação dos 

radiográficos é recomendada em casos em que não é possível aplicar os métodos dentários (Ritz-

Timme et al., 2000). O objectivo principal destas metodologias é a utilização clínica (Pyle e Hoerr, 

1955; Gonçalo, 1991). Consequentemente, não examinam a amplitude de variações 

interindividuais encontradas para cada idade cronológica, que podem estar relacionadas com 

factores genéticos, mas também com factores ambientais (Aicardi et al., 2000). Esta variabilidade 

interindividual é crucial para a produção de estimativas de idade válidas. A tarefa de determinar a 
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utilidade destes métodos para a estimativa da idade em indivíduos vivos, cadáveres recentes ou 

em restos mortais, total ou parcialmente esqueletizados, cabe à Antropologia Física e é 

extremamente importante para a sua aplicação em casos de Antropologia Forense. 

São muitos os estudos realizados acerca da determinação da idade óssea em não adultos 

através de radiografias, assim como estudos que comparam os vários métodos e testam a sua 

aplicabilidade. Algumas das regiões anatómicas avaliadas por estes métodos são a mão e punho 

(Greulich e Pyle, 1959), joelho (Pyle e Hoerr, 1955; Roche et al., 1975), crista ilíaca (Risser, 1958), 

pé e tornozelo (Hoerr et al., 1962) e cotovelo (Sauvegrain et al., 1962). Historicamente, a região 

anatómica mais estudada é a região da mão e do punho (Lee, 1971), existindo vários métodos 

que avaliam a maturação óssea nesta região. Nestes incluem-se os métodos radiográficos, como 

o Atlas de Greulich e Pyle, e os métodos numéricos de avaliação osso a osso, como os métodos 

de Tanner-Whitehouse, de FELS e o de Sempé informatizado – programa MATUROS 4.0. 

(Castriota-Scanderbeg et al., 1998; Freitas et al., 2004; Bouchard, 2006; Santos, 2007).  

A avaliação da maturação óssea é feita preferencialmente com base na análise da região 

mão e do punho por vários motivos. Por um lado, esta região apresenta um grande número de 

centros de ossificação, fornecendo uma grande quantidade de informação sobre o crescimento 

durante um intervalo de tempo considerável (Scheuer e Black, 2004). Para além disso, há uma 

grande variedade de métodos que permitem fazer esta avaliação, tendo o Atlas de Greulich e Pyle 

uma utilização preferencial por ser bastante simples e objectivo (Mora et al., 2001; Diméglio et al., 

2005). Estes métodos já foram amplamente estudados e aplicados a uma grande diversidade de 

amostras, especialmente a amostras radiográficas (Acheson, 1954; Groell et al., 1999; Aicardi et 

al., 2000; Berst et al., 2001; Mora et al., 2001; Schimdt et al., 2008). Contudo, a aplicabilidade 

destes métodos ao material osteológico seco é relativamente limitada, uma vez que os ossos da 

mão e punho são pequenos e podem destruir-se durante a decomposição do cadáver ou perder-

se durante a recuperação arqueológica ou forense dos restos mortais. Por este motivo, a escolha 

de locais alternativos para avaliar a maturação óssea e estimar a idade à morte é importante em 

casos onde não há acesso à mão e ao punho.  

Um dos locais com grande potencial para estimar a idade em não adultos é o joelho. Os 

seus constituintes ósseos em desenvolvimento (epífises e metáfises distais do fémur e proximais 

da tíbia) são os de maiores dimensões do seu género. Para além disso, as epífises estão 

presentes desde o nascimento e, normalmente, sobrevivem bem a uma grande variedade de 

processos que ocorrem postmortem. Assim, as hipóteses de recolha das peças ósseas do joelho 

são elevadas.  

Nesta perspectiva a aplicação de métodos de avaliação da maturação óssea do joelho, 

como é o caso do método radiográfico de Pyle e Hoerr (1955) pode ter utilidade para as 

estimativas da idade em material osteológico ou radiográfico. Para além disso, a avaliação da 

maturação óssea também pode ser importante para estudar os processos de maturação em 
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populações arqueológicas, pois ainda não existe nenhum método de avaliar a maturação óssea 

nestes esqueletos até ao período da adolescência. 

 

2. Influência do Ambiente no Desenvolvimento do Esqueleto 

 

O crescimento e a maturação do esqueleto, apesar de não serem indissociáveis de 

factores intrínsecos, como é o caso do controlo genético e hormonal, são muito influenciados por 

factores ambientais, como a nutrição, doença e suas interacções (Johnston e Zimmer, 1989). 

Estes factores ambientais são também denominados factores de stress e estão intimamente 

relacionados com o nível socioeconómico em que um indivíduo se insere (Cardoso, 2008). Um 

dos factores com maior impacto no desenvolvimento e velocidade de maturação é a nutrição 

(Klepinger, 2001). Por exemplo, grupos de indivíduos que sofreram um défice de aporte proteico 

apresentam abrandamento da taxa de crescimento dos ossos. O aparecimento dos centros de 

ossificação e a fusão das epífises ocorre mais tardiamente do que em indivíduos que não 

sofreram este défice. O atraso no desenvolvimento esquelético é tanto maior quanto maior for a 

severidade e cronicidade desta desnutrição (Johnston e Zimmer, 1989). 

Uma vez que não é possível avaliar todas as dimensões do ambiente que afectam 

directamente o crescimento e maturação, como a nutrição e patologia, os estudos do impacto do 

nível socioeconómico no crescimento baseia-se em variáveis mensuráveis que captam aspectos 

essenciais do meio ambiente (Hauser, 1994). Estes são indicadores indirectos que incorporam 

informações mais específicas sobre o meio ambiente como o estado nutricional, doença ou 

condições de vida sanitária (Cardoso, 2005). Existem grupos de pessoas expostos a ambientes 

positivos e a ambientes negativos e esta exposição diferencial ao meio ambiente é o resultado da 

estratificação da sociedade em diferentes níveis socioeconómicos (NSE) (Bogin, 2001).  

Nos estudos do impacto dos factores ambientais no desenvolvimento é necessário agrupar 

os indivíduos por grupo socioeconómico. O NSE pode ser estimado através de diferentes tipos de 

indicadores, como indicadores individuais e geográficos de qualidade ambiental. As medidas 

individuais de qualidade ambiental referem-se a indicadores de estatuto socioeconómico 

registados ao nível individual, como o nível educacional ou riqueza pessoal. No caso das crianças, 

é difícil estimar o contexto social e económico (Hauser, 1994), sendo necessário recorrer a 

informações que dizem respeito aos pais, como é o caso da escolaridade da mãe e da ocupação 

dos pais (Mueller e Parcel, 1981; Entwisle e Astone, 1994, Remoaldo, 2002; Cardoso, 2005).  

Por outro lado, as medidas geográficas de qualidade ambiental podem avaliar certos 

aspectos de privação socioeconómica a que os indicadores individuais não são sensíveis, pois 

incluem a análise e quantificação de vários factores do urbanismo, nomeadamente a estratificação 

social e respectiva distribuição geográfica, densidade populacional e sobrepovoamento (Cardoso, 

2005). Para se fazer esta avaliação em crianças e adolescentes é necessário saber o local de 
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residência para inferir as condições ambientais em que o indivíduo se desenvolve (Entwisle e 

Astone, 1994). Para alguns estudos, nomeadamente nos que envolvem amostras de esqueletos 

não adultos, em que apenas se dispõe da informação do local de nascimento e do local de morte, 

é necessário optar pela informação mais representativa do meio ambiente em que o indivíduo 

cresceu. Nestas circunstâncias, o local do nascimento é mais indicado para estimar o nível 

socioeconómico em crianças, pois assume-se que é o mais representativo das condições 

ambientais nos primeiros anos de vida, que são os mais sensíveis às condições do meio 

(Cardoso, 2005). 

Nos meios socioeconómicos desfavorecidos, as crianças estão mais expostas a factores 

de risco que contribuem para o atraso do desenvolvimento, como a desnutrição e doenças 

infecciosas (Bogin e MacVean, 1983). A exposição aos insultos do meio faz com que as crianças 

pertencentes a grupos de baixo nível socioeconómico apresentem atrasos no desenvolvimento em 

comparação com as de nível socioeconómico elevado (Garn et al., 1973; Bogin e MacVean, 

1983). Por estes motivos, os estudos de crescimento devem ter sempre em consideração o 

contexto social e económico em que as crianças e os jovens viveram, de forma a permitir 

quantificar o impacto do meio no seu desenvolvimento. 
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II. Objectivos 

 

A estimativa da idade é extremamente importante em contextos forenses, não só em 

indvíduos mortos mas também em indivíduos vivos. Actualmente, são cada vez mais frequentes 

casos em que estão envolvidos jovens de idade indocumentada e que necessitam de resolução 

jurídica, como casos de imigração ilegal, criminalidade juvenil, trabalho e exploração de menores 

(Cattaneo, 2006). Neste contexto, o principal objectivo da presente dissertação é testar a 

aplicabilidade do método radiográfico de Pyle e Hoerr de avaliação da maturação óssea do joelho 

- Radiographic Atlas of Skeletal Development of the Knee (Pyle e Hoerr, 1955) para estimar a 

idade à morte em restos mortais esqueletizados de não adultos, em contextos forenses e 

arqueológicos, e estimar a idade em radiografias do joelho de não adultos, realizadas em 

indivíduos vivos ou mortos, nomeadamente em contextos forenses. Para o efeito, o método foi 

aplicado a uma amostra de esqueletos não adultos da Colecção Identificada do Museu Bocage e 

a uma amostra de indivíduos não adultos recentemente radiografados no Hospital de Santa Maria.  

Uma vez que o método radiográfico de Pyle e Hoerr foi construído para avaliar a 

maturação óssea em radiografias, pretende-se fazer adaptações ao método que permitam a 

aplicação ao material osteológico proveniente de contextos arqueológicos ou forenses. 

Posteriormente, os resultados das estimativas de idade com o método de Pyle e Hoerr adaptado 

ao osso seco e os do método de Pyle e Hoerr clássico serão comparados no sentido de averiguar 

a aplicabilidade do método ajustado. 

Pretende-se ainda criar um método alternativo para estimar a idade em material osteológico 

utilizando medições feitas no mesmo local onde se avaliou a maturação óssea – o joelho. Serão 

criados modelos de regressão linear entre a idade cronológica e as medições efectuadas na 

amostra de esqueletos (largura das epífises e metáfises distais do fémur e proximais da tíbia, e 

comprimento das diáfises do fémur e tíbia). Posteriormente, estes modelos serão calibrados, 

originando equações de estimativa da idade de aplicação simples. 

Por fim, procurar-se-á avaliar o impacto das circunstâncias ambientais na maturação óssea 

do joelho e, consequentemente, na estimativa da idade a partir deste indicador. Tal será feito com 

base no estatuto socioeconómico dos indivíduos da amostra de esqueletos não adultos 

identificados, inferido pela profissão do pai e pelo local de residência. O estatuto socioeconómico 

será utilizado como um indicador geral da exposição diferencial a factores negativos ou positivos 

do ambiente que afectam a maturação, como a nutrição e a saúde. A análise das diferenças na 

maturação em grupos de diferentes níveis socioeconómicos pode ter implicações não só na 

avaliação da qualidade de vida das crianças em populações arqueológicas, mas também para 

avaliar o impacto da qualidade ambiental na estimativa da idade tanto em contextos arqueológicos 

e como em contextos forenses. 



Eunice Nobre da Conceição                    Utilidade da Avaliação da Maturação Óssea do Joelho para Estimativa da Idade  

 

 7 

III. MATERIAL E MÉTODOS 

1. Selecção e Caracterização das Amostras 

1.1. Amostra de Esqueletos Não Adultos Identificados do Museu Bocage 

A amostra de esqueletos estudada na presente dissertação pertence à Colecção de 

Esqueletos Identificados do Museu Bocage (Departamento de Antropologia e Zoologia do Museu 

Nacional de História Natural). Esta colecção é também denominada Colecção Luís Lopes ou 

Colecção Nova de Lisboa e tem sido extremamente importante para a Antropologia Física em 

Portugal (Cardoso, 2006). Em todo o mundo, as amostras de esqueletos não adultos identificados 

são muito raras. Provavelmente, a Colecção de Lisboa é uma das colecções com maior número 

de não adultos (Cardoso, 2005), constituindo uma oportunidade única para realizar o presente 

estudo.  

Os indivíduos seleccionados têm idades compreendidas entre o nascimento e os 18 anos 

de idade. O limite inferior da amostra é o nascimento uma vez que é o primeiro estádio 

compreendido no método radiográfico de Pyle e Hoerr, e o limite superior são os 18 anos, já que o 

processo de maturação óssea ocorre sensivelmente antes desta idade. Dentro deste intervalo 

etário existem 133 esqueletos na Colecção. Contudo, nem todos os indivíduos são passíveis de 

ser estudados pois nem todos apresentam epífises do joelho preservadas. Deste modo, a amostra 

estudada é constituída por 83 indivíduos (47 indivíduos do sexo masculino e 36 do sexo feminino) 

com idades compreendidas entre os 9 meses e os 18 anos (Figura 1). Existem mais indivíduos 

nos grupos etários mais jovens, o que se deve fundamentalmente à mortalidade acrescida nesta 

faixa etária, especialmente até aos 5 anos (Cardoso, 2005). Há ainda neste grupo etário um maior 

número de indivíduos do sexo masculino. Na amostra apenas não estão representadas raparigas 

com mais de 18 anos de idade. 
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Figura 1. Distribuição etária e sexual da amostra de esqueletos de não adultos da Colecção de Esqueletos 

Identificados do Museu Bocage (sexo masculino: 47; sexo feminino:36). 
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Relativamente às zonas geográficas de nascimento dos indivíduos, a amostra é composta 

por 51 indivíduos nascidos em Lisboa, 27 nascidos em Portugal mas fora de Lisboa e 4 nascidos 

fora do país (Brasil, Congo Belga, Espanha e Cabo Verde) sendo, no entanto, filhos de pais 

portugueses. Dos indivíduos que nasceram em Portugal, fora de Lisboa, 9 são da Região Norte, 

17 dos arredores de Lisboa e Região Centro e dois são da Região Sul.  

Estas crianças e adolescentes nasceram e morreram, maioritariamente, na primeira 

metade do século XX. Na figura Figura 2 apresenta-se a distribuição dos indivíduos da amostra 

por ano de nascimento e de morte.   

A principal causa de morte entre estas crianças é a tuberculose, numa das suas várias 

formas (35%, n=29). Outras causas de morte importantes são as doenças do sistema respiratório 

(10%, n=8), doenças do sistema cardiovascular (8%, n=7) e doenças do sistema digestivo 

(8%,n=7). Ainda assim, com percentagens elevadas, apresentam-se outros tipos de doenças, de 

origem infecciosa, como a febre tifóide, ou não infecciosa, como o cancro (23%, n=19) e os 

eventos traumáticos (13%, n=11). Apenas se desconhece a causa de morte de três indivíduos da 

amostra. 
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Figura 2. Distribuição dos indivíduos da amostra de esqueletos de não adultos da Colecção de Esqueletos 

Identificados do Museu Bocage por ano de nascimento e por ano de morte. 

Uma vez que a colecção é identificada, para além da data de nascimento, data da morte e 

sexo, conhecem-se outros dados biográficos dos indivíduos, como é o caso da morada e profissão 

do pai. Desta forma, é ainda possível estimar o nível socioeconómico a que o indivíduo pertenceu 

através da sua morada à data do nascimento (freguesia) e da profissão do pai (Cardoso, 2005).  

Uma vez que todos os partos ocorreram em casa, a freguesia de nascimento corresponde 

à freguesia da morada dos pais à data do nascimento. A análise das freguesias de nascimento 

dos indivíduos da amostra mostra que as que apresentam maiores frequências são a freguesias 

de São Sebastião da Pedreira (8), Penha de França (6) e Arroios (5). Estas são áreas onde 
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tradicionalmente habitam indivíduos pertencentes à classe média e pequena burguesia (Cardoso, 

2005). Esta amostra, compreende poucos indivíduos pertencentes aos extremos das classes 

socioeconómicas: nascidos em freguesias de classes mais altas - Camões (1) - e em freguesias 

de classes mais desfavorecidas e operárias - São Miguel (1), Escolas Gerais (1). Ainda assim, na 

amostra em estudo têm maior representatividade crianças e jovens pertences a níveis 

socioeconómicos relativamente baixos - Santa Isabel (4), Monte Pedral (1) - em comparação com 

os de níveis socioeconómicos manifestamente elevados - Camões (1) (Cardoso, 2005). 

De um modo geral, a amostra é composta por indivíduos cujos pais desempenham 

maioritariamente ocupações manuais especializadas, como por exemplo serralheiro ou alfaiate. 

Esta distribuição permite afirmar que a amostra é mais representativa dos grupos 

socioeconómicos médios e baixos (Cardoso, 2005). 

 

1.2. Amostra de Não Adultos Radiografados no Hospital de Santa Maria  

Devido a questões éticas relacionadas com os direitos da criança, sua saúde e bem-estar, 

actualmente não se podem radiografar crianças sem que seja estritamente necessário, uma vez 

que este procedimento não é inócuo. Portanto, para este tudo foi necessário recorrer a arquivos 

de radiografias já existentes num Hospital. Para tal solicitou-se ao Serviço de Imagiologia do 

Hospital de Santa Maria a disponibilização de uma amostra de radiografias do joelho obtidas de 

crianças e jovens até aos 22 anos. Obtida a autorização da Chefe de Serviço, foi cedida uma 

amostra de 175 radiografias com as características pedidas, pertencentes ao arquivo digital do 

referido Hospital. O limite etário superior foi escolhido por incluir a idade em que a maturação do 

joelho está, normalmente, completa. No entanto, garante também a inclusão de alguma 

variabilidade individual, isto é, permite a inclusão de indivíduos cuja maturação possa ocorrer mais 

tardiamente. Após uma avaliação preliminar da maturação óssea do joelho em todas as 

radiografias, verificou-se que todos os indivíduos da amostra maturaram até aos 18 anos de 

idade. Assim, uma vez que a este estudo apenas interessam indivíduos cuja maturação não está 

completa, a amostra final em estudo compreende crianças e jovens dos 1,23 anos aos 18 anos de 

idade, sendo composta por 109 radiografias, 40 do sexo feminino e 69 do sexo masculino (Figura 

3). A distribuição etária e sexual da amostra é muito enviesada, provavelmente, devido ao facto do 

comportamento dos rapazes ser mais propício a acidentes de gravidade suficiente para justificar a 

realização de uma radiografia. Estes acidentes são particularmente frequentes no final da infância 

e início da adolescência.   
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Figura 3. Distribuição etária e sexual da amostra de indivíduos radiografados no Hospital de Santa Maria (sexo 

masculino: 69; sexo feminino: 40). 

Todas as radiografias fornecidas pelo Hospital de Santa Maria foram realizadas durante os 

meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2009. Os indivíduos da amostra nasceram entre 1991 e 

2007, contudo, a maioria nasceu antes de 2001, sendo que o ano em que há maior número de 

nascimentos é 1997 (Figura 4). 
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Figura 4. Distribuição da amostra de indivíduos radiografados no Hospital de Santa Maria por ano de 

nascimento. 

Devido a constrangimentos éticos assim como a regulamentação interna do Hospital de 

Santa Maria, as radiografias foram fornecidas em formato anónimo. Deste modo, apenas as 

seguintes informações acompanham as radiografias: sexo, data de nascimento e data da 

realização da radiografia. Por este motivo, a análise das radiografias não poderá ser feita em 

relação ao nível socioeconómico dos indivíduos, uma vez que o Hospital não pode fornecer 
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nenhum tipo de informação relacionada com identificação do indivíduo ou sua família, seu local de 

residência ou de nascimento. Para além disto, não é possível garantir que todos os indivíduos da 

amostra são portugueses, admitindo-se alguma heterogeneidade da amostra.  

 

2. Métodos de Recolha dos Dados 

2.1. Recolha de Dados Métricos do Joelho 

Foi medido o comprimento máximo das diáfises do fémur e da tíbia utilizando uma tábua 

osteométrica. As medições foram feitas entre a metáfise proximal e a distal, paralelamente ao eixo 

maior da diáfise, sem incluir as epífises. O comprimento foi registado ao milímetro inteiro mais 

próximo. Uma vez que amostra em estudo inclui adolescentes, cujo crescimento está a abrandar 

ou já parou, sempre que as epífises (proximais ou distais) já estavam fundidas à diáfise, as 

medições não foram feitas. Assim sendo, o comprimento máximo das diáfises foi medido apenas 

em indivíduos mais novos cujas epífises ainda não estavam fundidas à diáfise, isto é, até aos 

16,50 anos em ambos os sexos.   

As larguras máximas das epífises distal do fémur, metáfise distal do fémur, epífise proximal 

da tíbia e metáfise proximal da tíbia foram medidas usando uma craveira, e registadas em 

milímetros. A distância máxima entre as extremidades medial e lateral das metáfises distal do 

fémur e proximal da tíbia foram medidas com o osso orientado para cima e para baixo, 

respectivamente. A epífise distal do fémur foi medida com a superfície articular para baixo e a 

epífise proximal da tíbia foi medida com a superfície articular para cima. 

As diáfises, metáfise e epífises esquerdas e direitas foram medidas sempre que possível 

para permitir averiguar diferenças devidas à lateralidade. Contudo, sempre que não existiam 

diferenças entre os lados, a análise foi efectuada com os elementos do lado esquerdo. Quando 

estes se encontravam destruídos ou não estavam presentes, as medições dos ossos do lado 

direito foram usadas em substituição. As medições das diáfises não foram feitas quando os ossos 

estavam fragmentados ou em casos em que as metáfises apresentavam algum nível de 

destruição, uma vez que podia influenciar a medida real do osso. A largura das metáfises e das 

epífises não foi medida nos casos em que estas apresentavam destruição medial ou lateral. Todas 

as medições foram feitas sem o conhecimento prévio do sexo e idade dos indivíduos.  

 

2.2. Recolha de Dados da Maturação Óssea do Joelho  

2.2.1. Método Radiográfico de Pyle e Hoerr (1955) 

O Atlas Radiográfico do Desenvolvimento Esquelético do Joelho (Radiographic Atlas of 

Skeletal Development of the Knee) foi publicado em 1955 por S. Idell Pyle e Normand L. Hoerr. É 

constituído por 29 placas radiográficas, desde o joelho do recém-nascido (placa 1) ao joelho 



Eunice Nobre da Conceição                    Utilidade da Avaliação da Maturação Óssea do Joelho para Estimativa da Idade  

 

 12 

totalmente maturo (placa 29). Para cada uma destas placas estão indicadas as idades ósseas 

para o sexo masculino e para o sexo feminino (e.g. placa 3 – idade óssea masculina: 3 meses; 

idade óssea feminina: 2,5 meses). Para cada radiografia do joelho presente no Atlas são descritos 

os indicadores de maturidade e as características de desenvolvimento dos centros de ossificação 

do joelho (Pyle e Hoerr, 1955; Neuhauser, 1956).  

Este Atlas foi construído com radiografias longitudinais de 100 indivíduos recolhidas entre 

1928 e 1942, tiradas em intervalos constantes desde os 3 meses aos 18 anos de idade (Pyle e 

Hoerr, 1955; Rackow, 1956). Este tipo de metodologia foi amplamente usado na primeira metade 

do século XX pois não existiam reservas éticas em relação à exposição excessiva aos raios-X e 

aos seus efeitos nefastos na saúde (Scheuer e Black, 2004). Os critérios usados para a 

elaboração deste método radiográfico são os mesmos do Atlas de Todd, de 1937, para a 

determinação da maturação esquelética. Estes critérios baseiam-se na alteração da forma do 

osso e não no seu tamanho (Pyle e Hoerr, 1955; Santos, 2007). Das radiografias disponíveis, os 

autores seleccionaram apenas as que representavam a moda dos estádios de desenvolvimento, 

motivo pelo qual afirmam que o standard representa o desenvolvimento típico nas crianças 

pertencentes à amostra estudada. Assim sendo, as idades ósseas das crianças que representam 

a moda anatómica são sempre iguais às suas idades cronológicas (Pyle e Hoerr, 1955). Este 

Atlas, tal como a maioria das compilações, tabelas e esquemas que descrevem a cronologia do 

aparecimento das estruturas anatómicas e fusão das epífises, tem como objectivo estabelecer 

normas populacionais para avaliações clínicas. Desta forma, o valor destas publicações, do ponto 

de vista clínico, tem grande importância pois possibilita a avaliação da idade óssea e avaliação do 

estado de maturação de forma precisa, permitindo detectar desvios ao desenvolvimento 

considerado normal (Neuhaser, 1956). Ou seja, o objectivo deste tipo de publicações não é 

examinar a amplitude de variações interindividuais que podem ser encontradas para cada idade 

cronológica (Pyle e Hoerr, 1955; Gonçalo, 1991; Cardoso, 2008). Esta tarefa cabe à Antropologia 

Física e é extremamente importante em aplicações da Antropologia Forense, da Bioarqueologia e, 

ainda, para os antropólogos que estudam os processos de crescimento nos vivos e que procuram 

explicar a variabilidade humana. 

A organização do Atlas Radiográfico do Desenvolvimento Esquelético do Joelho, de Pyle e 

Hoerr (1955) é diferente da organização do, mais amplamente usado, Atlas Radiográfico do 

Desenvolvimento Esquelético da Mão e Punho, de Greulich e Pyle (1959), para a avaliação da 

maturação óssea quer em clínica pediátrica quer para fins forenses (Mora et al., 2001; Diméglio et 

al., 2005; Santos, 2007). No caso do Atlas de Greulich e Pyle (1959), para cada sexo existem 

duas séries de radiografias padrão, organizadas por idade cronológica (que é igual à idade óssea) 

para avaliação da maturação óssea. Isto é, a mesma idade óssea corresponde a radiografias 

diferentes em rapazes e raparigas (Greulich e Pyle, 1959; Santos, 2007). No caso do Altlas de 

Pyle (1955) e Hoerr, a mesma radiografia corresponde a idades ósseas diferentes (Pyle e Hoerr, 
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1955). Este pormenor faz com que a consulta e utilização dos dois Atlas sejam diferentes, sendo 

que, com o Atlas de Pyle e Hoerr, a avaliação da maturação óssea é facilitada no caso do sexo do 

indivíduo não ser conhecido, uma vez que apenas existe uma série de radiografias que abrange 

ambos os sexos. 

 

Avaliação da Maturação Óssea do Joelho em Radiografias  

 

A avaliação da maturação óssea na amostra de radiografias foi feita através da 

comparação da radiografia problema com a série de radiografias do Atlas. Os dados da maturação 

óssea foram registados para o fémur e tíbia, separadamente, e para o joelho. Na tíbia e no fémur, 

a avaliação da maturação foi feita tendo por base apenas a localização em estudo, isto é, apenas 

se consideraram as características de cada estrutura de forma isolada. A maturação no joelho foi 

avaliada com base no aspecto geral da radiografia, incluindo as características morfológicas da 

rótula e do perónio, para além das características descritas para o fémur e tíbia. A atribuição do 

estádio de maturação foi feita através da selecção da radiografia padrão que mais se assemelha à 

radiografia problema. Posteriormente, realizou-se uma análise mais detalhada da radiografia, no 

sentido de se confirmar a presença das características descritas no Atlas para a placa 

correspondente. Uma vez que o processo de crescimento e maturação ocorre continuamente, por 

vezes, a mesma radiografia pode apresentar características de dois ou mais estádios 

consecutivos. Nestes casos, atribuiu-se à radiografia problema um estádio de maturação que 

corresponde à mediana dos estádios do conjunto de radiografias padrão consecutivas que 

partilham características com a radiografia problema. Esta análise foi feita sem o conhecimento 

prévio do sexo e idade dos indivíduos. Para o tratamento estatístico, os estádios de maturação 

atribuídos foram convertidos nas respectivas idades ósseas. 

 

Avaliação da Maturação Óssea do Joelho em Material Osteológico 

 

A avaliação da maturação óssea no osso seco foi feita através da observação 

macroscópica qualitativa das características morfológicas dos diferentes constituintes ósseos do 

joelho. Fez-se então a comparação destes ossos com as radiografias padrão e indicadores de 

maturação descritos no Atlas Radiográfico de Pyle e Hoerr (1955). Existem vários problemas 

práticos que se colocam na avaliação da maturação óssea directamente em material osteológico 

com base em métodos radiográficos, nomeadamente, a comparação de materiais diferentes como 

é o caso do osso seco e da radiografia (Scheuer e Black, 2004). Quando se comparam 

radiografias com o osso seco, é feita uma comparação entre imagens bidimensionais com peças 

tridimensionais. Por outro lado, há muita informação patente numa radiografia que não é visível no 

osso seco, e vice-versa, nomeadamente, as distâncias entre as várias peças ósseas (que não se 
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preservam em osso seco por não existirem tecidos moles a fazer a conexão entre os elementos) 

ou regiões de maior ou menor densidade óssea (que são apenas observáveis em radiografias) 

(Figura 5). Por estes motivos, para classificar cada indivíduo da amostra de esqueletos apenas 

foram avaliadas as características descritas pelo método de Pyle e Hoerr que podem ser 

observadas no osso seco. Alguns exemplos das características que podem ser observadas no 

osso seco são a forma das epífises, a presença de ossificação disseminada nas epífises, a 

presença ou ausência de estruturas como os epicôndilos do fémur, eminência e tubérculos 

intercondilóides na tíbia. A representação esquemática do desenvolvimento das características da 

tíbia e do fémur no joelho, observáveis no osso seco são apresentadas no Anexo 1. 

 

 

Figura 5. Comparação entre radiografia e 

material osteológico do joelho. Esquerda: 

Radiografia do joelho de uma criança no 

estádio 17 de maturação óssea (Pyle e Hoerr, 

1955, placa 17). Direita: Material osteológico do 

joelho de uma criança avaliada no estádio 17 de 

maturação óssea, com base no fémur e na tíbia.  

 

Ainda relacionado com a dicotomia osso/radiografia está o facto de muitas vezes os 

esqueletos não estarem completos. Tal acontece com frequência, especialmente em esqueletos 

de crianças, pois algumas peças ósseas (como é o caso das epífises) são pequenas, pelo que se 

podem perder no processo de exumação. Por outro lado, é importante referir que os ossos nem 

sempre se encontram em boas condições de conservação, perdendo-se alguma informação 

relacionada com a sua morfologia real. Este facto deve-se aos processos tafonómicos decorridos 

desde a morte até ao momento em que o esqueleto foi encontrado e conservado. Por estes 

motivos, nem sempre é possível encontrar um paralelismo directo entre a informação da 

radiografia e as características observáveis no osso. 

Devido as todos estes constrangimentos e a um período inicial de aprendizagem por parte 

da autora na avaliação da maturação óssea do joelho através do método de Pyle e Hoerr, todos 

os esqueletos da amostra foram observados e avaliados duas vezes e os dados destas 

observações foram desprezados. A terceira observação foi a que foi utilizada para o tratamento 

dos dados.  

A avaliação da maturação óssea foi registada em estádios de maturação equivalentes ao 

número da placa radiográfica do Atlas. Tal deveu-se ao facto da avaliação da maturação óssea do 

joelho ter sido feita sem o conhecimento prévio do sexo dos indivíduos. Deste modo, uma vez que 
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para cada radiografia padrão existem duas idades ósseas, uma para cada sexo, optou-se pelo 

registo por estádios, pois estes referem-se a ambos os sexos. Os estádios de maturação óssea 

foram posteriormente convertidos em idades ósseas, de acordo com o sexo dos indivíduos, 

apenas para o tratamento dos dados. 

Registou-se a maturação óssea no fémur, na tíbia e no joelho. A maturação óssea foi 

avaliada na tíbia (metáfise e epífise proximal) e no fémur (metáfise e epífise distal), 

separadamente. A avaliação da maturação óssea não foi feita para o perónio e para a rótula por 

vários motivos. Primeiro porque o perónio é um osso frágil e cujas epífises não estão presentes 

desde o nascimento, nem se encontram preservadas na amostra com a frequência desejável. 

Segundo, porque a ossificação da rótula só se inicia a partir dos 29 meses nas raparigas e 38 nos 

rapazes, logo, só tem utilidade a partir destas idades. Para além disso, estes ossos, devido ao seu 

reduzido tamanho e fragilidade, são frequentemente destruídos na sequência dos processos 

tafonómicos e podem perder-se durante a recolha dos restos mortais. Portanto, a utilidade do 

perónio e da rótula para avaliação da maturação óssea no osso seco é limitada, especialmente 

em crianças mais jovens.  

Nestas avaliações, sempre que um indivíduo apresentasse características de duas ou mais 

radiografias padrão consecutivas, atribuiu-se um estádio de maturação esquelética (e idade óssea 

correspondente) intermédio, correspondente à mediana dos estádios, podendo resultar num 

estádio com valor não inteiro. A avaliação do fémur e tíbia em separado permite averiguar a 

existência de diferenças na maturação nos dois ossos no mesmo indivíduo.  

A maturação óssea avaliada no joelho é o resultado do conjunto das avaliações da 

maturação feitas no fémur e na tíbia. Deste modo, há maior exactidão na avaliação da maturação 

óssea no joelho, pois não é atribuída importância diferencial ao fémur e à tíbia. O resultado da 

avaliação resulta da mediana entre os estádios de maturação estimados no fémur e na tíbia. 

Assim, não são utilizados os estádios intermédios da tíbia e do fémur, mas sim o intervalo de 

estádios atribuídos a cada uma das localizações. No caso de se tratar de um número par de 

valores (um ou dois estádios de maturação atribuídos a cada localização), o estádio resultante 

pode ser não inteiro (e.g. tíbia: estádio 21; fémur: estádio 22; avaliação resultante para o joelho: 

estádio 21,5). No caso de se tratar de um número ímpar, o valor atribuído é o valor central do 

conjunto de estádios atribuídos ao fémur e à tíbia (e.g. tíbia: estádios 20 e 21; fémur: estádio 22; 

avaliação resultante para o joelho: estádio 21).  

No decurso da avaliação preliminar da maturação óssea do joelho tornou-se claro que 

existiam algumas características morfológicas dos ossos em desenvolvimento que reduziam o 

intervalo de etário de pesquisa dentro das placas radiográficas do Atlas. Isto é, a partir de 

determinadas características é possível definir um intervalo de placas em que o indivíduo se 

insere, evitando uma consulta exaustiva do Atlas. Com base no Atlas, foram então construídas 

duas Chaves de Classificação da maturação óssea do joelho, uma para o fémur (Anexo 2) e outra 
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para a tíbia (Anexo 3). Estas assemelham-se a chaves dicotómicas, e o seu principal objectivo 

seria facilitar a avaliação da maturação óssea, não exigindo a comparação directa com as 

radiografias padrão do Atlas. Para a construção destas chaves, o termo “placa” foi substituído pelo 

termo “estádio”. Assim sendo, no final da avaliação da maturação através deste método, o 

resultado é expresso em estádio, que corresponde directamente à placa radiográfica padrão do 

Atlas. 

A sua utilização é simples e directa, uma vez que o funcionamento destas chaves se 

assemelha a chaves dicotómicas clássicas. A maturação foi avaliada em indivíduos cujo fémur 

e/ou tíbia estivessem em bom estado de conservação e que apresentassem as respectivas 

epífises. Uma vez que apenas foram construídas Chaves de Classificação para o fémur e para a 

tíbia, avaliou-se maturação óssea na tíbia (metáfise e epífise proximal) e no fémur (metáfise e 

epífise distal), separadamente, sem o conhecimento do sexo e da idade dos indivíduos. A 

maturação óssea avaliada no joelho é a mediana dos estádios de maturação estimados no fémur 

e na tíbia, à semelhança da metodologia aplicada ao osso seco com o método de Pyle e Hoerr 

clássico (ver acima). Em casos em que o resultado da aplicação da Chave de Classificação é um 

intervalo de dois estádios ou mais (apenas em casos em que não foi possível continuar a utilizar a 

chave de classificação devido a impossibilidade de visualização da característica a avaliar), 

atribuiu-se um estádio intermédio correspondente à mediana dos estádios, podendo o resultado 

ser um estádio com valor não inteiro.  

 

2.3. Factores que Influenciam a Maturação Óssea  

Tendo em conta que a exposição diferencial ao meio ambiente influencia o crescimento e 

maturação do esqueleto, e que esta é o resultado da estratificação da sociedade, o 

enquadramento de cada criança em diferentes níveis socioeconómicos (NSE) permite quantificar 

os efeitos ambientais e culturais no seu desenvolvimento (Bogin, 2001). Para estimar o nível 

socioeconómico em que cada um está inserido, é necessário usar medidas indirectas que sejam 

capazes de quantificar o grau de exposição a factores ambientais de risco. É neste contexto que 

se utilizam diferentes tipos de medidas de qualidade ambiental para avaliar os efeitos do ambiente 

biocultural no desenvolvimento e maturação óssea (Cardoso, 2005). Neste estudo, a avaliação do 

nível socioeconómico dos esqueletos não adultos foi feita através de medidas individuais da 

qualidade ambiental, com base na freguesia de nascimento, e de medidas geográficas da 

qualidade ambiental, baseadas na profissão do pai. 

2.3.1. Medida Geográfica da Qualidade Ambiental – Freguesia de Nascimento 

As medidas geográficas de qualidade ambiental procuram quantificar o impacto da 

estratificação social e económica do ambiente urbano de Lisboa na maturação óssea. Para a 
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análise das medidas geográficas de qualidade ambiental foi adoptada a classificação sugerida por 

Cardoso (2005). Para elaborar esta classificação, o autor recorre à freguesia como unidade de 

divisão geográfica, por vários motivos. Primeiro, porque parte da premissa que indivíduos de 

classe socioeconómica semelhante tendem a residir na mesma localização geográfica. Segundo, 

porque a freguesia representa a divisão administrativa de menor cobertura geográfica para o qual 

os indicadores demográficos são reportados. Portanto, mesmo em casos em que não se pode 

assumir homogeneidade do nível socioeconómico dentro de cada freguesia, nomeadamente nas 

freguesias mais periféricas, o recurso à freguesia como unidade de análise geográfica manteve-

se. 

A classificação sugerida por Cardoso (2005) distingue dois níveis socioeconómicos: 

elevado e baixo. Na origem desta distinção estão quatro indicadores socioeconómicos: taxa de 

analfabetismo, taxa de mortalidade devido a diarreia e enterite em crianças com menos de dois 

anos de idade, taxa de mortalidade devido a tuberculose e taxa de mortalidade devido a eventos 

violentos (Cardoso, 2005). Para além disso, esta classificação depende também da década mais 

próxima da data de nascimento, uma vez que a mesma freguesia pode sofrer alterações no 

estatuto socioeconómico dos seus habitantes ao longo dos anos.  

Através do conhecimento da freguesia de residência, pode-se então estimar o nível 

socioeconómico a que pertence um indivíduo aí residente. Tal como sugerido por Cardoso (2005) 

nesta análise, utilizou-se a freguesia de nascimento por ser a mais representativa do ambiente em 

que o indivíduo viveu os seus primeiros anos de vida, uma vez que estes são os mais sensíveis a 

alterações ambientais. No entanto, há casos em que os indivíduos não nasceram na cidade de 

Lisboa. Nestes casos, os indivíduos foram classificados segundo a freguesia onde residiam à data 

da morte, assumindo-se que mudaram para essa freguesia logo após o nascimento e que foram 

as condições deste local que mais influenciaram o desenvolvimento geral do indivíduo (Cardoso, 

2005). A única freguesia não pertencente à cidade de Lisboa incluída nesta análise é a freguesia 

de Miragaia, no Porto. 

2.3.2. Medida Individual da Qualidade Ambiental – Profissão do Pai 

Para efeitos de análise da influência dos factores ambientais na maturação óssea foram 

utilizados os dados relativos à profissão do pai à data do nascimento. A profissão do pai é 

frequentemente utilizada para caracterizar o nível socioeconómico de um agregado familiar e, 

consequentemente, o NSE de uma criança (Mueller e Parcel, 1981; Entwisle e Astone, 1994; 

Remoaldo, 2002; Cardoso, 2005). Tendo em conta a estrutura patriarcal da sociedade portuguesa 

da primeira metade do século XX, esta premissa é bastante razoável, tendo em conta o baixo 

contributo dado pela ocupação materna para o vencimento do agregado familiar na generalidade 

dos casos (Soares, 1986; Neves e Calado, 2001). 
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A classificação da profissão do pai foi feita com base na metodologia sugerida por Cardoso 

(2005), em que as ocupações são agrupadas em duas classes amplas: profissões manuais e não 

manuais. Os filhos de indivíduos com ocupações não manuais são considerados como 

pertencentes a um elevado NSE e os filhos de pais com profissões não manuais como 

pertencentes a um elevado NSE. 

Na elaboração da classificação por ocupação do pai, o autor teve em conta a variação no 

NSE associado a uma determinada ocupação ao longo dos anos. Como tal, ajustou a 

classificação consoante a época de nascimento do indivíduo.  

Foi utilizada, sempre que disponível, a ocupação do pai à altura do nascimento, uma vez 

que é a que melhor reflecte o NSE do indivíduo (Cardoso, 2005). Contudo, quando esta 

informação não estava disponível, recorreu-se à informação da ocupação do pai à morte do 

indivíduo.  

 

3. Métodos de Análise de Dados 

3.1. Dados Métricos do Joelho 

Em primeiro lugar foi avaliada a simetria lateral do fémur (diáfise, epífise e metáfise distais) 

e da tíbia (diáfise, epífise e metáfise proximais). Após a realização de testes One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov para averiguar a normalidade da distribuição dos dados e de testes de 

Levene para averiguar a existência de homogeneidade de variâncias, realizaram-se testes t para 

amostras emparelhadas, para comparar as medições do lado esquerdo e do lado direito. Deste 

modo, é possível determinar se existem diferenças nas peças ósseas do fémur e da tíbia que 

possam ser atribuídas à lateralidade. Para cada localização em estudo, a amostra em que se 

averiguou a lateralidade contém apenas esqueletos onde foi possível medir o lado esquerdo e 

direito. 

Uma vez que se pretendia determinar modelos para estimativa da idade a partir das 

medições do joelho, foi necessário calcular primeiro modelos de regressão linear que 

relacionassem a idade cronológica (variável independente) e medições de cada uma das seis 

localizações anatómicas (variável dependente): diáfise do fémur, diáfise da tíbia, epífise distal do 

fémur, epífise proximal da tíbia, metáfise distal do fémur e metáfise proximal da tíbia. Estes 

modelos foram calculados separadamente para as amostras total, masculina e feminina, assim 

como os respectivos coeficientes de determinação (r2). As equações de regressão linear 

calculadas para amostra masculina e feminina foram comparadas para determinar se diferiam 

estatisticamente, isto é, foram comparados os declives e ordenadas na origem (Zar, 1999).  

Uma vez que os modelos de regressão linear calculados não podem ser usados 

directamente para estimar a idade à morte, recorreu-se à calibração das rectas. A calibração 

refere-se ao ajustamento da variável dependente (a medição) à variável independente (idade 
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cronológica), invertendo-se os termos da função de regressão (Lucy, 2005). Contudo, a inversão 

das equações está afectada de um erro implícito. Determinou-se então o erro padrão associado a 

cada valor da recta (Lucy, 2005) e calculou-se a média do erro padrão (EPM), para cada uma das 

seis localizações. Calculou-se ainda o intervalo de confiança a 95% para cada ponto usado na 

construção da recta de regressão linear (Lucy, 2005) e os valores médios dos intervalos de 

confiança a 95% (ICM) para cada uma das localizações.  

 

3.2. Maturação Óssea do Joelho 

3.2.1.  Amostra de Esqueletos Não Adultos Identificados do Museu Bocage 

Inicialmente, a análise da maturação óssea foi feita em separado para cada sexo. 

Posteriormente, as idades ósseas dos rapazes e raparigas com correspondência directa aos 

estádios de maturação foram agrupadas, fazendo-se a análise da amostra total.  

Contudo, na maioria das vezes não é possível determinar o sexo em esqueletos de 

crianças pois ainda não apresentam caracteres sexuais desenvolvidos. Por este motivo, a 

estimativa da idade da criança deve incluir a possibilidade dos dois sexos. É, então, importante 

testar a aplicabilidade dos dois métodos em casos em que o sexo dos indivíduos é desconhecido. 

Para uma análise em que o factor conhecimento do sexo fosse anulado, calculou-se uma série de 

idades ósseas em que cada placa ou estádio de desenvolvimento corresponde à idade média 

entre as idades dos rapazes e das raparigas. Assim, a análise da aplicabilidade do método 

radiográfico de Pyle e Hoerr (1955) e das Chaves de Classificação, para além de ter sido feita em 

relação ao sexo masculino, sexo feminino e à amostra total, foi feita também em relação à 

amostra total com os sexos combinados.  

Uma vez que se pretendia aplicar um teste t para comparar as idades ósseas com as 

idades cronológicas, foi necessário primeiro verificar a normalidade da distribuição dos dados, 

através de testes não paramétricos One-Sample Kolmogorov-Smirnov, e a homogeneidade das 

variâncias, através de testes de Levene. 

Para verificar se a idade óssea é um bom estimador da idade cronológica utilizaram-se 

testes t para amostras emparelhadas, que compararam idades ósseas com idades cronológicas, 

tanto para o método de Pyle e Hoerr como para o método das Chaves de Classificação. Calculou-

se ainda o coeficiente de correlação (r) entre a idade cronológica e idade óssea, no sentido de se 

averiguar o grau de associação linear entre as duas variáveis (Pestana e Velosa, 2002). Adoptou-

se um nível mínimo de significância de 95% (p<0,05). A mesma análise estatística foi feita para a 

amostra masculina, feminina, amostra total e amostra total com sexos combinados, por grupo 

etário.  

Definiram-se posteriormente dois grupos etários: até aos 12 anos e maiores que 12 anos, 

com base no critério aproximado da idade da puberdade, a partir do qual se inicia o período da 
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adolescência. Desta forma, pretendeu-se separar a amostra em indivíduos que já terão (>12 anos) 

ou não (<12 anos) atingido a maturação sexual. No entanto, a idade que define os dois grupos (12 

anos) é um pouco inferior à idade média do início da puberdade para a época em estudo – as 

décadas de 1940 e 1950, principalmente. Na década de 1940, está documentado que a idade de 

menarca variava entre 13,43 e os 13,8 anos, e na década de 1950 era aproximadamente 13,2 

anos (Antunes e Marques, 1989; Padez 2003; Padez e Rocha, 2003). Para além disso, a 

separação etária deve considerar também a maturação sexual masculina. Porém, não existem 

dados que indiquem quando um indivíduo do sexo masculino atinge a maturação sexual como 

acontece nas raparigas com a menarca. No entanto, sabe-se que o início da puberdade nos 

rapazes ocorre mais tarde do que nas raparigas (Bogin, 2001). Assim, a escolha dos 12 anos 

como limite inferior apresenta uma margem significativa que engloba também a maturação sexual 

masculina. 

Assim, foi possível minimizar os efeitos da variabilidade da maturação sexual entre 

indivíduos na amostra das crianças. Para além do mais, o método de estimação da idade aplicado 

(método de Pyle e Hoerr) é baseado na população americana das décadas de 1930 e 1940, cujas 

idades médias de menarca são, aproximadamente, 12,76 anos e 12,65 anos, respectivamente 

(Nichols et al, 2006). Além disso, a divisão etária aos 12 anos feita na amostra de esqueletos é a 

mesma que na amostra de radiografias, para permitir a comparação entre as duas amostras.  

Uma vez que o mesmo indivíduo pode apresentar níveis diferentes de preservação do 

material osteológico entre ossos ou alguns ossos podem estar ausentes, as sub-amostras 

estudadas para o fémur, tíbia e joelho, podem diferir entre si. O mesmo acontece entre métodos: 

por vezes é possível avaliar um osso através do método de Pyle e Hoerr (1955) mas não é 

possível analisar através do método das Chaves de Classificação, já que o uso destas exige a 

presença das epífises.  

Foram ainda construídos gráficos que relacionam a idade cronológica com idade óssea 

com os resultados de ambos os métodos, para o fémur, tíbia e joelho. Uma vez que os gráficos 

gerados são semelhantes para o fémur, tíbia e joelho, optou-se por apresentar apenas os gráficos 

referentes ao fémur pois é o local com amostras de maiores dimensões.  

 

3.2.2. Amostra de Não Adultos Radiografados no Hospital de Santa Maria 

Primeiramente, analisaram-se os dados relativos à maturação óssea do joelho para a 

amostra masculina e feminina em separado. Seguidamente, estes dados foram analisados 

conjuntamente, na amostra total.  

Regra geral, num contexto forense, quando se analisa uma radiografia o sexo do indivíduo 

é conhecido, nomeadamente em indivíduos vivos. Contudo, em alguns casos, podem existir 

apenas os membros inferiores, impossibilitando a identificação do sexo. Por este motivo, 
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procedeu-se também à análise da amostra total com sexos combinados, tal como no caso dos 

esqueletos (ver secção 3.2), uma vez que permite estimar a idade óssea para indivíduos do sexo 

desconhecido. Portanto, a análise da aplicabilidade do método radiográfico de Pyle e Hoerr (1955) 

a radiografias foi feita também em relação à amostra total com sexos combinados.  

 Como se pretendia aplicar um teste t para comparar as idades ósseas com as idades 

cronológicas, foi necessário averiguar primeiro a normalidade da distribuição dos dados, através 

de realização de testes não paramétricos One-Sample Kolmogorov-Smirnov, assim como a 

homocedasticidade, através da realização de testes de Levene.  

Posteriormente, executaram-se testes t para amostras emparelhadas para comparar idade 

óssea estimada pelo método de Pyle e Hoerr na amostra de radiografias e idade cronológica, no 

sentido de avaliar a aproximação da idade óssea à cronológica. Calculou-se também o coeficiente 

de correlação (r) entre a idade cronológica e idade óssea. Foi adoptado um nível mínimo de 

significância de 95% (p<0,05). A mesma análise estatística foi feita para a amostra masculina, 

feminina, total e amostra total com sexos combinados, por grupos etários. Novamente, foram 

definidos dois grupos etários: menores que 12 anos e maiores que 12 anos, com base no critério 

da separação entre pré-adolescentes e adolescentes, estimado através da idade do início da 

puberdade. Na população portuguesa a maturação sexual segue uma tendência secular, tendo 

vindo a diminuir. Os 12 anos foram a idade escolhida por dois motivos. Primeiro, porque se 

assume que esta idade se aproxima bem da idade de menarca nas raparigas da amostra 

(nascidas maioritariamente na década de 1990), já que em raparigas nascidas na década de 1980 

a idade média de menarca varia entre 12,03 (Padez e Rocha, 2003) e 12,4 anos (Padez, 2003). 

Segundo, porque os 12 anos se aproximam também da idade média de menarca na população 

americana das décadas de 1930 e 1940 (12,76 anos e 12,65, respectivamente) (Nichols et al., 

2006) que é a população em que o método de Pyle e Hoerr se baseia. A idade escolhida para a 

divisão etária engloba também a maturação sexual masculina, que ocorre posteriormente à 

maturação sexual feminina (Bogin, 2001). Para além disso, a escolha dos 12 anos para a divisão 

etária foi feita de modo a que fosse possível comparar a amostra de radiografias com a amostra 

de esqueletos. 

Construíram-se gráficos que relacionam a idade cronológica com idade óssea para o 

fémur, tíbia e joelho. À semelhança do que acontece na amostra de esqueletos, como os gráficos 

gerados são semelhantes para o fémur, tíbia e joelho, optou-se por apresentar apenas os gráficos 

referentes ao fémur, uma vez que é o local com amostras de maiores dimensões.  
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3.3. Medição da Qualidade Ambiental 

3.3.1. Medidas Geográficas e Individuais da Qualidade Ambiental 

As estimativas da idade óssea feitas com o Atlas de Pyle e Hoerr clássico foram usadas 

para calcular as discrepâncias entre idade óssea e cronológica para cada indivíduo da amostra. 

Assim, é possível observar se a idade óssea está avançada ou atrasada em relação à idade 

cronológica, o que indica avanço ou atraso na maturação óssea, caso os valores das 

discrepâncias sejam positivos ou negativos, respectivamente.  

Os indivíduos foram agrupados consoante o grupo socioeconómico a que pertenciam com 

base na freguesia de nascimento e na profissão do pai. A análise dos dados foi feita 

separadamente para a freguesia de nascimento (medida geográfica de qualidade ambiental) e 

para a profissão do pai (medida individual de qualidade ambiental). 

Devido ao facto das sub-amostras de cada sexo por grupo socioeconómico serem 

pequenas, optou-se por fazer a análise estatística agrupando os indivíduos de sexo masculino e 

feminino para cada grupo socioeconómico. Para que tal fosse possível, foi necessário averiguar 

primeiro a existência de eventuais diferenças entre a estrutura etária de ambos os sexos, de modo 

a garantir que os resultados não pudessem ser enviesados por eventuais diferenças. Realizou-se 

então um teste de Qui quadrado. Uma vez que a distribuição etária das amostras femininas e 

masculinas não diferem estatisticamente (χ2= 6,193; p=0,185), os valores das discrepâncias entre 

idade óssea e idade cronológica obtidos para ambos os sexos foram usados conjuntamente e 

agrupados pelo respectivo NSE. 

Para averiguar a existência de diferenças significativas na maturação óssea devidas à 

exposição a diferentes factores ambientais, pretendeu-se aplicar testes t para amostras 

independentes que comparassem as discrepâncias entre idades ósseas e cronológica nos dois 

grupos socioeconómicos. Para assegurar que os testes t podiam ser aplicados foi necessário 

averiguar a normalidade da distribuição dos dados assim como a homogeneidade de variâncias. 

Realizaram-se, então, testes não paramétricos One-Sample Kolmogorov-Smirnov, verificando-se 

que em ambos os casos os dados pertencem a uma distribuição normal (p>0,05). Posteriormente 

realizaram-se testes de Levene, verificando-se que os dados relativos à freguesia de nascimentos 

apresentam homegeneidade de variâncias para todas as variáveis (p>0,05), ao contrário dos 

dados relativos à profissão do pai (p<0,05). Assim, para a freguesia de nascimento os dados 

cumprem a normalidade e homocedasticidade, mas para os dados relativos à profissão do pai o 

pressuposto da homocedasticidade não se cumpre. Em consequência, para a profissão do pai foi 

necessário recorrer a testes não-paramétricos (testes de Mann-Whitney U), ao contrário do que 

sucedeu em relação à freguesia de nascimento, em que foi possível aplicar testes paramétricos 

(testes t para amostras independentes).  
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Construíram-se caixas-de-bigodes, para se visualizar a distribuição dos dados dos dois 

grupos e eventualmente inferir alguma diferença que pudesse ser sugerida. Apresentam-se 

apenas as caixas-de-bigodes relativas ao fémur uma vez esta localização pôde ser avaliada em 

mais indivíduos, resultando em amostras maiores. Para complementar as informações dadas 

pelas caixas-de-bigodes, calcularam-se também as médias e desvios padrão para cada um dos 

subgrupos em análise, com o objectivo de avaliar os atrasos ou avanços médios do crescimento.  

Posteriormente, os resultados foram agrupados por NSE e grupo etário (indivíduos 

menores de 12 anos e indivíduos maiores de 12 anos), de modo a testar se o impacto das 

condições ambientais seria diferente nalgum destes grupos etários. Novamente, realizaram-se 

testes t para amostras emparelhadas (no caso da freguesia de nascimento) e testes de Mann-

Whitney U (no caso da profissão do pai), desta vez por NSE e grupos etários, tendo-se construído 

também as respectivas caixas-de-bigodes para o fémur. 

 

4. Medição da Qualidade dos Dados – Erros Intra-Observador e Inter-Observador 

4.1. Dados Métricos do Joelho 

Os erros intra e inter-observador foram avaliados numa sub-amostra de 19 indivíduos. O 

erro intra-observador foi estimado através da comparação de medições efectuadas em duas 

sessões distintas pelo mesmo observador. O erro inter-observador foi avaliado através da 

comparação entre as medições feitas por dois observadores distintos.  

Ambos os tipos de erro foram estimados através do cálculo do Erro Técnico da Medição 

(ETM), Coeficiente de Fiabilidade (CF) e Média Absoluta das Diferenças (MAD) (Ulijaszek e Kerr, 

1999). Todas estas medidas de erro são apropriadas para variáveis métricas. O valor de ETM dá 

uma informação acerca da quantidade de erro absoluta expressa na mesma unidade da variável. 

Para além disso, é um passo crucial no cálculo de CF que é uma medida da variância inter-

individual que não está afectada de erro. O valor de MAD é uma medida de erro complementar ao 

ETM e representa uma medida simples da quantidade absoluta de erro, expresso na mesma 

unidade da variável. 

O erro técnico de medição, para o máximo de dois observadores, é calculado do seguinte 

modo: 

N

D
ETM

2

2

, 

em que D é a diferença entre as medições e N é o número de indivíduos que foram medidos 

(Ulijaszek e Kerr, 1999). O coeficiente de fiabilidade é calculado da seguinte forma: 
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em que (SD)2 é a variância inter-individual total para a amostra onde foram efectuadas as 

medições, incluindo o erro de medição (Ulijaszek e Kerr, 1999). A forma de calcular o valor da 

média absoluta das diferenças é:  

N

D
MAD , 

em que D representa a diferença entre medições repetidas, ou seja, é o mesmo que em ETM 

(Cardoso, 2005).  

 

4.2. Maturação Óssea do Joelho 

 

Para os resultados da aplicação do método de Pyle e Hoerr e das Chaves de Classificação 

à amostra de esqueletos do Museu Bocage e da aplicação do método de Pyle e Hoerr à amostra 

de radiografias, foram calculadas as percentagens de concordância e o coeficiente Kappa de 

Cohen. 

Os erros intra-observador e inter-observador foram estimados em sub-amostras aleatórias 

de 20 indivíduos (10 de cada sexo) de esqueletos e de radiografias. O erro intra-observador foi 

estimado através da comparação dos resultados da reavaliação da maturação óssea em duas 

sessões distintas. O erro inter-observador foi avaliado através da comparação dos resultados da 

avaliação da maturação óssea feitas por dois observadores distintos.  

A percentagem de concordância é calculada da seguinte forma: 

100
'

%
n

nn
C , 

em que n é número total de avaliações repetidas e n’ é o número de pares discordantes. 

O coeficiente kappa (κ) de Cohen é uma medida da concordância entre dois pares de 

observações, que tanto podem ter sido efectuadas pelo mesmo observador em dois momentos ou 

por dois observadores. Este coeficiente é considerado mais robusto que uma simples 

percentagem de concordância uma vez considera a possibilidade das duas observações 

coincidirem devido ao acaso.  

O coeficiente κ de Cohen é dado pela seguinte expressão: 

)Pr(1

)Pr()Pr(

e

eo
, 

em que )Pr(o  corresponde à proporção de observações concordantes e )Pr(e corresponde à 

proporção de observações concordantes esperada, assumindo que as observações são 

independentes (Landis e Koch, 1977). 
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IV. RESULTADOS 

1. Amostra de Esqueletos de Não Adultos da Colecção Identificada do Museu Bocage 

1.1. Dados Métricos do Joelho 

1.1.1. Estimativa dos Erros Intra-Observador e Inter-Observador 

Para determinar os erros entre observações independentes do mesmo observador e entre 

observadores diferentes calcularam-se os erro intra e inter-observador, respectivamente. A 

estimativa dos dois tipos de erro foi feita através do cálculo do Erro Técnico de Medição (ETM), 

Coeficiente de Fiabilidade (CF) e pela Média das Diferenças Absolutas (MAD). 

Observando as tabelas 1, 2 e 3 verifica-se que o erro inter-observador é sempre maior do 

que o erro intra-observador para todas as variáveis, excepto na metáfise proximal da tíbia (Tabela 

3). Como seria de esperar, ambos os tipos de erro são maiores para o comprimento das diáfises 

do fémur e da tíbia quando comparados com os erros das respectivas metáfises e epífises 

(Tabelas 1, 2 e 3). Este facto deve-se à utilização de diferentes instrumentos na medição das 

diáfises (tábua osteométrica) e das metáfises e epífises (craveira). Entre a diáfise do fémur e da 

tíbia verifica-se que há maior erro de medição (intra e inter-observador) na diáfise da tíbia. 

Verifica-se então que, em relação ao erro intra-observador, o valor máximo de MAD é 0,67mm e o 

valor máximo de ETM é 1,48 mm; em relação ao erro inter-observador, o valor máximo de MAD é 

1,13mm e de ETM é de 1,62mm. Pode ainda verificar-se que, para ambos os tipos de erro, quer 

para a diáfise do fémur, quer para a diáfise da tíbia, o valor do CF é sempre 0,999 (Tabela 1). 

 
 
Tabela 1. Erros intra-observador e inter-observador para o comprimento das diáfises do fémur e da tíbia 

estimados através do cálculo da Média Absoluta das Diferenças (MAD), Erro Técnico de Medição (ETM) e 

Coeficiente de Fiabilidade (CF).  

 N MAD (mm) ETM (mm) CF 

Estimativa do erro intra-observador     
 Diáfise do fémur 17 0,18 0,30 0,999 
 Diáfise da tíbia 15 0,67 1,48 0,999 

Estimativa do erro inter-observador     
 Diáfise do fémur 17 0,77 0,71 0,999 
 Diáfise da tíbia 15 1,13 1,62 0,999 

 

No que respeita ao erro intra-observador relativo às metáfises e epífises do fémur e tíbia 

no joelho, todas as variáveis apresentam valores de MAD abaixo de 0,29mm, valores de ETM 

abaixo de 0,31mm e valores de CF acima de 0,999. Observa-se ainda que os valores mais 

elevados de MAD e ETM para o erro intra-observador (0,29mm e 0,31mm, respectivamente) se 

registaram nas medições da metáfise proximal da tíbia (Tabela 3). Relativamente ao erro inter-

observador, todas as variáveis apresentam valores de MAD abaixo de 0,5mm, valores de ETM 

abaixo de 0,90mm e valores de CF acima de 0,998 (Tabelas 2 e 3). Os valores de MAD e ETM 
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mais elevados (0,5mm e 0,90mm, respectivamente) verificam-se na epífise proximal da tíbia 

(Tabela 2).  

Tabela 2. Erros intra-observador e inter-observador para largura da epífise distal do fémur e da epífise proximal 

da tíbia estimados através do cálculo da Média Absoluta das Diferenças (MAD), Erro Técnico de Medição (ETM) 

e Coeficiente de Fiabilidade (CF). 

 N MAD (mm) ETM (mm) CF 

Estimativa do erro intra-observador     
 Epífise distal do fémur 19 0,17 0,17 0,999 
 Epífise proximal da tíbia 15 0,18 0,16 0,999 

Estimativa do erro inter-observador     
 Epífise distal do fémur 19 0,33 0,45 0,999 
 Epífise proximal da tíbia 15 0,50 0,90 1,000 

 

Tabela 3. Erros intra-observador e inter-observador para largura da metáfise distal do fémur e da metáfise 

proximal da tíbia estimados através do cálculo da Média Absoluta das Diferenças (MAD), Erro Técnico de 

Medição (ETM) e Coeficiente de Fiabilidade (CF). 

 N MAD (mm) ETM (mm) CF 

Estimativa do erro intra-observador     
 Metáfise distal do fémur 14 0,13 0,12 0,999 
 Metáfise proximal da tíbia 13 0,29 0,31 0,999 

Estimativa do erro inter-observador     
 Metáfise distal do fémur 14 0,49 0,57 0,998 
 Metáfise proximal da tíbia 13 0,27 0,23 0,999 

 

1.1.2. Diferenças devidas à lateralidade 

As medições feitas nos ossos do lado direito e do lado esquerdo foram comparadas 

através da execução de testes t para amostras emparelhadas de modo a averiguar a existência de 

diferenças devidas à lateralidade. Para cada sub-amostra em teste, apenas foram usados 

esqueletos com ossos intactos e bem preservados em ambos os lados. 

Apenas existem diferenças significativas atribuíveis à lateralidade no comprimento da 

diáfise da tíbia para a amostra feminina (p=0,027) (Tabela 4) e na metáfise distal do fémur para a 

amostra masculina (p=0,006) e para amostra total (p=0,039) (Tabela 6). Contudo, estas diferenças 

são desprezáveis pois o valor absoluto da diferença média entre os lados (amostra feminina, 

diáfise da tíbia: |LD-LE|=0,89mm (Tabela 4); amostra masculina, metáfise distal do fémur: |LD-

LE|=0,39mm; amostra total, metáfise distal do fémur: |LD-LE|=0,49mm (Tabela 6) não ultrapassa 

os valores do erro inter-observador obtidos para a sub-amostra reavaliada, composta por 

indivíduos de ambos os sexos (diáfise da tíbia: MAD=1,13mm (Tabela 1); metáfise distal do fémur, 

MAD=0,49mm (Tabela 3)). Deste modo, as medições feitas nos ossos do lado direito podem ser 

usadas sempre que os ossos do lado esquerdo estejam ausentes ou danificados. 
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Tabela 4. Comparação entre medições do comprimento das diáfises do fémur e da tíbia efectuadas no lado 

esquerdo (LE) e no lado direito (LD) nas amostras masculina, feminina e total. As diferenças médias entre as 

medições feitas no lado direito e o lado esquerdo estão representadas na coluna LD-LE. 

 Comprimento da diáfise do fémur Comprimento da diáfise da tíbia 

t gl p LD-LE (mm) t gl p LD-LE (mm) 

♂ + ♀ 0,926 60 0,358 0,23 -1,166 53 0,249 -0,35 

♂ 0,644 38 0,523 0,21 -0,077 31 0,939 0,00 

♀ 0,680 21 0,504 0,27 -2,385 21 0,027 -0,86 

 

Tabela 5. Comparação entre medições das larguras máximas da epífise distal do fémur e da epífise proximal da 

tíbia efectuadas no lado esquerdo (LE) e no lado direito (LD) nas amostras masculina, feminina e total. As 

diferenças médias entre as medições feitas no lado direito e o lado esquerdo estão representadas na coluna LD-

LE. 

 Largura da Epífise distal do fémur Largura da Epífise proximal da tíbia 

t gl p LD-LE (mm) t gl p LD-LE (mm) 

♂ + ♀ 2,048 30 0,050 0,27 0,994 30 0,328 0,12 

♂ 1,987 16 0,064 0,36 -0,666 18 0,514 0,04 

♀ 0,837 13 0,418 0,17 1,453 11 0,174 0,26 

 

Tabela 6. Comparação entre medições das larguras máximas da metáfise distal do fémur e da metáfise proximal 

da tíbia efectuadas no lado esquerdo (LE) e no lado direito (LD) nas amostras masculina, feminina e total. As 

diferenças médias entre as medições feitas no lado direito e o lado esquerdo estão representadas na coluna LD-

LE. 

 Largura da Metáfise distal do fémur Largura da Metáfise proximal da tíbia 

t gl p LD-LE (mm) t gl p LD-LE (mm) 

♂ + ♀ 2,221 18 0,039 0,39 0,812 19 0,427 0,17 

♂ 3,426 11 0,006 0,49 0,777 11 0,453 0,21 

♀ 0,520 6 0,622 0,22 0,313 7 0,764 0,11 

 

1.1.3. Modelos de Regressão Linear 

Foram calculadas as rectas de regressão linear e valores de r2 para a relação entre a idade 

cronológica (variável dependente) e as medidas de cada uma das seis localizações anatómicas 

(variável independente): comprimento da diáfise do fémur, comprimento da diáfise da tíbia, largura 

da epífise distal do fémur, largura da epífise proximal da tíbia, largura da metáfise distal do fémur 

e largura da metáfise proximal da tíbia.  

Os modelos de regressão linear obtidos para as amostras feminina e masculina foram 

comparados com o objectivo de determinar se diferiam estatisticamente (Zar, 1999). A 

comparação dos declives e ordenadas na origem entre os modelos obtidos para o sexo masculino 

e para o sexo feminino demonstrou que não existiam diferenças na epífise distal do fémur. 

Verificou-se que para a metáfise distal do fémur e para a metáfise proximal da tíbia os declives 

não diferem entre sexos (p>0,05) mas as ordenadas na origem diferem significativamente 

(p<0,05). No caso da epífise proximal da tíbia, os declives dos modelos de cada sexo são 

estatisticamente diferentes (p<0,05). Perante estes resultados, existe apenas uma recta de 
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regressão linear que é comum para ambos os sexos, que é a recta de regressão linear para a 

epífise distal do fémur.  

Contudo, uma vez que em contextos forenses e arqueológicos o sexo de crianças é muito 

difícil de se determinar, são apresentadas rectas de regressão linear calculadas para a amostra 

total nas restantes localizações anatómicas. As equações de regressão linear e os respectivos 

valores de r2 estão indicados nas tabelas 7 e 8.  

Em relação às diáfises do fémur e da tíbia verifica-se que os factores de correlação linear 

são maiores para a amostra masculina e menores para amostra feminina (Tabela 7). Verifica-se 

ainda que a taxa de crescimento (declive da recta) é maior nos rapazes apesar dos comprimentos 

à nascença (ordenada na origem) serem maiores nas raparigas (Tabela 7).  

 
Tabela 7. Equações de regressão linear e valores de r

2
 para o comprimento das diáfises do fémur e da tíbia para 

a amostra total, masculina e feminina. 

 
Equações de regressão 

(comprimento em mm e idade em anos) 
r
2
 

Comprimento da diáfise do fémur    

 Amostra total  comprimento=17,27×idade+122,07 0,92 
 Amostra masculina comprimento=17,71×idade+120,29 0,94 
 Amostra feminina comprimento=16,44×idade+126,84 0,88 

Comprimento da diáfise da tíbia    

 Amostra total  comprimento=14,02×idade+100,12 0,90 
 Amostra masculina comprimento=14,60×idade+96,92 0,94 
 Amostra feminina comprimento=12,73×idade+110,62 0,77 

 
 

Os gráficos que representam a relação entre a idade cronológica e o comprimento das 

diáfises do fémur e da tíbia mostram uma maior dispersão dos valores das medições em 

indivíduos mais velhos, nomeadamente a partir dos 12 anos (Figura 6). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Relação entre idade cronológica e o comprimento das diáfises do fémur e da tíbia na amostra total. 

Esquerda - Relação entre idade cronológica e o comprimento da diáfise do fémur. Direita - Relação entre idade 

cronológica e o comprimento da diáfise da tíbia. A linha representa a recta de regressão linear. A equação da 

recta e o valor de r
2
 estão representados no respectivo gráfico. 
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Quando se observam os dados relativos às epífises e metáfises do fémur e tíbia no joelho 

verifica-se que todas as localizações anatómicas apresentam valores de r2 elevados. Ainda assim, 

de uma forma geral, o tamanho das epífises se correlaciona melhor com a idade do que o 

tamanho das respectivas metáfises (Tabela 8). 

As melhores correlações observam-se nas epífises distal do fémur e proximal da tíbia. No 

caso da epífise proximal da tíbia, os valores de r2 para a amostra total e amostra masculina são 

mais elevados do que para a epífise distal do fémur, contrariamente ao que acontece com a 

amostra feminina (Tabela 8). No entanto, verifica-se que para a epífise distal do fémur, os valores 

r2 são mais consistentes entre si (0,91<r2<0,92). Os coeficientes de correlação na metáfise 

proximal da tíbia também são elevados para ambos os sexos. Contudo, para a amostra total o 

valor do coeficiente é menor, devido à grande diferença entre as rectas de regressão linear para 

cada sexo. É ao nível da metáfise distal do fémur que se registam os menores valores de r2 para 

as amostras total, masculina e feminina (Tabela 8).  

A taxa de crescimento (declive da recta) é maior nos rapazes. Contudo, a largura à 

nascença (ordenada na origem) é maior nas raparigas no caso das epífises e ligeiramente maior 

nos rapazes nas metáfises (Tabela 8).  

 
Tabela 8. Equações de regressão linear e valores de r

2
 para a largura das epífises e metáfises do fémur e da 

tíbia no joelho para a amostra total, masculina e feminina. 

 
Equações de regressão 

(largura em mm e idade em anos) 
r
2
 

Epífise distal do fémur    

 Amostra total (recta de regressão comum) largura=3,59×idade+22,02 0,91 
 Amostra masculina largura=3,77×idade+20,70 0,92 
 Amostra feminina largura=3,19×idade+25,35 0,92 

Epífise proximal da tíbia    

 Amostra total  largura=3,42×idade+17,12 0,93 
 Amostra masculina largura=3,60×idade+15,99 0,95 
 Amostra feminina largura=2,99×idade+20,02 0,89 

Metáfise distal do fémur    

 Amostra total  largura=2,14×idade+34,99 0,87 
 Amostra masculina largura=2,23×idade+35,25 0,89 
 Amostra feminina largura=1,95×idade+34,62 0,86 

Metáfise proximal da tíbia    

 Amostra total  largura=2,04×idade+26,47 0,89 
 Amostra masculina largura=2,11×idade+26,99 0,91 
 Amostra feminina largura=1,89×idade+25,21 0,92 

 

Ao observar o gráfico que relaciona a idade cronológica e a largura da epífise distal do 

fémur verifica-se que os pontos se distribuem de forma equilibrada, não parecendo haver um 

padrão de dispersão diferencial dos pontos consoante a variação da idade cronológica (Figura 7, à 

esquerda). No gráfico que traduz a relação entre idade cronológica e largura da metáfise do fémur 

pode observar-se que os valores da medição se aproximam mais da recta de regressão linear em 

crianças mais jovens, nomeadamente até aos 10 anos. A partir desta idade a dispersão dos 
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pontos em torno da recta, apesar de ser equilibrada (acima e abaixo da recta), é ligeiramente 

maior (Figura 7, à direita). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Relação entre idade cronológica e largura da epífise e metáfise distais do fémur na amostra total. 

Esquerda - Relação entre idade cronológica e a largura da epífise distal do fémur. Direita - Relação entre idade 

cronológica e largura da metáfise distal do fémur. A linha representa a recta de regressão linear. A equação da 

recta e o valor de r
2
 estão representados no respectivo gráfico. 

Relativamente aos gráficos que representam a relação entre a idade cronológica e largura 

da epífise e da metáfise proximal da tíbia verifica-se uma dispersão maior das medições em torno 

da recta de regressão linear para crianças mais velhas, aproximadamente a partir dos 10 anos 

(Figura 8). Este facto é especialmente visível ao nível epífise proximal da tíbia (Figura 8, à 

esquerda). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Relação entre idade cronológica e largura da epífise e metáfise proximais da tíbia na amostra total. 

Esquerda - Relação entre idade cronológica e a largura da epífise proximal da tíbia. Direita - Relação entre idade 

cronológica e largura da metáfise proximal da tíbia. A linha representa a recta de regressão linear. A equação da 

recta e o valor de r
2
 estão representados no respectivo gráfico. 

 

1.1.4. Calibração dos Modelos de Regressão Linear 

Nas tabelas Tabela 9 e Tabela 10 apresentam-se as rectas de estimativa da idade à morte 

resultantes da calibração das rectas de regressão linear, respectivos erros padrão médios (EPM) 

e intervalos de confiança médios a 95% (IC) para as amostras total, masculina e feminina, para as 

diáfises do fémur e tíbia (Tabela 9) e para as epífises e metáfises do fémur e da tíbia no joelho 

(Tabela 10). 
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Relativamente ao comprimento das diáfises, verifica-se que a melhor localização para 

estimar a idade à morte em crianças e jovens de sexo desconhecido é a diáfise do fémur, uma vez 

que apresenta, para a amostra total, os menores valores de erro padrão e um menor intervalo de 

confiança a 95% (EPM=1,41 anos e IC= ±2,81 anos) (Tabela 9).  

A equação de estimativa da idade à morte que apresenta maior erro padrão médio e maior 

intervalo de confiança a 95% é a da diáfise da tíbia para a amostra feminina (EPM=2,08 anos e 

IC= ±4,30 anos) (Tabela 9).  

 

Tabela 9. Calibração das rectas de regressão linear para o comprimento das diáfises do fémur e da tíbia, valores 

de erro padrão médio e intervalos médios de confiança (95%). 

 Equações de estimativa da 
idade à morte  

(Comprimento em mm, 
idade em anos) 

Erro Padrão 
Médio (anos) 

Intervalo de Confiança 
Médio (95%) (anos)  

Diáfise do fémur    

 Amostra total 
27,17

07,122ocompriment
idade  1,41 

 

81,2idade  

 

 Amostra masculina 
71,17

29,120ocompriment
idade  1,37 

 

79,2idade  

 

 Amostra feminina 
44,16

84,126ocompriment
idade  1,60 

 

28,3idade  

 

Diáfise da tíbia    

 Amostra total 
02,14

12,100ocompriment
idade  1,63 

 
26,3idade  

 Amostra masculina 
60,14

92,96ocompriment
idade  1,36 76,2idade  

 Amostra feminina 
73,12

62,110ocompriment
idade  2,08 30,4idade  

 

Ao nível das epífises da tíbia e do fémur no joelho verifica-se que a melhor recta de 

estimativa da idade à morte é a da epífise proximal da tíbia para a amostra total (EPM=1,52 anos 

e IC=±3,05 anos) e para a amostra masculina (EPM=1,54 anos e IC=±3,12 anos). Porém, para a 

amostra feminina, a recta mais apropriada para estimar a idade à morte é a da epífise distal do 

fémur (EPM=1,44 anos e IC=±2,98 anos) (Tabela 10). 
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Tabela 10. Calibração das rectas de regressão linear para a largura das epífises do fémur e da tíbia no joelho, 

valores de erro padrão médio e intervalos médios de confiança (95%). 

 Equações de estimativa 
da idade à morte  

(Largura em mm, idade 
em anos) 

Erro Padrão 
Médio (anos) 

Intervalo de Confiança 
Médio (95%) (anos)  

Epífise distal do fémur    

 Amostra total 
3,59

22,02largura
idade  

1,90 40,3idade  

 
Amostra masculina 

3,77

20,70largura
idade  

1,92 89,3idade  

 
Amostra feminina 

3,19

25,35largura
idade  

1,44 98,2idade  

Epífise proximal da tíbia    

 Amostra total 
42,3

12,17largura
idade  

1,52 05,3idade  

 
Amostra masculina 

3,60

15,99largura
idade  

1,54 12,3idade  

 
Amostra feminina 

2,99

20,02largura
idade  

1,63 37,3idade  

 

Relativamente às metáfises do joelho, a metáfise proximal da tíbia revela ser o melhor local 

para estimar a idade para as amostras total (EPM=1,96 anos e IC=±3,96 anos), masculina 

(EPM=2,01 anos e IC= ±4,11 anos) e feminina (EPM=2,15 anos e IC= ±4,69 anos) (Tabela 11).  

Não obstante, os valores de erro padrão médio e intervalos de confiança médios são 

sempre inferiores nas epífises (distal do fémur e proximal da tíbia) e superiores nas metáfises 

(distal do fémur e proximal da tíbia) (Tabelas 10 e 11). 

 

Tabela 11. Calibração das rectas de regressão linear para a largura das metáfises do fémur e da tíbia no joelho, 

valores de erro padrão médio e intervalos médios de confiança (95%). 

 Equações de estimativa 
da idade à morte  

(Largura em mm, idade 
em anos) 

Erro Padrão 
Médio (anos) 

Intervalo de Confiança 
Médio (95%) (anos)  

Metáfise distal do fémur    

 Amostra total 
14,2

99,34largura
idade  2,13 28,4idade  

 
Amostra masculina 

23,2

25,35largura
idade  2,22 53,4idade  

 
Amostra feminina 

95,1

62,34largura
idade  2,21 72,4idade  

Metáfise proximal da tíbia    

 Amostra total 
04,2

47,26largura
idade  1,96 96,3idade  

 
Amostra masculina 

11,2

99,26largura
idade  2,01 11,4idade  

 
Amostra feminina 

89,1

21,25largura
idade  2,15 69,4idade  
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1.2. Maturação Óssea na Amostra de Esqueletos de Não Adultos Identificados 

1.2.1. Estimativa dos Erros Intra-Observador e Inter-Observador 

Os erros intra-observador e inter-observador relativos aos dados da maturação óssea na 

amostra de esqueletos não adultos foram avaliados através do cálculo do coeficiente k de Cohen 

e da percentagem de concordância (%C) numa sub-amostra de vinte indivíduos escolhida 

aleatoriamente (10 de cada sexo), no fémur, tíbia e joelho.  

Para o erro intra-observador, os valores do coeficiente k de Cohen indicam uma 

concordância quase perfeita (0,81<k<1,00) para todas as localizações e para ambos os métodos, 

à excepção da avaliação feita no joelho com as Chaves de Classificação, em que a concordância 

é substancial (0,61<k<0,80) (Landis e Koch, 1977). As percentagens de concordância são 

ligeiramente superiores aos valores do coeficiente k de Cohen para todas as localizações com 

ambos os métodos. 

Tabela 12. Erro intra-observador relativo à maturação óssea na amostra de esqueletos não adultos (n=20), 

estimado através do Coeficiente k de Cohen e da Percentagem de Concordância (%C), para o método de Pyle & 

Hoerr e para o método das Chaves de Classificação, no fémur, tíbia e joelho. 

 
 Pyle & Hoerr   Chave de Classificação  

Fémur Tíbia Joelho Fémur Tíbia Joelho 

k de Cohen  0,892 0,893 0,840 0,889 0,835 0,733 

 (%C) 90 90 85 90 85 75 

 

Para o erro inter-observador, os valores do coeficiente k de Cohen indicam uma 

concordância moderada (0,81<k<1,00) entre as observações dos dois avaliadores para todas as 

localizações avaliadas com o método de Pyle e Hoerr (Landis e Koch, 1977) (Tabela 13). As 

percentagens de concordância são sempre 45%, sendo ligeiramente superiores aos valores do 

coeficiente k de Cohen para todas as localizações (Tabela 13). 

Tabela 13. Erro inter-observador relativo à maturação óssea na amostra de esqueletos não adultos (n=20), 

estimado através do Coeficiente k de Cohen e da Percentagem de Concordância (%C), para o método de Pyle & 

Hoerr, no fémur, tíbia e joelho. 

 
Pyle & Hoerr 

Fémur Tíbia Joelho 

k de Cohen  0,424 0,416 0,427 

 (%C) 45 45 45 
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1.2.2. Maturação Óssea do Joelho  

 

 Amostra Total 

Os resultados dos testes t para a amostra total indicam que existem diferenças 

significativas entre a idade óssea e a idade cronológica (p<0,05) sempre que se utiliza o método 

de Pyle e Hoerr (1955). Porém, quando se aplica o método das Chaves de Classificação apenas 

há diferenças entre idade óssea e cronológica quando a avaliação é feita no fémur. Quando este 

método é aplicado à tíbia, a idade óssea e cronológica não diferem estatisticamente (p>0,05) 

(Tabela 14). 

 

Tabela 14. Valores dos testes t para a comparação entre idade óssea e idade cronológica na tíbia, fémur e 

joelho, na amostra total. Idade óssea estimada através do Método de Pyle & Hoerr (1955) e do Método das 

Chaves de Classificação. 

 t gl p 
Média da discrepância entre 
idade óssea e cronológica 

(anos) 

Fémur      
 Pyle & Hoerr -3,222 82 0,002 -0,53 
 Chave de Classificação -3,800 82 0,000 -0,66 

Tíbia     
 Pyle & Hoerr -3,199 75 0,002 -0,53 
 Chave de Classificação -1,260 72 0,212 -0,22 

Joelho      
 Pyle & Hoerr -3,123 75 0,003 -0,54 
 Chave de Classificação -3,487 72 0,001 -0,65 

 

A correlação entre idade óssea e cronológica é muito forte em todas as localizações com 

ambos os métodos (r>0,94). Apesar disso, os coeficientes de correlação são ligeiramente 

superiores para o método de Pyle e Hoerr (r>0,96) em comparação com o método das Chaves de 

Classificação (r≈0,95). 

Pela análise do gráfico que representa a relação entre a idade cronológica e óssea verifica-

se que, aproximadamente até aos 4 anos de idade, os pontos se agrupam próximo da linha 

isocronológica. A partir desta idade há uma maior dispersão dos pontos em torno desta linha. 

Pode ainda verificar-se que, a partir da adolescência, aproximadamente a partir dos 12 anos, os 

pontos se localizam abaixo da linha de idades coincidentes, havendo então uma subestimação da 

idade (Figura 9).  
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Figura 9. Relação entre idade cronológica e idade óssea estimada no fémur através do Método de Pyle e Hoerr 

(1955) e do Método das Chaves de Classificação na amostra de esqueletos total. 

 

 Amostra do Sexo Masculino 

Relativamente à amostra de indivíduos do sexo masculino, verifica-se que não existem 

diferenças significativas entre idade óssea e cronológica (p>0,05) (Tabela 15). Para além disso, o 

método de Pyle e Hoerr (1955) dá origem a uma subestimação da idade em todas as regiões 

anatómicas e o método das Chaves de Classificação apenas resulta em subestimação no caso do 

fémur (Tabela 15). Ainda assim, a diferença média absoluta entre idade cronológica e idade óssea 

é ligeiramente menor quando se aplica o Método de Pyle & Hoerr (1955) do que quando se aplica 

o Método das Chaves de Classificação (Tabela 15). 

Tabela 15. Valores dos testes t para a comparação entre idade óssea e idade cronológica na tíbia, fémur e 

joelho, na amostra de esqueletos do sexo masculino. Idade óssea estimada através do Método de Pyle & Hoerr 

(1955) e do Método das Chaves de Classificação. 

 t gl p 
Média da discrepância entre 
idade óssea e cronológica 

(anos) 

Fémur      
 Pyle & Hoerr -0,926 46 0,359 -0,20 
 Chave de Classificação -1,261 46 0,214 -0,29 

Tíbia     
 Pyle & Hoerr -0,518 42 0,607 -0,10 
 Chave de Classificação 0,718 40 0,477 0,50 

Joelho      
 Pyle & Hoerr -0,825 42 0,414 -0,19 
 Chave de Classificação 0,970 40 0,338 0,08 

 

Os coeficientes de correlação entre idade óssea e cronológica para a amostra de 

indivíduos do sexo masculino são sempre muito elevados (r>0,96). 
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A relação entre idade cronológica e idade óssea estimada através dos dois métodos em 

indivíduos do sexo masculino está representada para o fémur (Figura 10). De uma forma geral, 

através da análise do gráfico, parece haver uma maior dispersão de valores abaixo da linha 

isocronológica a partir dos 12 anos. Ou seja, parece existir uma subestimação da idade nos 

indivíduos mais velhos, sendo que os valores da idade estimada se distribuem maioritariamente 

abaixo da linha de idades coincidentes (Figura 10).  

 

 

Figura 10. Relação entre idade cronológica e idade óssea estimada no fémur através do Método de Pyle e Hoerr 

(1955) e do Método das Chaves de Classificação na amostra de esqueletos do sexo masculino.  

 

 Amostra do Sexo Feminino 

Na amostra do sexo feminino existem diferenças significativas entre a idade óssea e 

cronológica para ambos os métodos, em todas as localizações anatómicas (p<0,05; t<0) (Tabela 

16). Estas diferenças devem-se ao facto da aplicação de ambos os métodos à amostra feminina 

dar origem a uma subestimação da idade e não a uma sobrestimação. Na tabela 16 pode 

observar-se uma diferença média de aproximadamente um ano entre idade óssea e cronológica 

no método de Pyle e Hoerr no fémur, tíbia e joelho. Contudo, quando se aplica o método das 

Chaves de Classificação, a subestimação é, em média, maior no fémur (-1,19 anos) e menor na 

tíbia (-0,64 anos) (Tabela 16). 
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Tabela 16. Valores dos testes t para a comparação entre idade óssea e idade cronológica na tíbia, fémur e 

joelho, na amostra de esqueletos do sexo feminino. Idade óssea estimada através do Método de Pyle & Hoerr 

(1955) e do Método das Chaves de Classificação. 

 t gl p 
Média da discrepância entre 
idade óssea e cronológica 

(anos) 

Fémur      

 Pyle & Hoerr -3,942 35 0,000 -0,96 
 Chave de Classificação -4,657 35 0,000 -1,14 

Tíbia     
 Pyle & Hoerr -4,411 32 0,000 -1,08 
 Chave de Classificação -3,373 31 0,002 -0,72 

Joelho      
 Pyle & Hoerr -3,930 32 0,000 -1,01 

 Chave de Classificação -4,373 31 0,000 -1,14 

 

Os coeficientes de correlação entre as idades ósseas e idades cronológicas são sempre 

fortes para qualquer das localizações e para qualquer um dos dois métodos em análise (r>0,94). 

Ao analisar os gráficos que ilustram a relação entre idade cronológica e idade estimada 

através do Método de Pyle e Hoerr (1955) e do Método das Chaves de Classificação na amostra 

feminina no joelho verifica-se que, na maior parte dos casos, a idade estimada fica aquém da 

idade cronológica. Tal é especialmente visível nos indivíduos mais velhos, nomeadamente a partir 

dos 12 anos (Figura 11).  

 

 

Figura 11. Relação entre idade cronológica e idade óssea estimada no fémur através do Método de Pyle e Hoerr 

(1955) e do Método das Chaves de Classificação na amostra de esqueletos do sexo feminino.  
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 Amostra total com sexos combinados 

Procedeu-se à análise dos resultados da amostra total com sexos combinados. A 

comparação entre idades ósseas e cronológicas revelou que as duas variáveis diferem são 

significativamente diferentes aquando da aplicação do método de Pyle e Hoerr (p<0,05), no fémur, 

na tíbia e no joelho. Porém, quando se aplica o método das Chaves de Classificação, apenas se 

verificam diferenças estatisticamente significativas entre a idade óssea e a idade cronológica no 

fémur (p=0,000) e no joelho (p=0,001), não se verificando diferenças significativas quando a 

avaliação é feita na tíbia (p=0,256) (Tabela 17).  

Tabela 17. Valores dos testes t para a comparação entre idade óssea e idade cronológica na tíbia, fémur e 

joelho, na amostra de esqueletos total com sexos combinados. Idade óssea estimada através do Método de 

Pyle & Hoerr (1955) e do Método das Chaves de Classificação. 

 t gl p 
Média da discrepância entre 
idade óssea e cronológica 

(anos) 

Fémur      
 Pyle & Hoerr -3,705 82 0,000 -0,59 
 Chave de Classificação -4,006 82 0,000 -0,68 

Tíbia     
 Pyle & Hoerr -2,251 75 0,027 -0,53 
 Chave de Classificação -1,146 72 0,256 -0,27 

Joelho      
 Pyle & Hoerr -3,133 73 0,002 -0,56 
 Chave de Classificação -3,626 72 0,001 -0,67 

 

A correlação entre idade cronológica e idade óssea é forte para ambos os métodos 

(r≥0,92). Porém, verifica-se que os valores de correlação mais baixos surgem quando a avaliação 

é feita na tíbia (r≈0,92).  

A análise do gráfico da relação entre idade cronológica e idade estimada mostra uma 

tendência para uma maior concentração dos pontos ao redor da linha isocronológica em crianças 

mais jovens (até aos 4 anos). À medida que a idade cronológica aumenta, há uma maior 

dispersão dos pontos em torno da linha isocronológica. Aproximadamente a partir dos 12 anos, os 

pontos distribuem-se maioritariamente abaixo da linha das idades coincidentes, ou seja, ambos os 

métodos originam uma subestimação da idade (Figura 12).  
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Figura 12. Relação entre idade cronológica e idade óssea estimada no fémur através do Método de Pyle e Hoerr 

(1955) e do Método das Chaves de Classificação na amostra de esqueletos total com sexos combinados.  

 

 Amostra Total - Resultados por Grupos Etários  

A amostra total foi dividida em dois grupos etários: o primeiro grupo compreende indivíduos 

desde o nascimento até aos 11,9 anos (grupo etário 1) e o segundo grupo compreende indivíduos 

a partir dos 12,0 anos (grupo etário 2). 

Verifica-se que no grupo etário 0,0-11,9 anos não existem diferenças significativas entre a 

idade óssea estimada e a idade cronológica (p>0,05) em todas as regiões anatómicas avaliadas e 

usando os dois métodos. No grupo etário dos maiores de 12 anos verifica-se que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre idades ósseas e cronológicas (p<0,05), à excepção 

da avaliação da tíbia com o método das Chaves de Classificação (p=0,083) (Tabela 18). Ao 

analisar a média da discrepância entre idade óssea e cronológica pode-se observar que em 

ambos os grupos etários se regista uma subestimação da idade excepto no caso do grupo etário 

das crianças até aos 12 anos, na tíbia, onde se verifica que, em média, as idades ósseas 

estimadas e cronológicas são coincidentes para o método de Pyle e Hoerr (-0,03 anos) e para o 

método das Chaves de Classificação (-0,06 anos) (Tabela 18). Não obstante, de uma forma geral, 

a subestimação é bastante menor nas crianças menores de 12 anos do que a partir desta idade 

(Tabela 18).  
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Tabela 18. Valores dos testes t para a comparação entre idade óssea e idade cronológica na tíbia, fémur e 

joelho, na amostra total de esqueletos, por grupo etário (indivíduos menores e maiores de 12 anos). Idade óssea 

estimada através do Método de Pyle & Hoerr (1955) e do Método das Chaves de Classificação. 

 t p gl 
Média da discrepância 

entre idade óssea e 
cronológica (anos) 

Grupo etário 1 [0-11,9 anos]     

 FÉMUR     

 Pyle & Hoerr  -1,718 0,091 61 -0,31 
 Chave de Classificação -1,647 0,105 61 -0,29 
 TÍBIA     

 Pyle & Hoerr  -1,725 0,090 54 -0,03 
 Chave de Classificação -0,314 0,755 51 -0,06 
 JOELHO     

  Pyle & Hoerr  -1,487 0,143 54 -0,29 
  Chave de Classificação -1,052 0,298 51 -0,21 

Grupo etário 2 [12-18 anos]     

 FÉMUR     

 Pyle & Hoerr  -3,482 0,002 20 -1,16 
 Chave de Classificação -5,004 0,000 20 -1,73 
 TÍBIA     

 Pyle & Hoerr  -3,292 0,004 20 -1,07 
 Chave de Classificação -1,826 0,083 20 -0,60 
 JOELHO     

  Pyle & Hoerr  -3,613 0,002 20 -1,20 
  Chave de Classificação -5,357 0,000 20 -1,74 

 

A relação entre idade cronológica e óssea no grupo etário dos menores de 12 anos produz 

coeficientes de correlação muito fortes (r>0,93) para ambos os métodos e em todas as 

localizações. A partir dos 12 anos, os coeficientes de correlação são menores (0,63<r<0,74). 

Os gráficos que ilustram a relação entre idade cronológica e idade óssea mostram que 

para o grupo dos menores de 12 anos, os pontos se localizam abaixo e acima da linha 

isocronológica, com uma concentração de pontos ligeiramente maior abaixo da recta. No caso dos 

maiores de 12 anos, há uma clara tendência para a subestimação da idade (Figura 13). 

 

Figura 13. Relação entre idade cronológica e idade óssea estimada no fémur através do Método de Pyle e Hoerr 

(1955) e do Método das Chaves de Classificação na amostra total de esqueletos por grupos etários. À esquerda 

está representado o grupo etário 1 (indivíduos menores de 12 anos) e à direita está representado o grupo etário 

2 (indivíduos maiores de 12 anos).  
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 Amostra Masculina - Resultados por Grupos Etários  

No grupo das crianças até aos 12 anos não existem diferenças significativas entre idade 

óssea e idade cronológica (p>0,05) em todas as regiões avaliadas com os dois métodos. No 

grupo dos maiores de 12 anos também não existem diferenças significativas entre idades ósseas 

e cronológicas (p>0,05), à excepção dos resultados da avaliação com o método das Chaves de 

Classificação no fémur (p=0,038) e no joelho (p=0,019) (Tabela 19). As diferenças médias entre a 

idade óssea e cronológica até aos 12 anos são praticamente nulas, não ultrapassando os dois 

meses (0,17 anos). No caso do grupo etário dos maiores de 12 anos verifica-se que, para o fémur 

e para o joelho, há uma subestimação da idade de aproximadamente 6 meses com o método de 

Pyle e Hoerr, e uma maior subestimação (aproximadamente um ano) com o método das Chaves 

de Classificação (Tabela 19). Neste grupo etário, na tíbia, apesar das diferenças médias entre 

idade óssea e cronológica não serem significativas para ambos os métodos, a idade óssea é 

subestimada com o método de Pyle e Hoerr (-0,24 anos) e sobrestimada com o método das 

Chaves de Classificação (0,20 anos) (Tabela 19). 

Tabela 19. Valores dos testes t para a comparação entre idade óssea e idade cronológica na tíbia, fémur e 

joelho, na amostra de esqueletos do sexo masculino, por grupo etário (indivíduos menores e maiores de 12 

anos). Idade óssea estimada através do Método de Pyle & Hoerr (1955) e do Método das Chaves de 

Classificação. 

 t p gl 
Média da discrepância 

entre idade óssea e 
cronológica (anos) 

Grupo etário 1 [0-11,9 anos]     

 FÉMUR     

 Pyle & Hoerr  -0,337 0,738 34 -0,08 
 Chave de Classificação -0,113 0,910 34 -0,03 
 TÍBIA     

 Pyle & Hoerr  -0,217 0,830 30 -0,05 
 Chave de Classificação 0,558 0,581 28 0,17 
 JOELHO     

  Pyle & Hoerr  -0,158 0,875 30 -0,04 
  Chave de Classificação 0,503 0,619 28 0,14 

Grupo etário 2 [12-18 anos]     

 FÉMUR     

 Pyle & Hoerr  -1,254 0,236 11 -0,52 
 Chave de Classificação -2,364 0,038 11 -1,05 
 TÍBIA     

 Pyle & Hoerr  -0,673 0,515 11 -0,24 
 Chave de Classificação 0,447 0,663 11 0,20 
 JOELHO     

  Pyle & Hoerr  -1,333 0,209 11 -0,55 
  Chave de Classificação -2,735 0,019 11 -1,17 

 

Até aos 12 anos, a relação entre idade óssea e idade cronológica origina coeficientes de 

correlação muito elevados (r>0,94) com ambos os métodos, em todas as regiões anatómicas. A 
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partir dos 12 anos, os coeficientes de correlação são menores (0,47<r<0,67). Neste grupo etário, a 

melhor correlação é observada ao nível da tíbia com o método de Pyle e Hoerr (r=0,67). 

Os gráficos que representam a relação entre idade cronológica e idade óssea mostram que 

esta relação difere nos dois grupos etários da amostra masculina (Figura 14). Até aos 12 anos, há 

uma distribuição equilibrada dos indivíduos acima e abaixo da linha isocronológica. Dentro deste 

grupo, há uma menor dispersão dos valores de idade óssea estimada à volta da linha 

isocronológica, especialmente até aos 4 anos. Verifica-se ainda que, nos maiores que 12 anos, as 

idades são maioritariamente subestimadas, sendo que os pontos se distribuem abaixo da linha de 

idades coincidentes, especialmente a partir dos 15 anos (Figura 14). 

 

Figura 14. Relação entre idade cronológica e idade óssea estimada no fémur através do Método de Pyle e Hoerr 

(1955) e do Método das Chaves de Classificação na amostra de esqueletos do sexo masculino, por grupos 

etários. À esquerda está representado o grupo etário 1 (indivíduos menores de 12 anos) e à direita está 

representado o grupo etário 2 (indivíduos maiores de 12 anos).  

 

 Amostra Feminina - Resultados por Grupos Etários  

Relativamente à amostra feminina, em ambos os grupos etários existem sempre diferenças 

significativas entre idade óssea e cronológica (p<0,05), exceptuando até aos 12 anos quando se 

avalia a maturação óssea na tíbia com o método das Chaves de Classificação (p=0,177) (Tabela 

20). A média das discrepâncias entre idade óssea e cronológica é negativa para ambos os grupos 

etários, o que significa que existe uma tendência para a subestimação da idade. Porém, em valor 

absoluto, no grupo etário dos menores de 12 anos a discrepância é aproximadamente 0,6 anos e 

para o grupo etário dos maiores que 12 anos é superior a 2 anos. No entanto, a avaliação da 

maturação óssea da tíbia com a Chave de Classificação origina uma menor subestimação da 

idade (grupo etário 0,0-11,9 anos: -0,35 anos; grupo etário 12,0-18,0 anos: -1,88 anos) (Tabela 

20). 
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Tabela 20. Valores dos testes t para a comparação entre idade óssea e idade cronológica na tíbia, fémur e 

joelho, na amostra de esqueletos do sexo feminino, por grupo etário (indivíduos menores e maiores de 12 

anos). Idade óssea com o Método de Pyle & Hoerr (1955) e com o Método das Chaves de Classificação. 

 t p gl 
Média da discrepância 

entre idade óssea e 
cronológica (anos) 

Grupo etário 1 [0-11,9 anos]     

 FÉMUR     

 Pyle & Hoerr -2,454 0,021 26 -0,66 
 Chave de Classificação -2,777 0,010 26 -0,64 
 TÍBIA     

 Pyle & Hoerr -2,486 0,021 23 -0,66 
 Chave de Classificação -1,395 0,177 22 -0,35 
 JOELHO     

  Pyle & Hoerr -2,251 0,034 23 -0,64 
  Chave de Classificação -2,369 0,027 22 -0,61 

Grupo etário 2 [12-19 anos]     

 FÉMUR     

 Pyle & Hoerr -4,833 0,001 8 -2,02 
 Chave de Classificação -6,683 0,000 8 -2,63 
 TÍBIA     

 Pyle & Hoerr -6,297 0,000 8 -2,19 
 Chave de Classificação -5,358 0,001 8 -1,88 
 JOELHO     

  Pyle & Hoerr -5,036 0,000 8 -2,08 
  Chave de Classificação -7,003 0,000 8 -2,44 

 

Nas raparigas até aos 12 anos, os coeficientes de correlação entre idade óssea e idade 

cronológica são muito elevados (r>0,93) nos dois métodos em estudo e em todas as localizações 

avaliadas. Os valores dos coeficientes de correlação nas raparigas maiores de 12 anos revelam 

uma associação linear entre idade cronológica e idade óssea muito mais fraca (0,580<r<0,717).  

A representação gráfica da relação entre idade óssea e idade cronológica confirma que, a 

partir dos 12 anos, as idades são apenas subestimadas. Nas crianças até aos 4 anos, a idade 

óssea aproxima-se mais da idade cronológica. Com o aumento da idade, aumenta a dispersão 

dos valores em torno da linha das idades coincidentes (Figura 15). 

 

Figura 15. Relação entre idade cronológica e idade óssea estimada no fémur através do Método de Pyle e Hoerr 

(1955) e do Método das Chaves de Classificação na amostra de esqueletos do sexo feminino, por grupos 

etários. À esquerda está representado o grupo etário 1 (indivíduos menores de 12 anos) e à direita está 

representado o grupo etário 2 (indivíduos maiores de 12 anos).  
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 Amostra Total com Sexos Combinados - Resultados por Grupos Etários  

A mesma separação etária foi feita na amostra total com sexos combinados por grupos 

etários (crianças menores e maiores de 12 anos). No grupo até aos 12 anos não existem 

diferenças significativas entre a idade cronológica e idade óssea (p>0,05), ao contrário do que 

sucede no grupo dos maiores que 12 anos (p=0,000) (Tabela 21). 

Tabela 21. Valores dos testes t para a comparação entre idade óssea e idade cronológica na tíbia, fémur e 

joelho, na amostra de esqueletos total com sexos combinados, por grupo etário (indivíduos menores e maiores 

de 12 anos). Idade óssea estimada com o Método de Pyle & Hoerr (1955) e com o Método das Chaves de 

Classificação. 

 t p gl 
Média da discrepância 

entre idade óssea e 
cronológica (anos) 

Grupo etário 1 [0-11,9 anos]     

 FÉMUR     

 Pyle & Hoerr -1,783 0,080 61 -0,31 
 Chave de Classificação -1,595 0,116 61 -0,27 
 TÍBIA     

 Pyle & Hoerr -1,930 0,059 54 -0,34 
 Chave de Classificação 0,770 0,445 51 0,21 
 JOELHO     

  Pyle & Hoerr -1,373 0,175 54 -0,27 
  Chave de Classificação -0,955 0,344 51 -0,17 

Grupo etário 2 [12-19 anos]     

 FÉMUR     

 Pyle & Hoerr -4,878 0,000 20 -1,41 
 Chave de Classificação -5,798 0,000 20 -1,90 
 TÍBIA     

 Pyle & Hoerr -5,006 0,000 20 -1,62 
 Chave de Classificação -4,238 0,000 20 -1,47 
 JOELHO     

  Pyle & Hoerr -4,427 0,000 20 -1,38 
  Chave de Classificação -3,482 0,002 20 -1,16 

 

 

Os coeficientes de correlação entre idade cronológica e idade óssea estimada na amostra 

total com sexos combinados são muito fortes no grupo etário dos menores de 12 anos (r>0,90) 

mas são baixos no grupo etário dos maiores de 12 anos (variam entre 0,329<r<0,594). 

Através da análise dos gráficos que ilustram a relação entre a idade cronológica e óssea 

verifica-se que até aos 12 anos a idade é estimada tanto por excesso como por defeito. No 

entanto, em crianças até aos 4 anos, a idade óssea estimada aproxima-se mais da idade 

cronológica do que entre os 4 e os 12 anos, onde há maior dispersão dos pontos em torno da 

recta. A partir dos 12 anos a idade é maioritariamente subestimada, distribuindo-se os pontos 

abaixo da linha de idades coincidentes (Figura 16).  
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Figura 16. Relação entre idade cronológica e idade óssea estimada no fémur através do Método de Pyle e Hoerr 

(1955) e do Método das Chaves de Classificação na amostra de esqueletos total com sexos combinados, por 

grupos etários. À esquerda está representado o grupo etário 1 (indivíduos menores de 12 anos) e à direita está 

representado o grupo etário 2 (indivíduos maiores de 12 anos).  

 

1.2.3. Comparação entre o Método de Pyle e Hoerr (1955) e do Método das Chaves de 

Classificação  

Para comparar os dois métodos aplicados à amostra de esqueletos de não adultos em 

estudo realizaram-se testes t para amostras emparelhadas entre as idades ósseas estimadas pelo 

método de Pyle & Hoerr (1955) e as idades ósseas estimadas pelo método das Chaves de 

Classificação. Verifica-se que, quando a maturação é avaliada no fémur e no joelho, não existem 

diferenças significativas entre os dois métodos (p>0,05) (Tabela 22). Pelo contrário, existem 

diferenças significativas entre os dois métodos quando a maturação óssea é avaliada na tíbia 

(p<0,05). Os resultados dos testes t para comparação entre idade ósseas estimadas pelos dois 

métodos na tíbia indicam que as estimativas feitas com o método das Chaves de Classificação 

são, em média, mais baixas em relação ao método de Pyle e Hoerr (t<0) (Tabela 22). Esta 

sobrestimação da idade na tíbia varia entre os 0,23 anos (amostra masculina) e os 0,34 anos 

(amostra feminina) (Tabela 22). No caso do fémur e do joelho, sucede o contrário, ou seja, o 

método das Chaves de Classificação estima a idade óssea acima do método de Pyle e Hoerr 

(t>0), ainda que esta diferença, em média, seja baixa e não significativa (não ultrapassa os 0,18 e 

os 0,14 anos, para o fémur e joelho, respectivamente) (Tabela 22).  
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Tabela 22. Comparação entre o Método de Pyle & Hoerr e o Método das Chaves de Classificação: resultados 

dos testes t para a comparação das idades ósseas (IO) estimadas pelo Método de Pyle & Hoerr com as idades 

ósseas estimadas pelo Método das Chaves de Classificação. Os resultados estão indicados para o fémur, tíbia e 

joelho, para a amostra de esqueletos total, masculina, feminina e amostra total com sexos combinados. 

 
t gl p 

Média da discrepância  
IEPyle&Hoerr-IEChaves de Classificação  

(anos) 

FÉMUR       

 Amostra Total 1,625 83 0,108 0,13 
 Sexo Masculino 0,947 46 0,348 0,10 
 Sexo Feminino 1,334 35 0,191 0,18 
 Amostra Total com Sexos Combinados 1,061 83 0,292 0,09 

TÍBIA      

 Amostra Total  -3,990 72 0,000 -0,32 
 Sexo Masculino -2,614 40 0,013 -0,23 
 Sexo Feminino -3,124 31 0,040 -0,34 
 Amostra Total com Sexos Combinados -2,787 72 0,007 -0,27 

JOELHO      

 Amostra Total 1,060 72 0,292 0,10 
 Sexo Masculino 0,506 40 0,616 0,06 
 Sexo Feminino 1,029 31 0,311 0,14 
 Amostra Total com Sexos Combinados 1,089 72 0,280 0,10 

 

 

2. Maturação Óssea na Amostra de Indivíduos Não Adultos Radiografados no Hospital de 

Santa Maria 

2.1. Estimativa dos Erros Intra-Observador e Inter-Observador 

Os erros intra-observador e inter-observador relativos aos dados da maturação óssea na 

amostra indivíduos não adultos radiografados no Hospital de Santa Maria foram avaliados através 

do cálculo do coeficiente k de Cohen e da percentagem de concordância (%C) numa sub-amostra 

de vinte indivíduos escolhida aleatoriamente (10 de cada sexo), no fémur, tíbia e joelho.  

Relativamente ao erro intra-observador, os valores do coeficiente k de Cohen indicam uma 

concordância quase perfeita (0,81<k<1,00) para as três localizações (Landis e Koch, 1977), sendo 

os valores da percentagem de concordância ligeiramente superiores aos valores do coeficiente k 

de Cohen cada localização (Tabela 23). 

Tabela 23. Erro intra-observador relativo à maturação óssea na amostra de indivíduos não adultos 

radiografados no Hospital de Santa Maria (n=20), estimado através do Coeficiente k de Cohen e da Percentagem 

de Concordância (%C), para o método de Pyle & Hoerr, no fémur, tíbia e joelho. 

 
Pyle & Hoerr 

Fémur Tíbia Joelho 

k de Cohen  0,943 0,839 0,892 

 %C 95 85 90 

 

Os valores do coeficiente k de Cohen calculados para estimar o erro inter-observador 

indicam uma concordância moderada (0,41<k<0,60) entre as observações dos dois avaliadores 
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para as três localizações avaliadas com o método de Pyle e Hoerr (Landis e Koch, 1977) (Tabela 

24). As percentagens de concordância são ligeiramente superiores aos valores do coeficiente k de 

Cohen para todas as localizações, sendo o valor mínimo observado ao nível do joelho (35% de 

concordância) (Tabela 24). 

Tabela 24. Erro inter-observador relativo à maturação óssea na amostra de indivíduos não adultos 

radiografados no Hospital de Santa Maria (n=20), estimado através do Coeficiente k de Cohen e da Percentagem 

de Concordância (%C), para o método de Pyle & Hoerr, no fémur, tíbia e joelho. 

 
Pyle & Hoerr 

Fémur Tíbia Joelho 

k de Cohen  0,415 0,409 0,318 

 %C 45 45 35 
 

 

2.2. Maturação Óssea do Joelho 

 Amostra Total 

Os resultados dos testes t para a amostra total indicam que existem diferenças 

significativas entre a idade óssea estimada através do método de Pyle e Hoerr e a idade 

cronológica nas três localizações avaliadas (fémur, tíbia e joelho) (p<0,05) (Tabela 25). Esta 

diferença deve-se a uma sobrestimação da idade (t>0), sendo que a discrepância média entre a 

idade óssea e cronológica varia entre 0,41 anos (no joelho) e 0,48 anos (no fémur) na amostra 

total (Tabela 25). 

Tabela 25. Valores dos testes t para a comparação entre idade cronológica e idade óssea estimada na tíbia, 

fémur e joelho, na amostra total de radiografias. Idade óssea estimada pelo Método de Pyle & Hoerr (1955).  

 t gl p 
Média da discrepância entre idade 

óssea e cronológica (anos) 

Fémur  3,783 108 0,000 0,48 
Tíbia 3,455 108 0,001 0,43 
Joelho 3,424 108 0,001 0,41 

 

Ainda assim, a relação entre idade cronológica e idade óssea origina sempre coeficientes 

de correlação bastante fortes na amostra total (r>0,94).  

A análise do gráfico que traduz a relação entre idade óssea e idade cronológica permite 

observar que, nas idades mais jovens, os pontos se concentram mais próximos da linha 

isocronológica, nomeadamente até aos 5 anos. Depois desta idade, há uma maior dispersão dos 

pontos em torno da recta. Contudo, a partir dos 5 anos, os pontos distribuem maioritariamente 

acima da recta, ilustrando a tendência para a sobrestimação da idade (Figura 17).  
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Figura 17. Relação entre idade cronológica e idade óssea estimada no fémur com o Método de Pyle e Hoerr 

(1955) na amostra total de radiografias. 

 

 Amostra do Sexo Masculino 

Os resultados dos testes t indicam que existem diferenças significativas entre a idade 

óssea estimada na amostra masculina e a idade cronológica para o fémur, tíbia e joelho (p=0,000) 

(Tabela 26). Os valores médios das discrepâncias entre idade óssea e idade cronológica variam 

entre 0,61 anos (na tíbia) e os 0,65 anos (no fémur), revelando a existência de sobrestimação da 

idade aquando da aplicação do método de Pyle e Hoerr (1955) na amostra masculina (Tabela 26). 

Tabela 26. Valores dos testes t para a comparação entre idade cronológica e idade óssea estimada na tíbia, 

fémur e joelho, na amostra de radiografias de indivíduos do sexo masculino. Idade óssea estimada pelo Método 

de Pyle & Hoerr (1955). 

 t gl p 
Média da discrepância entre idade 

óssea e cronológica (anos) 

Fémur  3,982 68 0,000 0,65 
Tíbia 3,807 68 0,000 0,61 
Joelho 4,071 68 0,000 0,63 

 

A relação idade óssea e cronológica origina coeficientes de correlação muito fortes 

(r>0,94) para o fémur, tíbia e joelho. 

A observação do gráfico que traduz a relação entre a idade cronológica e a esquelética 

permite verificar que há uma maior concentração dos pontos ao redor da linha isocronológica em 

crianças mais jovens (aproximadamente até aos 7 anos), havendo a partir daí uma maior 

dispersão dos pontos. Verifica-se ainda que os pontos se localizam maioritariamente acima da 

linha isocronológica, confirmando a tendência para a sobrestimação da idade na amostra 

masculina com o método radiográfico de Pyle e Hoerr (Figura 18).  
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Figura 18. Relação entre idade cronológica e idade óssea estimada no fémur com o Método de Pyle e Hoerr 

(1955) na amostra de radiografias de indivíduos do sexo masculino. 

 

 Amostra do Sexo Feminino 

Os resultados dos testes t indicam que não existem diferenças significativas entre a idade 

óssea estimada e a idade cronológica no fémur, tíbia e joelho na amostra feminina (p>0,05) 

(Tabela 27). As médias das discrepâncias entre idade óssea e idade cronológica não são 

significativas, nunca ultrapassando os dois meses (0,17 anos no fémur) (Tabela 27). 

Tabela 27. Valores dos testes t para a comparação entre idade cronológica e idade óssea estimada na tíbia, 

fémur e joelho, na amostra de radiografias de indivíduos do sexo feminino. Idade óssea estimada pelo Método 

de Pyle & Hoerr (1955). 

 t gl p 
Média da discrepância entre idade 

óssea e cronológica (anos) 

Fémur  -0,912 39 0,367 0,17 
Tíbia -0,643 39 0,524 0,12 
Joelho -0,200 39 0,843 0,04 

 

 Os valores da correlação entre idade óssea e cronológica na amostra feminina são fortes 

(r>0,89) para o fémur, tíbia e joelho.  

O gráfico que relaciona a idade óssea com a idade cronológica permite observar que os 

pontos se aproximam bastante da linha de idades coincidentes No entanto, apesar da pequena 

dimensão da sub-amostra (n=9), há uma ligeira tendência para a sobrestimação da idade até aos 

7 anos, à excepção das duas crianças mais novas da amostra (raparigas de 1,23 e 1,50 anos de 

idade), em que a discrepância entre idade óssea e cronológica é aproximadamente zero. Dos 7 

aos 13 anos verifica-se uma tendência para a subestimação da idade. A partir dos 13 anos, há 

uma distribuição mais equilibrada dos pontos acima e abaixo da linha isocronológica (Figura 19).  
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Figura 19. Relação entre idade cronológica e idade óssea estimada no fémur com o Método de Pyle e Hoerr 

(1955) na amostra de radiografias de indivíduos do sexo feminino. 

 

 Amostra Total com Sexos Combinados 

Analisaram-se os resultados dos testes t que compararam idades ósseas com idades 

cronológicas na amostra total com sexos combinados. Verificou-se que as duas variáveis não 

diferem significativamente (p>0,05), no fémur, na tíbia e no joelho (Tabela 28). A diferença 

máxima entre idade óssea e cronológica é de aproximadamente 1 mês (no fémur: 0,09 anos) 

(Tabela 28). 

Tabela 28. Valores dos testes t para a comparação entre idade óssea e idade cronológica na tíbia, fémur e 

joelho, na amostra de radiografias total com sexos combinados. Idade óssea estimada pelo Método de Pyle & 

Hoerr (1955). 

 t gl p 
Média da discrepância entre idade 

óssea e cronológica (anos) 

Fémur  0,622 106 0,535 0,09 
Tíbia 2,180 106 0,828 0,03 
Joelho 0,313 106 0,755 0,04 

 

Verifica-se também que a correlação entre idade cronológica e idade óssea é muito forte 

(r>0,93) nas três localizações anatómicas avaliadas.  

Pelo gráfico que relaciona a idade cronológica com a idade óssea pode-se observar que, 

até aos 5 anos de idade, todos os pontos se encontram muito próximos da linha de idade 

coincidente. A partir desta idade e até aos 15 anos há uma maior dispersão dos pontos acima e 

abaixo da linha de idades coincidentes. A partir dos 15 anos há novamente uma maior 

aproximação dos pontos à linha isocronológica (Figura 20).  
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Figura 20. Relação entre idade cronológica e idade óssea estimada no fémur com o Método de Pyle e Hoerr 

(1955) na amostra de radiografias total com sexos combinados. 

 

 Amostra Total - Resultados por Grupos Etários 

A amostra de radiografias foi analisada por grupos etários, tendo-se dividido a amostra no 

grupo dos 0-11,9 anos (grupo etário 1) e no grupo dos 12-19 anos (grupo etário 2). 

A diferença entre idade óssea e cronológica é significativa no grupo etário dos menores de 

12 anos (p<0,05), mas não é significativa para o grupo etário dos maiores de 12 anos (p>0,05) à 

excepção da avaliação feita no fémur (p=0,046). Para além disso, os valores médios da 

discrepância entre idade óssea e cronológica são positivos para ambos os grupos etários, 

denotando uma subestimação da idade, e são ligeiramente superiores no grupo etário dos 

menores de 12 anos (Tabela 29). 

 

Tabela 29. Valores dos testes t para a comparação entre idades ósseas estimadas com o método de Pyle e 

Hoerr (1955) e idades cronológicas na amostra total de radiografias, por grupo etário (indivíduos menores e 

maiores de 12 anos). 

 t gl p 
Média da discrepância entre idade 

óssea e cronológica (anos) 

Grupo etário 1 [0-11,9 anos] 

 Fémur  3,181 65 0,002 0,52 
 Tíbia 2,843 65 0,006 0,46 
 Joelho 2,910 65 0,005 0,46 

Grupo etário 2 [12-18 anos] 

 Fémur  2,055 42 0,046 0,41 
 Tíbia 1,956 42 0,057 0,39 
 Joelho 1,816 42 0,076 0,35 
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A correlação ente idade óssea e cronológica é mais forte no grupo etário dos menores de 

12 anos (r≈0,93) do que no grupo etário dos maiores de 12 anos (0,75<r<0,77).  

No gráfico que ilustra a relação entre idade óssea e cronológica para o grupo de crianças 

até aos 12 anos observa-se uma clara tendência para um aumento da dispersão dos dados à 

medida que aumenta a idade cronológica (Figura 21, à esquerda). Inicialmente, até cerca dos 7 

anos, a idade óssea aproxima-se bastante da idade cronológica. A partir daí, aumenta a dispersão 

das estimativas da idade (Figura 21, à esquerda). Nos maiores de 12 anos verifica-se tanto 

sobrestimação como subestimação da idade óssea (Figura 21, à direita). 

 

 

Figura 21. Relação entre idade cronológica e idade óssea estimada no fémur com o Método de Pyle e Hoerr 

(1955) na amostra total de radiografias, por grupos etários. À esquerda está representado o grupo etário 1 

(indivíduos menores de 12 anos) e à direita está representado o grupo etário 2 (indivíduos maiores de 12 anos).  

 

 Amostra Masculina - Resultados por Grupos Etários 

Existem diferenças significativas entre a idade óssea e a idade cronológica tanto nos 

indivíduos menores de 12 anos como nos maiores de 12 anos (p>0,05) (Tabela 30). As diferenças 

médias entre idade óssea e cronológica são positivas, havendo uma tendência para a 

sobrestimação da idade aquando da aplicação do método de Pyle e Hoerr nesta amostra. Para 

além disso, verifica-se que a sobrestimação é ligeiramente maior nos rapazes menores de 12 

anos (IO-IC≈0,70 anos) do que nos maiores de 12 anos (0,53 anos<IO-IC<0,56 anos) (Tabela 30).   

Tabela 30. Valores dos testes t para a comparação entre idades ósseas estimadas com o método de Pyle e 

Hoerr (1955) e idades cronológicas na amostra de radiografias de indivíduos do sexo masculino, por grupo 

etário (indivíduos menores e maiores de 12 anos). 

 t gl p 
Média da discrepância entre idade 

óssea e cronológica (anos) 

Grupo etário 1 [0-11,9 anos] 

 Fémur  3,155 42 0,003 0,72 
 Tíbia 3,037 42 0,004 0,67 
 Joelho 3,302 42 0,002 0,69 

Grupo etário 2 [12-19 anos] 

 Fémur  2,438 25 0,022 0,56 
 Tíbia 2,280 25 0,031 0,53 
 Joelho 2,349 25 0,027 0,54 
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A correlação entre idade óssea e cronológica até aos 12 anos é muito forte (r≈0,93) e é 

ligeiramente mais baixa no grupo dos maiores de 12 anos (r≈0,84). 

Os gráficos que relacionam a idade óssea e cronológica mostram que, no grupo dos 

rapazes menores de 12 anos, há uma maior quantidade de pontos acima da linha de idades 

coincidentes, particularmente a partir dos 7 anos. Até esta idade, a maioria dos pontos localizam-

se abaixo da linha de idades coincidentes (Figura 22, à esquerda). Nos rapazes maiores de 12 

anos, os pontos localizam-se maioritariamente acima da linha isocronológica. As excepções 

verificam-se até aos 13 anos, em que há simultaneamente subestimação e sobrestimação da 

idade óssea, e nos dois rapazes mais velhos da amostra com idades cronológicas praticamente 

coincidentes, cuja idade óssea é subestimada (Figura 22, à direita). 

 

Figura 22. Relação entre idade cronológica e idade óssea estimada no fémur com o Método de Pyle e Hoerr 

(1955) na amostra de radiografias de indivíduos do sexo masculino, por grupos etários. À esquerda está 

representado o grupo etário 1 (indivíduos menores de 12 anos) e à direita está representado o grupo etário 2 

(indivíduos maiores de 12 anos).  

 

 Amostra Feminina - Resultados por Grupos Etários 

Na amostra feminina, as diferenças entre idade óssea e cronológica não são significativas 

nos dois grupos etários. Para além disso, a diferença média entre idade óssea e idade cronológica 

em ambos os grupos nunca ultrapassa os dois meses e meio, sendo sempre positiva ou 

aproximadamente nula (Tabela 31). 

Tabela 31. Valores dos testes t para a comparação entre idades ósseas estimadas com o método de Pyle e 

Hoerr (1955) e idades cronológicas na amostra de radiografias de indivíduos do sexo feminino, por grupo etário 

(indivíduos menores e maiores de 12 anos). 

 t gl p 
Média da discrepância entre idade 

óssea e cronológica (anos) 

Grupo etário 1 [0-11,9 anos] 

 Fémur  0,842 22 0,409 0,16 
 Tíbia 0,369 22 0,716 0,07 
 Joelho 0,142 22 0,888 0,03 

Grupo etário 2 [12,0-19,0 anos] 

 Fémur  0,516 16 0,613 0,19 
 Tíbia 0,516 16 0,613 0,19 
 Joelho 0,138 16 0,892 0,04 
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A correlação é mais forte entre idades ósseas e cronológicas nas raparigas até aos 12 

anos (r≈0,96) do que a partir dos 12 anos, em que os valores de correlação são fracos (r≈0,52). 

No gráfico que relaciona a idade óssea com a cronológica no grupo das raparigas até aos 

12 anos, observa-se uma maior quantidade de pontos acima da recta de idades coincidentes até 

aos 7 anos e, a partir dessa idade, começa a haver maior quantidade de pontos abaixo da linha 

isocronológica (Figura 23, à esquerda). No grupo das raparigas maiores de 12 anos a tendência 

não é muito clara, mas pode-se observar uma maior quantidade de pontos distribuídos abaixo da 

recta de idades coincidentes nas raparigas a partir dos 15 anos (Figura 23, à direita). 

 

Figura 23. Relação entre idade cronológica e idade óssea estimada no fémur com o Método de Pyle e Hoerr 

(1955) na amostra de radiografias de indivíduos do sexo feminino, por grupos etários. À esquerda está 

representado o grupo etário 1 (indivíduos menores 12 anos) e à direita está representado o grupo etário 2 

(indivíduos maiores de 12 anos).  

 

 Amostra Total com Sexos Combinados - Resultados por Grupos Etários 

Não existem diferenças significativas entre idade óssea e cronológica em ambos os grupos 

etários na amostra total com sexos combinados (Tabela 32). Ainda assim, verifica-se que, no 

grupo etário 1 (menores de 12 anos), a média das diferenças entre idades ósseas e cronológicas 

é sempre positiva (varia entre 0,12 e 0,20 anos). No caso do grupo etário 2 (maiores de 12 anos), 

este valor é sempre negativo, variando entre os 0,10 e os 0,12 anos (Tabela 32). 

 

Tabela 32. Valores dos testes t para a comparação entre idades ósseas estimadas com o método de Pyle e 

Hoerr (1955) e idades cronológicas na amostra de radiografias total com sexos combinados, por grupo etário 

(indivíduos menores e maiores de 12 anos). 

 t gl p 
Média da discrepância entre idade 

óssea e cronológica (anos) 

Grupo etário 1 [0-11,9 anos] 

 Fémur  1,143 65 0,257 0,20 
 Tíbia 0,721 65 0,473 0,12 
 Joelho 0,826 65 0,412 0,14 

Grupo etário 2 [12,0-19,0 anos] 

 Fémur  -0,403 40 0,609 -0,10 
 Tíbia -0,500 40 0,620 -0,12 
 Joelho -0,456 40 0,651 -0,11 
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A correlação é muito forte entre idades ósseas e cronológicas no grupo etário até aos 12 

anos (r≈0,91). No grupo dos maiores de 12 anos a correlação é mais baixa (r≈0,67). 

 Os gráficos que relacionam idades ósseas e idades cronológicas mostram que no grupo 

etário dos menores de 12 anos há uma maior quantidade de pontos acima da linha de idades 

coincidentes (Figura 24, à esquerda). Nos maiores de 12 anos, os pontos distribuem-se 

maioritariamente abaixo da linha isocronológica. A partir dos 15 anos, há uma grande 

aproximação dos pontos a esta linha (excepto nos dois indivíduos mais velhos) (Figura 24, à 

direita). 

 

Figura 24. Relação entre idade cronológica e idade óssea estimada no fémur com o Método de Pyle e Hoerr 

(1955) na amostra de radiografias total com sexos combinados, por grupos etários. À esquerda está 

representado o grupo etário 1 (indivíduos menores de 12 anos) e à direita está representado o grupo etário 2 

(indivíduos maiores de 12 anos).  

 

3. Factores que Influenciam o Crescimento do Esqueleto – Amostra de Esqueletos Não 

Adultos Identificados do Museu Bocage 

3.1. Medidas Geográficas de Qualidade Ambiental 

O teste One-Sample Kolmogorov-Smirnov realizado demonstrou que os dados pertencem 

a uma distribuição normal (p>0,05) e o teste de Levene indica que há homogeneidade das 

variâncias para todas as variáveis (p>0,05). Os resultados dos testes t para amostras 

independentes revelam que os valores da discrepância entre idades ósseas e idades cronológicas 

não diferem significativamente entre o grupo de NSE elevado e o grupo de NSE baixo, no fémur, 

tíbia e joelho, utilizando ambos os métodos de avaliação da maturação óssea (Tabela 33). 
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Tabela 33. Valores dos testes t para a comparação das discrepâncias entre idade óssea e idade cronológica 

entre indivíduos pertencentes aos grupos de elevado e baixo NSE, para o fémur, tíbia e joelho. Idade óssea 

estimada pelo Método de Pyle & Hoerr (1955) e pelo Método das Chaves de Classificação. NSE foi determinado 

de acordo com a freguesia de nascimento. 

 t gl p 

Fémur     
 Pyle & Hoerr 0,301 58 0,765 
 Chave de Classificação 1,070 58 0,289 

Tíbia    
 Pyle & Hoerr 1,310 52 0,196 
 Chave de Classificação 0,450 51 0,654 

Joelho     
 Pyle & Hoerr 1,310 52 0,196 
 Chave de Classificação 1,096 51 0,278 

 

As caixas-de-bigodes da distribuição das discrepâncias entre idade óssea e idade 

cronológica sugerem um ligeiro atraso no crescimento no grupo de baixo NSE relativamente ao 

grupo de elevado NSE, particularmente visível aquando da aplicação do método das Chaves de 

Classificação. No entanto, em ambos os casos, há uma grande dispersão na distribuição dos 

valores das discrepâncias, sendo que para o método de Pyle e Hoerr o máximo da distribuição 

dos valores de discrepância entre idade óssea e cronológica no grupo de elevado NSE é inferior 

ao do grupo de baixo NSE (Figura 25).  

 
Figura 25. Caixas-de-Bigodes da distribuição dos valores da discrepância entre idade óssea (IO) e idade 

cronológica (IC) para os grupos de elevado (n=34) e baixo (n=26) NSE, para o fémur na amostra total. Os valores 

foram obtidos com o método de Pyle e Hoerr (1955) (à esquerda) e com o método das Chave de Classificação (à 

direita). NSE foi determinado de acordo com a freguesia de nascimento. A mediana é representada pela linha 

dentro da caixa, a caixa inclui 25% a 75% da distribuição, os bigodes representam a amplitude dos dados 

excluindo os outliers e os pontos representam outliers. O outlier positivo no gráfico da esquerda representa o 

indivíduo número 1584 da colecção. 

 

O atraso médio do crescimento é menor para o grupo de elevado NSE do que para o grupo 

de baixo NSE, para ambos os métodos, verificando-se também uma maior dispersão dos valores 

das discrepâncias entre idade óssea e cronológica nos grupos de baixo NSE para ambos os 

métodos (Tabela 34). 
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Tabela 34. Valores médios da discrepância entre idade óssea (IO) e idade cronológica (IC) e valores de desvio 

padrão (σ) no fémur, para o método de Pyle e Hoerr (1955) e método das Chave de Classificação, por nível 

socioeconómico (NSE), de acordo com a freguesia de nascimento. 

 
 

Pyle & Hoerr Chave de Classificação 
NSE elevado NSE baixo NSE elevado NSE baixo 

Média de IO-IC (anos) -0,70 -0,80 -0,65 -1,03 

σ (anos) 1,14 1,47 1,20 1,57 

n 34 26 34 26 

 

 Os resultados dos testes t para amostras independentes por grupos etários (indivíduos 

menores e maiores que 12 anos) revelam que as discrepâncias entre idade óssea e cronológica 

não diferem significativamente entre o grupo elevado NSE e o grupo de baixo NSE (p>0,05), nas 

três localizações anatómicas, quer para o método de Pyle e Hoerr quer para o método das 

Chaves de Classificação.  

Com o método de Pyle e Hoerr verifica-se que as distribuições dos valores de discrepância 

entre idade óssea e cronológica se sobrepõem completamente nos dois grupos socioeconómicos 

nas crianças até aos 12 anos (Figura 26, à esquerda). No grupo dos maiores de 12 anos, há um 

atraso do crescimento nos grupos de elevado e baixo NSE. Porém, o gráfico sugere que este 

atraso é maior no grupo de baixo NSE (Figura 26, à direita).  

 
Figura 26. Caixas-de-Bigodes da distribuição dos valores da discrepância entre idade óssea (IO) e idade 

cronológica (IC) para os grupos de elevado e baixo NSE, para o fémur na amostra total. Os valores foram 

obtidos com o método de Pyle e Hoerr (1955) e são apresentados por grupos etários: indivíduos menores de 12 

anos (à esquerda) e indivíduos maiores de 12 anos (à direita). NSE foi determinado de acordo com a freguesia 

de nascimento. A mediana é representada pela linha dentro da caixa, a caixa inclui 25% a 75% da distribuição, 

os bigodes representam a amplitude dos dados excluindo outliers e os pontos representam outliers. O outlier 

positivo no gráfico da esquerda representa o individuo número 1584 da colecção e os outliers negativos no 

representam os indivíduos número 574 e 1653 da colecção. 

 

O atraso médio do crescimento é maior no grupo dos maiores de 12 anos relativamente ao 

grupo dos menores de 12 anos, sendo também maior nos grupos de baixo NSE, para ambos os 

grupos etários (Tabela 35). Observa-se ainda que, no grupo dos menores de 12 anos, há uma 

maior dispersão dos valores da discrepância entre idades ósseas e cronológicas no grupo de 
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baixo NSE (σ=1,17) comparativamente ao grupo de elevado NSE (σ=1,58). Tal não acontece no 

grupo dos indivíduos maiores de 12 anos, em que a dispersão destes valores é igual nos grupos 

de elevado e baixo NSE (σ=1,05 e σ=1,06, respectivamente)  

 

Tabela 35. Valores médios da discrepância entre idade óssea (IO) e idade cronológica (IC) e valores de desvio 

padrão (σ) no fémur, para o método de Pyle e Hoerr (1955), por nível socioeconómico (NSE) e grupo etário 

(indivíduos maiores e menores de 12 anos). 

 
<12 anos >12 anos 

NSE elevado NSE baixo NSE elevado NSE baixo 

Média de IO-IC (anos) -0,56 -0,61 -1,03 -1,3 

σ (anos) 1,17 1,58 1,05 1,06 

n 24 19 10 7 

 

A análise das caixas-de-bigodes obtidas para o método das Chaves de Classificação para 

indivíduos menores de 12 anos, permite observar que há uma sobreposição das distribuições dos 

valores de discrepância entre idades ósseas e cronológicas. Apesar disto, aproximadamente 25% 

das crianças com menos de 12 anos do grupo de baixo NSE têm um maior atraso do crescimento 

em comparação com as crianças de elevado NSE (Figura 27, à esquerda). Relativamente ao 

grupo de indivíduos maiores de 12 anos, verifica-se que há um atraso do crescimento em ambos 

os níveis socioeconómicos, contudo, este é maior no grupo de baixo NSE (Figura 27, à direita).  

 
Figura 27. Caixas-de-Bigodes da distribuição dos valores da discrepância entre idade óssea (IO) e idade 

cronológica (IC) para os grupos de elevado e baixo NSE, para o fémur na amostra total. Os valores foram 

obtidos com o método da Chave de Classificação e são apresentados por grupos etários: indivíduos menores 

de 12 anos (à esquerda) e indivíduos maiores de 12 anos (à direita). NSE foi determinado de acordo com a 

freguesia de nascimento. A mediana é representada pela linha dentro da caixa, a caixa inclui 25% a 75% da 

distribuição, os bigodes representam a amplitude dos dados excluindo outliers e os pontos representam 

outliers. Os outliers negativos no gráfico da esquerda representam os indivíduos número 574 e 1653 da 

colecção. 

 

Tal como acontece com o método de Pyle e Hoerr, para o método das Chaves de 

Classificação o atraso médio do crescimento é maior no grupo dos maiores de 12 anos do que no 

dos menores de 12 anos, sendo mais acentuado no grupo de baixo NSE, em ambos os grupos 
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etários (Tabela 36). A dispersão dos valores das discrepâncias entre idade óssea e idade 

cronológica avaliada pelo desvio padrão (σ) é maior no grupo de baixo NSE para ambos os 

métodos (Tabela 36). 

 

Tabela 36. Valores médios da discrepância entre idade óssea (IO) e idade cronológica (IC) e de desvio padrão 

(σ) no fémur, para o método da Chave de Classificação, por nível socioeconómico (NSE) e grupo etário 

(indivíduos maiores e menores de 12 anos). 

 

 
<12 anos >12 anos 

NSE elevado NSE baixo NSE elevado NSE baixo 

Média de IO-IC (anos) -0,39 -0,61 -1,27 -2,16 

σ (anos) 1,21 1,49 0,97 1,26 

n 24 19 10 7 

 

 

3.1. Medidas Individuais de Qualidade Ambiental 

 

O teste One-Sample Kolmogorov-Smirnov realizado demonstrou que os dados pertencem 

a uma distribuição normal (p>0,05). Porém, o teste de Levene indica que não existe 

homogeneidade das variâncias para todas as variáveis (p<0,05). Por este motivo utilizou-se o 

teste não paramétrico Mann-Whitney U para averiguar a existência de diferenças entre os valores 

de discrepância entre idade óssea e cronológica entre os dois grupos de diferentes níveis 

socioeconómicos. Os resultados do teste de Mann-Whitney U revelam que os valores da 

discrepância entre idades ósseas e idades cronológicas não diferem significativamente entre os 

grupos de elevado e baixo NSE (p>0,05), no fémur, tíbia e joelho, utilizando ambos os métodos de 

avaliação da maturação óssea (Tabela 37). 

 

Tabela 37. Valores dos testes de Mann-Whitney U para a comparação das discrepâncias entre idade óssea e 

idade cronológica entre indivíduos pertencentes aos grupos de elevado e baixo NSE, para o fémur, tíbia e 

joelho, para o Método de Pyle & Hoerr (1955) e para o Método das Chaves de Classificação. 

 Z p 

Fémur    
 Pyle & Hoerr -1,311 0,190 
 Chave de Classificação -1,802 0,072 

Tíbia   
 Pyle & Hoerr -1,296 0,195 
 Chave de Classificação -0,760 0,447 

Joelho    
 Pyle & Hoerr -1,005 0,315 
 Chave de Classificação -1,566 0,117 

 

Pela análise das caixas-de-bigodes da distribuição das discrepâncias entre idade óssea e 

idade cronológica para, os grupos de NSE elevado e baixo NSE, verificou-se que para ambos os 

métodos, as caixas-de-bigodes apresentam padrões de distribuição semelhantes. Nos dois grupos 
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socioeconómicos observa-se um atraso no crescimento, porém, este parece ser maior no grupo 

de baixo NSE. Pode-se constatar também que o grupo de baixo NSE apresenta maior dispersão 

dos valores de discrepâncias entre idade óssea e idade cronológica (Figura 28). 

 

Figura 28. Caixas-de-Bigodes da distribuição dos valores da discrepância entre idade óssea (IO) e idade 

cronológica (IC) para os grupos de elevado e baixo NSE, para o fémur na amostra total. Os valores foram 

obtidos com o método de Pyle e Hoerr (1955) (à esquerda) e com o método da Chave de Classificação (à direita). 

NSE foi determinado de acordo com a profissão do pai. A mediana é representada pela linha dentro da caixa, a 

caixa inclui 25% a 75% da distribuição, os bigodes representam a amplitude dos dados excluindo os outliers e 

os pontos representam outliers. O outlier negativo no gráfico da esquerda representa o indivíduo número 1669 

da colecção. 

 

Relativamente à média das discrepâncias entre idades ósseas e idades cronológicas, 

verifica-se que o atraso do crescimento é maior no grupo de baixo NSE (Tabela 38). Pela análise 

dos valores do desvio padrão (σ) observa-se maior dispersão dos valores da discrepância entre 

idades ósseas e idades cronológicas no grupo de baixo NSE, em ambos os métodos (Tabela 38). 

 

Tabela 38. Valores médios da discrepância entre idade óssea (IO) e idade cronológica (IC) e valores de desvio 

padrão (σ) no fémur, para o método de Pyle e Hoerr e método da Chave de Classificação, por nível 

socioeconómico (NSE), de acordo com a profissão do pai. 

 
Pyle & Hoerr Chave de Classificação 

NSE elevado NSE baixo NSE elevado NSE baixo 

Média de IO-IC (anos) -0,40 -0,67 -0,32 -0,95 

σ (anos) 0,83 1,72 0,89 1,73 

n 28 44 28 44 

 

Os resultados dos testes de Mann-Whitney U por grupos etários (indivíduos menores e 

maiores que 12 anos) revelam que as discrepância entre idade óssea e idade cronológica não 

diferem significativamente entre o grupo elevado NSE e o grupo de baixo NSE (p>0,05), nas três 

localizações anatómicas, tanto para o método de Pyle e Hoerr como para o método das Chaves 

de Classificação.  
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 As caixas-de-bigodes foram obtidas para ambos os métodos de avaliação da maturação 

óssea (Pyle e Hoerr e Chaves de Classificação), com padrões de distribuição semelhantes, sendo 

apresentadas apenas as caixas-de-bigodes para o método de Pyle e Hoerr (Figura 28). As caixas- 

de-bigodes relativas ao método das Chaves de Classificação podem ser consultadas no Anexo 4.  

Quando se analisam as caixas de bigodes relativas aos menores de 12 anos, verifica-se 

que as distribuições das discrepâncias nos dois grupos se sobrepõem totalmente (Figura 4, à 

esquerda). Porém, no grupo dos maiores que 12 anos há um atraso no crescimento nos dois 

grupos socioeconómicos, mais acentuado nos indivíduos de baixo NSE (Figura 4, à direita). 

 
Figura 29. Caixas-de-Bigodes da distribuição dos valores da discrepância entre idade óssea (IO) e idade 

cronológica (IC) para os grupos de elevado e baixo NSE, para o fémur na amostra total. Os valores foram 

obtidos com o método de Pyle e Hoerr (1955) e são apresentados por grupos etários: indivíduos menores de 12 

anos (à esquerda) e indivíduos maiores de 12 anos (à direita). NSE foi determinado de acordo com a profissão 

do pai. A mediana é representada pela linha dentro da caixa, a caixa inclui 25% a 75% da distribuição, os 

bigodes representam a amplitude dos dados excluindo outliers e os pontos representam outliers. O outlier 

negativo no gráfico da esquerda representa o indivíduo número 389 da colecção. O outlier negativo severo no 

gráfico da direita, NSE elevado, representa o indivíduo número 1669; o outlier negativo no gráfico da direita, 

NSE baixo, representa o indivíduo número 1564 da colecção. 

  

No grupo etário das crianças menores de 12 anos o valor médio da discrepância 

representa um atraso ligeiro nos dois grupos socioeconómicos, não ultrapassando os dois meses 

e meio (0,21 anos). Apesar da pequena dimensão da sub-amostra dos maiores de 12 anos 

pertencentes a um elevado NSE (n=5), estes apresentam um atraso médio superior a um ano nos 

dois grupos socioeconómicos, maior no grupo de baixo NSE (Tabela 7). Em ambos os grupos 

etários os valores de desvio padrão são mais elevados no grupo de baixo NSE, indicando uma 

maior dispersão dos valores de discrepância entre idade óssea e idade cronológica neste grupo 

em comparação com o grupo de elevado NSE (Tabela 39). 
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Tabela 39. Valores médios da discrepância entre idade óssea (IO) e idade cronológica (IC) e valores de desvio 

padrão no fémur, para o método de Pyle e Hoerr, por nível socioeconómico (NSE) e grupo etário. NSE foi 

determinado de acordo com a profissão do pai. 

 
<12 anos >12 anos 

NSE elevado NSE baixo NSE elevado NSE baixo 

Média de IO-IC (anos) -0,21 -0,13 -1,26 -1,81 

σ (anos) 0,72 1,68 0,81 1,17 

n 23 30 5 14 

 

Relativamente ao método das Chaves de Classificação, no grupo etário dos indivíduos 

menores de 12 anos pertencentes a um elevado NSE, a média dos valores da discrepância entre 

idade óssea e cronológica aproxima-se de um mês de atraso (-0,09 anos). Este valor é menor que 

o observado no grupo de baixo NSE pertencentes à mesma faixa etária (-0,41 anos). No grupo de 

maiores de 12 anos, a média da discrepância entre idades ósseas e idades cronológicas é 

superior a um ano no grupo de elevado NSE (-1,39 anos) e superior a 2 anos no grupo de baixo 

NSE (-2,10 anos), mantendo-se a tendência para a um maior atraso em indivíduos pertencentes a 

níveis socioeconómicos mais desfavorecidos (Tabela 40). Analisando os valores de desvio padrão 

observa-se que existe uma maior dispersão de discrepância entre idade óssea e idade 

cronológica no grupo de baixo NSE comparativamente ao grupo de elevado NSE em ambos os 

grupos etários (indivíduos menores e maiores de 12 anos) (Tabela 40). 

 

Tabela 40. Valores médios da discrepância entre idade óssea (IO) e idade cronológica (IC) no fémur, para o 

método da Chave de Classificação, por nível socioeconómico (NSE) e grupo etário. NSE foi determinado de 

acordo com a profissão do pai. 

 
<12 anos >12 anos 

NSE elevado NSE baixo NSE elevado NSE baixo 

Média de IO-IC (anos) -0,09 -0,41 -1,39 -2,10 

σ (anos) 0,75 1,66 0,74 1,29 

n 23 30 5 14 
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V. DISCUSSÃO 

 

1. Equações de Estimativa da Idade – Medições no Joelho 

 

Um dos objectivos deste trabalho era avaliar o potencial das medições feitas no joelho para 

a estimativa da idade à morte em material osteológico. Este objectivo foi amplamente alcançado, 

pois foi possível verificar a existência de correlação muito forte entre a idade cronológica e o 

tamanho das diáfises, metáfises e epífises do fémur e tíbia. Por conseguinte, foi possível, através 

da calibração destes modelos de regressão linear, determinar equações de estimativa da idade à 

morte de fácil aplicação e com elevado potencial. 

 De uma maneira geral, a decisão das melhores equações de estimativa de idade está 

relacionada com os valores de EPM (erro padrão médio) e de ICM (intervalo de confiança médio). 

Quanto menores forem estes valores, melhores serão as equações de estimativa da idade. 

Segundo este critério, para sexo masculino, a localização mais apropriada para estimar a idade é 

a diáfise da tíbia (EPM=1,36 anos; ICM=±2,76 anos) enquanto que no sexo feminino é a epífise 

distal do fémur (EPM=1,44 anos; ICM=±2,98 anos). Porém, estes modelos têm uma utilidade 

reduzida quando o sexo do indivíduo não pode ser determinado, o que acontece com frequência 

em esqueletos de não adultos enquanto as características de diferenciação sexual não são 

evidentes ou quando os esqueletos estão incompletos.  

Para que a idade possa ser estimada em indivíduos de sexo desconhecido, foi necessário 

construir modelos que englobassem ambos os sexos. Para a amostra conjunta é a diáfise do 

fémur que apresenta menores erro padrão médio (EPM=1,41 anos) e intervalo de confiança médio 

(ICM=±2,81 anos), sendo portanto a melhor equação para estimar a idade em indivíduos de sexo 

desconhecido. Este local não coincide com os indicados para os rapazes e para as raparigas. Tal 

deve-se à combinação dos resultados conjuntos, que produzem uma equação de estimativa da 

idade com valores de EPM e ICM mais vantajosos. 

Este estudo proporciona vários modelos que podem ser usados alternativamente na 

estimativa da idade à morte em não adultos, tanto em contextos arqueológicos como forenses. A 

construção de modelos para as várias localizações anatómicas permite aumentar o número de 

situações em que a idade à morte pode ser estimada, uma vez que o material ósseo disponível 

depende do estado de conservação e se o esqueleto está ou não completo. Com base nos 

valores de EPM e ICM pode, então, descrever-se uma hierarquia de variáveis a usar na estimativa 

da idade. Portanto, se a medição do comprimento da diáfise do fémur não puder ser feita (por 

exemplo, se a diáfise estiver fragmentada), pode utilizar-se alternativamente, na sequência 

apresentada, a epífise proximal da tíbia, a diáfise da tíbia, a epífise distal do fémur, a metáfise 

proximal da tíbia e, finalmente, a metáfise distal do fémur. 
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Na literatura existente, são vários os estudos que relacionam o comprimento das diáfises 

dos ossos longos com a idade cronológica, nomeadamente em relação ao fémur e à tíbia. Estes 

estudos podem servir de referencial, uma vez apresentam dados padrão para populações e 

grupos etários específicos, desde o período fetal e peri-natal (Sheuer et al., 1980; Olsen et al., 

2002) até à paragem do crescimento (Maresh, 1970; Cardoso, 2005). Para além disso, o 

comprimento das diáfises dos ossos longos, como o fémur e a tíbia, é um dos métodos mais 

frequentemente utilizados para a estimativa da idade à morte em não-adultos, quando não é 

possível estimar a idade a partir do desenvolvimento dentário (Ubelaker, 1987). 

É importante referir que estes modelos apenas se aplicam a populações similares à 

amostra estudada. Por exemplo, o comprimento médio das diáfises do fémur e da tíbia reportado 

por Maresh (1970) é maior do que o comprimento das diáfises do fémur e tíbia reportado neste 

estudo. Assim, as equações de regressão linear aqui apresentadas não são representativas do 

crescimento dos indivíduos da amostra de Maresh (1970) nem as equações de estimativa de 

idade permitiriam estimar adequadamente a idade desses indivíduos. Uma vez que os indivíduos 

da amostra estudada pertencem a grupos socioeconómicos médios e baixos, pelo que 

apresentam atraso da maturação do esqueleto, as equações apresentadas neste estudo têm 

algumas limitações na sua aplicação, sendo mais adequadas para estimar a idade em populações 

que também apresentem atrasos no crescimento. 

Apesar de existirem vários estudos que permitem estimar a idade com base no 

comprimento das diáfises dos ossos longos, até à data, não existem estudos acerca da utilidade 

directa do tamanho das metáfises e epífises do joelho na estimativa da idade à morte. A única 

referência à utilização de medições na região do joelho está relacionada com a obtenção de 

estimativas indirectas da idade. Estas são utilizadas em casos em que as diáfises dos ossos 

longos estão fragmentadas, servindo as medições das epífises e metáfises do joelho para estimar 

o tamanho das diáfises do fémur e da tíbia. Deste modo, pode-se estimar a idade da criança pelo 

comprimento da diáfise inferido através do tamanho das metáfise e epífises do joelho (Hoppa e 

Gruspier, 1996). Neste estudo, tentou-se uma nova abordagem para estimar a idade à morte em 

não adultos. Pretendeu-se, então, formular um método de simples aplicação e fiável para estimar 

a idade à morte através das epífises e metáfises do joelho em desenvolvimento. As equações de 

estimativa da idade determinadas poderão ser particularmente úteis na estimativa directa da idade 

em ossos fragmentados, condição frequente em contexto arqueológico ou mesmo forense. Deste 

modo, surge um novo método que vem complementar os métodos de estimativa de idade em não 

adultos já existentes. 
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2. Estimativa da Idade em Material Osteológico do Joelho 

 

Com o intuito de testar a aplicabilidade do método de Pyle e Hoerr ao osso seco, avaliou-

se a maturação óssea do joelho na amostra de esqueletos de não adultos em estudo. Para além 

disso, testou-se ainda um novo método baseado no Atlas de Pyle e Hoerr (1955) que surgiu 

durante a elaboração deste trabalho - o método das Chaves de Classificação.  

Verificou-se então que, na amostra conjunta, há um atraso do desenvolvimento em relação 

à amostra padrão do Atlas de Pyle e Hoerr (1955). Contudo, na análise por sexos, foi 

demonstrada uma diferença significativa entre a idade óssea e cronológica na amostra feminina 

mas não na amostra masculina. Assim, pode-se afirmar que o desenvolvimento dos rapazes não 

difere do padrão de maturação do Atlas, ao contrário do que sucede com as raparigas. Estas 

estão, em média, atrasadas cerca de um ano em relação à amostra de Pyle e Hoerr. Quando a 

amostra é dividida aos 12 anos, apenas há um atraso significativo da idade óssea em relação à 

cronológica nas crianças maiores de 12 anos, na amostra total.  

A amostra masculina apresenta um padrão de maturação semelhante à população do Atlas 

de Pyle e Hoerr, observando-se apenas diferenças significativas entre idade óssea e idade 

cronológica no grupo etário dos maiores de 12 anos no caso dos resultados do método das 

Chaves de Classificação no fémur e joelho.  

Na amostra feminina a idade óssea é subestimada em relação à idade cronológica, sendo 

que ambas diferem significativamente nos dois grupos etários. O único caso em que não há 

diferenças significativas entre idades ósseas e idades cronológicas é quando a avaliação da 

maturação maturação é feita com as Chaves de Classificação na tíbia. O atraso médio da idade 

óssea é substancialmente maior nas raparigas maiores de 12 anos (2 anos) do que nas menores 

de 12 anos (meio ano). Esta diferença pode dever-se ao efeito cumulativo do impacto de factores 

ambientais negativos ao longo do crescimento das raparigas. Isto é, se as raparigas estiverem 

expostas a factores ambientais negativos durante todo o seu desenvolvimento, não há 

oportunidade de recuperarem deste atraso e os insultos acumulam-se, pelo que o atraso relativo 

aumentará ao longo do seu crescimento. Deste modo, o atraso nas raparigas mais velhas é 

consideravelmente mais visível do que nas mais novas, que ainda não foram expostas à mesma 

quantidade de efeitos negativos. 

O atraso na maturação das raparigas pode dever-se a vários factores. Um deles está 

relacionado com o facto das duas amostras (a amostra padrão do Atlas e a amostra em estudo) 

não serem provenientes de contextos sociais, culturais e económicos idênticos. Neste estudo em 

particular, verifica-se que a maturação das raparigas em estudo em relação às do Atlas está 

consideravelmente atrasada. Tal não sucede com os rapazes. Uma das hipóteses que explicativas 

desta tendência baseia-se no tratamento preferencial dos rapazes em relação às raparigas típico 

da sociedade da época (Cardoso, 2005). Este tema será discutido em pormenor mais adiante. 
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Portanto, o que se verifica é que, de um modo geral, o método de Pyle e Hoerr, assim 

como o método das Chaves de Classificação aplicado ao osso seco permite fazer boas 

estimativas de idade óssea em indivíduos do sexo masculino, particularmente até à adolescência, 

mas não em indivíduos do sexo feminino. 

O atraso na maturação que se verifica na amostra de esqueletos não adultos é o resultado 

da influência dos insultos ambientais sobre o desenvolvimento. As crianças desta amostra 

pertencem, principalmente, a grupos de NSE médio e baixo e nasceram durante a primeira 

metade do século XX. Este foi um período conturbado da história de Portugal e de estagnação 

económica, particularmente durante o período do Estado Novo (Lains, 2003). As taxas de 

analfabetismo da população portuguesa durante esta época eram muito elevadas (Nóvoa, 1992; 

Remoaldo, 2002) e as condições de vida, particularmente das classes mais pobres e 

trabalhadoras, eram difíceis. A mortalidade infantil era muito elevada (Remoaldo, 2002), devido a 

vários factores ambientais que afectavam o crescimento e saúde das crianças como condições 

sanitárias precárias, elevada incidência de doenças contagiosas como a tuberculose, e reduzido 

acesso a cuidados de saúde e nutrição adequada (Cruz, 1986; Serrão, 2000). Deste modo, era 

expectável que se verificasse um atraso da maturação nesta amostra em comparação com a 

amostra padrão do Atlas de Pyle e Hoerr. Neste Atlas, os indivíduos estudados, apesar de terem 

nascido aproximadamente no mesmo período em que nasceram os indivíduos da amostra de 

esqueletos, não pertencem um contexto socioeconómico similar. Pelo contrário, os indivíduos da 

amostra do Atlas nasceram nos Estados Unidos da América, um país consideravelmente mais 

desenvolvido que Portugal nessa época, são todos saudáveis, bem nutridos, com boas histórias 

médicas e viviam em ambientes favorecidos (Pyle e Hoerr, 1955; Rackow, 1956). Assim sendo, o 

atraso da maturação que se verifica na amostra de esqueletos estudada deve-se não só à 

dicotomia entre amostra padrão e amostra em estudo, mas também a pressões ambientais 

negativas que modelaram negativamente o crescimento nestes indivíduos. 

 

 

Comparação entre o Método de Pyle e Hoerr e o Método das Chaves de Classificação 

 

Outro objectivo desta análise é a comparação do métodos de Pyle e Hoerr (1955) clássico 

com o método das Chaves de Classificação sugerido pela autora. Regra geral, os resultados 

obtidos com as Chaves de Classificação para o fémur e para o joelho são os que melhor reflectem 

as estimativas de idade do padrão do Atlas de Pyle e Hoerr, diferindo significativamente apenas 

na tíbia. A divergência das estimativas da idade entre o método das Chaves de Classificação e o 

método de Pyle e Hoerr podem estar relacionadas com os critérios de escolha das características 

a observar. Tal poderá revelar uma sensibilidade diferencial entre os dois métodos, sendo que, 

aparentemente, o método das Chaves de Classificação não está totalmente ajustado ao método 
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de Pyle e Hoerr original. Devido à grande quantidade de informação veiculada pelo Atlas, as 

características da tíbia utilizadas para a construção da respectiva Chave de Classificação podem 

não ter sido as mais adequadas. Uma das explicações para este facto pode estar relacionada com 

o facto de terem sido usadas apenas as características visíveis no osso seco, que poderão não 

ser as mais apropriadas para a aproximação real ao estádio. Assim, algumas das melhores 

características para fazer a distinção entre estádios subsequentes poderiam ser visíveis apenas 

em radiografias. 

Outro aspecto a considerar está relacionado com o objectivo da construção destas Chaves 

de Classificação. Pretendeu-se que este fosse um método de fácil aplicação e, portanto, não foi 

feita a inclusão simultânea de várias características, aparentemente equivalentes, para fazer a 

diferenciação entre cada estádio. Tal poderá ter levado à exclusão de características mais 

apropriadas para estimativa de um determinado estádio de maturação. Algumas das 

características com maior impacto na limitação da aplicação deste método à tíbia são aquelas em 

que a distinção da passagem de um estádio para outro pode ser difícil de avaliar. Alguns 

exemplos são a distinção entre o início da individualização dos tubérculos intercondilóides, início 

da formação da projecção distal anterior que irá originar a porção da tuberosidade tibial na epífise, 

assim como as alterações na forma e contorno da metáfise.  

O objectivo principal desta nova metodologia de avaliação da maturação óssea do joelho 

era construir um método de aplicação simples e directa ao osso seco. Apesar do método das 

Chaves de Classificação não traduzir exactamente o método radiográfico de Pyle e Hoerr, em 

estudos posteriores ele poderá sofrer novos ajustes e melhoramentos. Não obstante, o método 

das Chaves de Classificação, na forma em que é apresentado, poderá ter utilidade como auxiliar 

do Atlas de Pyle e Hoerr, reduzindo o intervalo etário de pesquisa no Atlas. Uma das suas 

particularidades está relacionada com o facto de permitir a rápida categorização de um indivíduo 

num determinado intervalo de estádios de maturação/placas radiográficas, o que facilita a consulta 

e aplicação do Atlas de Pyle e Hoerr. Uma das suas limitações é o facto de necessitar 

obrigatoriamente da presença das epífises da tíbia e do fémur e de um elevado grau de 

preservação das peças ósseas para possibilitar a avaliação da maturação óssea. Porém, tem 

como vantagem a possibilidade de ser aplicado em separado para cada osso – tíbia e fémur. 

Deste modo, é possível obter uma estimativa do estádio de maturação e, consequentemente, da 

idade, no caso de apenas poderem ser avaliadas as epífises e as metáfises da tíbia ou do fémur. 

O presente estudo parece ser o único em que se procurou ajustar um padrão de 

maturação radiográfica a observações no osso seco, dado que a maioria dos estudos de 

crescimento do passado baseia-se na medição do comprimento dos ossos longos ou na avaliação 

da idade dentária (Saunders e Hoppa, 1993; Steyn e Henneberg, 1996). Este método alternativo 

de avaliação da maturação óssea do joelho pode ser útil para aplicação em contextos 

arqueológicos, não só como estimador da idade, mas também para estudos de crescimento.  
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3. Estimativa da idade em radiografias do joelho 

 

Um dos objectivos deste trabalho era testar a aplicabilidade do método de Pyle e Hoerr a 

radiografias de crianças vivas da população portuguesa actual. No entanto, os resultados revelam 

que para a amostra total, existem diferenças significativas entre idade óssea estimada pelo 

método de Pyle e Hoerr e a idade cronológica. Para além disso, existe um avanço da idade óssea 

em relação à idade cronológica para ambos os sexos e na amostra total com sexos combinados. 

No entanto, este avanço apenas é estatisticamente significativo para o sexo masculino.  

Após a divisão das amostras por grupos etários verifica-se que existem diferenças 

significativas entre idade óssea e cronológica no grupo dos maiores e menores de 12 anos na 

amostra conjunta e na amostra masculina. Pelo contrário, na amostra feminina e na amostra total 

com sexos combinados, não há diferenças significativas entre idade óssea e cronológica nos dois 

grupos etários. Tal pode estar relacionado com o facto do padrão de crescimento na amostra 

feminina se aproximar do padrão de crescimento das raparigas do Atlas de Pyle e Hoerr, durante 

toda a infância e adolescência. Consequentemente, uma vez a amostra com sexos combinados é 

o resultado da mediana entre idade masculina e feminina do Atlas, as idades ósseas estimadas 

vão-se aproximar mais das idades femininas, levando a uma maior aproximação da idade 

estimada com o método de Pyle e Hoerr à idade cronológica.  

De um modo geral, o método de Pyle e Hoerr não é aplicado em contextos forenses, no 

vivo ou no morto, e não existem estudos que testem a sua aplicabilidade a radiografias em 

população actuais. O estudo de Roche e French (1970) compara a avaliação da maturação óssea 

no joelho feita com o Atlas de Pyle e Hoerr com a avaliação da maturação óssea na mão e punho 

feita com o método de Greulich e Pyle. A importância deste estudo prende-se com o facto de 

comparar o método de Pyle e Hoerr com o método de avaliação da maturação óssea mais usado 

presentemente. Apesar das diferenças entre as metodologias aplicadas por Roche e French 

(1970) e no presente trabalho, em ambos se registou a maturação no fémur e na tíbia, 

separadamente. Porém, Roche e French (1970) reportam um atraso da maturação do fémur em 

relação à tíbia, o que não sucede neste trabalho. Não obstante, revelam a importância de avaliar 

cada osso em separado. Assim, se o método de Pyle e Hoerr apenas for aplicado ao joelho na 

sua totalidade, corre-se o risco de dar importância diferencial a cada osso, indiscriminadamente, 

entre cada avaliação.  

Um outro estudo (Kocher, 2006) sugere que o método de Pyle e Hoerr é frequentemente 

aplicado a indivíduos saudáveis para estimar a idade óssea no joelho em casos em que são 

necessárias intervenções cirúrgicas ao joelho. Alguns tipos de intervenções cirúrgicas baseiam-se 

na idade fisiológica dos indivíduos, sendo as abordagens terapêuticas diferentes consoante o 

nível da maturação óssea (Kocher, 2006). No entanto, este tipo de aplicações não implica estudos 
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prévios de aplicabilidade do método, já que não pretendem correlacionar a idade cronológica com 

a idade óssea dos indivíduos.  

Apesar da aplicação do método de Pyle e Hoerr a contextos forense ser muito pouco 

frequente, este pode ser útil numa grande variedade de situações, nomeadamente casos em que 

há um grande número de vítimas. Warren e colaboradores (1999) aplicaram com sucesso o Atlas 

de Pyle e Hoerr, em conjunto com o Atlas de Greulich e Pyle (da mão e punho) e com o Atlas de 

Hoerr e colaboradores (do pé e tornozelo), para identificar as crianças vítimas de um acidente de 

aviação. Assim, sempre que se recuperava um joelho, este era radiografado e maturação óssea 

era avaliada com o método de Pyle e Hoerr. Deste modo foi possível identificar positivamente 8 

das 10 crianças vítimas do acidente, assim como agrupar correctamente os restos mortais de 

cada indivíduo (Warren et al., 1999). 

A presente dissertação vem complementar uma lacuna da bibliografia desta área, uma vez 

que testa a aplicabilidade do método de Pyle e Hoerr a radiografias numa população actual, 

nomeadamente, a população portuguesa urbana. No entanto, parece ter maior fiabilidade quando 

é utilizada a abordagem por sexos combinados ou quando aplicado a indivíduos do sexo feminino. 

Como já foi referido, tal deve-se ao facto das raparigas terem um padrão de maturação idêntico ao 

das raparigas do Atlas de Pyle e Hoerr. Isto não acontece nos rapazes, que apresentam um 

desenvolvimento mais avançado que o dos rapazes do Atlas. Na amostra total com sexos 

combinados, a influência da atribuição de idades ósseas médias entre idades de rapazes e de 

raparigas contribui para o desaparecimento das diferenças significativas entre idade óssea e 

cronológica que se verificam na amostra total. 

A contextualização dos resultados obtidos neste trabalho é fundamental, uma vez que os 

indivíduos da amostra de radiografias estudada pertencem a um contexto social bastante diferente 

do da amostra utilizada para a elaboração do Atlas de Pyle e Hoerr. O facto de não se conhecer 

detalhadamente a amostra de esqueletos em estudo, pois não se conhece o local de nascimento 

ou de residência nem o seu contexto socioeconómico, não invalida a comparação com a amostra 

do método de Pyle e Hoerr. Em primeiro lugar, as crianças e jovens da amostra em estudo e da 

amostra de radiografias nasceram em países e em épocas diferentes. As crianças estudadas 

vivem em Portugal, na área de Lisboa e nasceram no final do século XX e início do século XXI. As 

crianças da amostra de Pyle e Hoerr são americanas e nascerem na primeira metade do século 

XX (Pyle e Hoerr, 1955). Apesar de Portugal, nas últimas décadas, ter registado uma melhoria 

considerável das condições de vida (Remoaldo, 2002), é ainda um país com bastantes 

iniquidades sociais, onde existe uma franja da sociedade extremamente pobre. Contudo, de um 

modo geral as crianças têm mais e melhor acesso a cuidados de saúde e melhor nutrição (Cruz, 

1986; Remoaldo, 2002). Curiosamente, apesar de mais de 50 anos separarem esta amostra da 

amostra de Pyle e Hoerr, o crescimento das crianças portuguesas parece ter agora alcançado e, 

no caso dos rapazes, ultrapassado o ritmo do crescimento das crianças americanas da primeira 
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metade do século XX, bem nutridas e saudáveis, que compõem a amostra de Pyle e Hoerr,. 

Seguindo esta linha de ideias, pode-se ainda observar um avanço secular pois as crianças 

portuguesas actuais (amostra de indivíduos radiografados) apresentam um crescimento mais 

avançado em comparação com a amostra de esqueletos da primeira metade do século XX 

estudada neste trabalho.  

 

4. Influência do Nível Socioeconómico na Maturação Óssea do Joelho 

 

O último objectivo do presente estudo é avaliar o impacto dos factores ambientais na 

maturação do esqueleto, nomeadamente, o impacto do nível socioeconómico na maturação óssea 

do joelho. Este objectivo foi apenas parcialmente conseguido pois não foi possível obter os dados 

relativos à profissão dos pais, nem conhecer o local de nascimento ou residência das crianças da 

amostra de radiografias. Assim sendo, este estudo foi apenas feito em relação aos esqueletos não 

adultos da Colecção Identificada do Museu Bocage. 

Relativamente ao nível socioeconómico estimado através da freguesia de nascimento, 

observa-se um ligeiro atraso do crescimento no grupo de baixo NSE em relação ao de elevado 

NSE, apesar das diferenças não serem significativas. Expectavelmente, quando se subdivide a 

amostra por grupos etários verifica-se que a tendência para o atraso na maturação óssea nos 

grupos de baixo NSE é mais intensa nos maiores de 12 anos do que nos menores de 12 anos, 

resultado da acumulação dos efeitos negativos do meio ao longo do crescimento das crianças. No 

entanto, tal como anteriormente, as diferenças continuam a não ser significativas. Contudo, é 

importante referir que a pequena dimensão da amostra de indivíduos maiores de 12 anos, 

particularmente nos de baixo NSE (n=7) pode acentuar as diferenças na maturação óssea entre 

os dois grupos socioeconómicos, assim como contribuir para não detectar diferenças 

significativas. 

As medidas individuais de qualidade ambiental podem proporcionar outra perspectiva do 

meio ambiente em que o indivíduo se desenvolveu, uma vez que a profissão do pai fornece uma 

estimativa mais individualizada do nível socioeconómico de cada indivíduo. No entanto, de um 

modo geral, os resultados relativos à profissão do pai são consistentes com os obtidos para a 

freguesia de nascimento. Observa-se, então, um atraso da maturação óssea nas crianças 

pertencentes a um baixo NSE. Do mesmo modo, a análise por grupos etários também indica que, 

no grupo dos adolescentes, o atraso da maturação óssea é mais acentuado nos indivíduos de 

baixo NSE. Tal como na análise por freguesia de nascimento, as diferenças entre os dois níveis 

socioeconómicos não são estatisticamente significativas. A pequena dimensão da sub-amostra de 

indivíduos maiores de 12 anos pertencentes a um elevado NSE (n=5) pode, novamente, levar a 

que não sejam detectadas diferenças entre grupos de diferentes NSE, assim como sugerir 

tendências que não correspondem à realidade. 
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A análise relativa aos indicadores geográficos e individuais da qualidade ambiental foi 

realizada, também, com os dados obtidos através da aplicação do método das Chaves de 

Classificação. De uma forma geral, foram obtidos resultados semelhantes aos do método de Pyle 

e Hoerr. Contudo, em média, a diferença entre os dois grupos socioeconómicos é maior quando a 

idade óssea é estimada com o método das Chaves de Classificação do que com o método de 

Pyle e Hoerr. As diferenças entre os dois métodos podem dever-se ao facto do método das 

Chaves de Classificação subestimar ligeiramente a idade em relação ao método de Pyle e Hoerr, 

no fémur e no joelho. Estas diferenças na estimativa da idade entre os dois métodos podem 

contribuir para acentuar a diferença já existente entre os dois grupos socioeconómicos.  

Vários estudos indicam que a maturação óssea é mais afectada por diferenças na 

qualidade ambiental durante a infância do que em adolescentes, em que a maturação não é 

significativamente afectada. Isto é, em indivíduos mais velhos não se verificam atrasos ou 

avanços tão significativos que possam ser atribuídos à exposição diferencial a vários factores 

ambientais, estimada através do nível socioeconómico (Freitas et al., 2004; Pickett et al., 1995). 

Apesar de não ser significativa, a maior sensibilidade dos métodos a factores ambientais registada 

na amostra de adolescentes em relação à amostra de pré-adolescentes pode ter várias 

explicações. Por um lado, pode estar relacionada com a incidência cumulativa de factores 

ambientais adversos, levando a que o atraso seja mais expressivo numa altura mais tardia do 

desenvolvimento. Por outro lado pode ter que ver com a multiplicidade de indicadores de 

maturação que podem ser avaliados com no joelho. No caso dos adolescentes, para além da 

morfologia dos ossos, avalia-se a fusão das epífises aumentando a sensibilidade dos métodos, o 

que não acontece nas crianças, em que avaliação da maturação óssea só pode ser feita com 

base na morfologia dos ossos. No entanto, é importante referir que a amostra de esqueletos em 

estudo não inclui indivíduos com fusão activa, logo, este grupo não é idêntico a um grupo de 

adolescentes em que o único critério de avaliação da maturação é a fusão epifisária. Tal deve-se 

ao facto de, no osso seco, não ser possível avaliar a fusão das epífises tal como no Atlas, pois as 

descrições das alterações são todas relativas a observações feitas em radiografias. No osso seco 

não é possível distinguir uma fusão que se está a iniciar de uma fusão que está a terminar. Para 

além disto, no osso seco, pode persistir uma cicatriz externa, invisível numa radiografia. Esta, 

apesar de não estar relacionada com uma fusão recente, pode ser avaliada como tal. Deste modo, 

o grupo considerado dos adolescentes neste estudo não é o mesmo grupo etário da maior parte 

dos estudos, em que os adolescentes são aqueles em que a fusão já se iniciou. 

 

5. Implicações do estudo em contextos forenses e arqueológicos 

 

A escolha do estudo da maturação do joelho como indicador da idade prende-se com a 

elevada hipótese destes elementos serem recolhidos pelos investigadores quando estudam 
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esqueletos humanos em contexto forense ou arqueológico. As metáfises e epífises da tíbia e 

fémur nesta região, são as maiores do corpo humano. Estas epífises estão presentes desde o 

nascimento e conservam-se geralmente bem mesmo depois de terem sido sujeitas a uma grande 

variedade de processos que ocorrem postmortem e, finalmente, são as epífises mais fáceis de 

identificar num esqueleto não adulto desarticulado. Comparativamente, outras regiões anatómicas 

com interesse para a maturação óssea, como a mão e punho, não se preservam nem se 

recuperam tão facilmente quanto o joelho. Finalmente, a existência de múltiplos locais a partir dos 

quais podem ser obtidas estimativas da idade à morte torna o joelho um local particularmente 

resiliente a fenómenos tafonómicos. Consequentemente, o tamanho das epífises e metáfises em 

crescimento da tíbia e do fémur no joelho podem melhorar a exactidão da estimativa da idade à 

morte, juntamente com outros métodos, nos quais se incluem a estimativa da idade através da 

medição do comprimento dos ossos longos, como o fémur e tíbia. Podem ainda, em certos casos, 

representar a única alternativa possível para a estimativa da idade à morte no material osteológico 

recolhido. 

Um dos aspectos a destacar neste trabalho foi que, no caso dos esqueletos, as raparigas 

apresentarem um atraso do desenvolvimento em relação ao Atlas, o que não acontece nos 

rapazes. Como já foi referido, estas diferenças poderão estar relacionadas com uma causa 

extrínseca que afecta o crescimento das raparigas nesta amostra. À semelhança do que se 

verifica em muitas sociedades, a sociedade portuguesa da época tendia a preterir as raparigas em 

relação aos rapazes. Este facto está relacionado com a estrutura patriarcal tradicional que tendia 

a promover uma atribuição preferencial de recursos para as crianças do sexo masculino (Cardoso, 

2005). Tal pode ter contribuído para se observar que, comparativamente a outra população, o 

padrão de crescimento das raparigas reflecte maiores diferenças em relação ao padrão de 

crescimento dos rapazes. Apesar disso, dentro da mesma população, as raparigas maturam 

sempre antes dos rapazes (Bogin, 2001). 

Uma das principais limitações dos estudos baseados em amostras de esqueletos está 

relacionada com o viés da mortalidade. Isto significa que os indivíduos destas amostras podem 

não representar exactamente a população saudável a que pertenciam (Steyn e Hennerberg, 1996) 

uma vez que morreram e, provavelmente, representam uma fracção da população mais frágil, 

menos saudável em que o crescimento pode estar negativamente afectado. Contudo, este viés é 

considerado menos significativo que o erro produzido por factores metodológicos (Saunders e 

Hoppa, 1993). Deste modo, apesar de não se poder ignorar um possível viés devido à mortalidade 

na amostra de esqueletos, é inevitável comparar esta amostra com a amostra de radiografias de 

crianças saudáveis actuais. Assim, parece haver uma melhoria das condições de vida se 

considerarmos que, de um modo geral, os indivíduos da amostra de radiografados maturam mais 

rapidamente que os da amostra de esqueletos. Para além disso, parece continuar a haver 

condições diferenciais para o desenvolvimento entre os sexos. Na população actual, as raparigas 
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maturam de forma semelhante às raparigas do Atlas de Pyle e Hoerr mas os rapazes maturam 

mais rapidamente que o rapazes do Atlas de Pyle e Hoerr. Este facto sugere que os rapazes da 

amostra estudada cresceram em melhores condições do que as raparigas, podendo esta 

diferença estar associada ao tratamento preferencial entre o sexos que ainda pode existir hoje.  

Este trabalho demonstrou que a maturação óssea do joelho, avaliada no osso seco ou em 

radiografias de indivíduos vivos, constitui um indicador importante da idade dos indivíduos não 

adultos. Por conseguinte, pode ser utilizado com algum sucesso para estimar a idade numa 

variedade de circunstâncias, tanto em contexto arqueológico como forense.  

No entanto, são necessários mais estudos para determinar qual o impacto da qualidade 

ambiental na maturação e desenvolvimento do joelho ósseo. Devido a limitações da amostra de 

esqueletos, nomeadamente a pequena dimensão da sub-amostra de adolescentes de elevado 

NSE, os resultados não são inequívocos. É, então, importante o estudo de maior número de 

esqueletos não adultos, provenientes de outras Colecções. Deste modo, poder-se-á definir se esta 

localização deve ser utilizada preferencialmente para estimativas da idade à morte ou como 

indicador da qualidade ambiental. Apesar de não serem situações mutuamente exclusivas, 

espera-se que esta análise permita determinar as limitações, tanto da localização, como do 

método de Pyle e Hoerr em contextos forenses ou arqueológicos, definindo um espectro de 

aplicação.  

Uma nova abordagem que foi experimentada neste trabalho foi o tratamento dos dados por 

sexos combinados, na tentativa de permitir aplicar o método de Pyle e Hoerr e o das Chaves de 

Classificação a indivíduos de sexo desconhecido. Assim sendo, a atribuição de idades a restos 

mortais de não adultos é facilitada, uma vez que inclui a possibilidade dos dois sexos. Porém, esta 

abordagem poderá estar limitada a um contexto arqueológico, sendo menos aplicável num 

contexto forense. Isto porque, num contexto forense, a determinação do sexo em não adultos 

poderá ser feita através de outras técnicas que não a análise osteológica, como é o caso da 

genética molecular. Neste contexto, interessa ao investigador incluir a possibilidade de um 

indivíduo ser do sexo masculino ou feminino na sua avaliação da idade 

Este trabalho, apesar de apresentar novas abordagens que poderão ser úteis, 

principalmente em contextos arqueológicos, tem também algumas limitações. Como já foi referido, 

uma das limitações desta análise está relacionada com o facto da amostra de esqueletos não 

incluir indivíduos com fusão activa. Deste modo, a comparação dos resultados deste estudo com 

outros estudos onde se avalia a maturação esquelética no joelho pode ser dificultada, já que limite 

inferior do intervalo etário (12 anos) engloba crianças em que a fusão das epífises ainda não se 

iniciou, e o limite superior (18 anos) pode não englobar todo o processo de fusão epífisiária. No 

entanto, para colmatar a lacuna deste estudo, em trabalhos futuros, poder-se-á expandir o limite 

superior da amostra de esqueletos, incluindo indivíduos cuja fusão das epífises já tenha 

começado. Uma vez que não é possível fazer a avaliação do estado da fusão directamente no 
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osso, seria importante radiografar os ossos destes indivíduos e, desta forma, classificá-los com 

maior exactidão, utilizando o Atlas de Pyle e Hoerr. 

Por fim, seria ainda importante investigar o impacto do nível socioeconómico na maturação 

óssea do joelho na população portuguesa actual. Para tal, seria necessário recolher uma amostra 

de radiografias acompanhada de informação biográfica que permitisse estimar o nível 

socioeconómico a que pertencem os indivíduos. Este estudo permitiria comparar os dados 

relativos aos esqueletos da primeira metade do século XX com as crianças portuguesas actuais, 

assim como detectar tendências seculares da influência do nível socioeconómico no 

desenvolvimento do joelho. 
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VI. CONCLUSÃO 
 

O presente estudo pretendeu, de uma forma geral, testar o método de Pyle e Hoerr (1955) 

em contextos arqueológicos e forenses, assim como avaliar a utilidade da articulação do joelho 

para estimativas de idade. De uma forma geral, os resultados desta investigação responderam 

aos objectivos e comprovam que joelho é uma localização com elevado potencial para estimar a 

idade, quer em radiografias, quer em material osteológico.  

Sugerem-se novas metodologias de estimativa da idade baseadas em medições de 

material osteológico no joelho. Os modelos apresentados parecem ser mais adequados a estimar 

idades em populações que apresentem algum atraso no desenvolvimento. No joelho, a avaliação 

da idade com base em medições deve ser feita através do comprimento da diáfise do fémur ou, 

alternativamente e na sequência apresentada, da largura da epífise proximal da tíbia, do 

comprimento da diáfise da tíbia, da largura da epífise distal do fémur, da metáfise proximal da tíbia 

e, finalmente, da metáfise distal do fémur. 

O método radiográfico de Pyle e Hoerr pode ser aplicado ao osso seco em indivíduos do 

sexo masculino, particularmente durante a infância, mas subestima a idade em indivíduos do sexo 

feminino. No caso da amostra de radiografias, o método de Pyle e Hoerr estima melhor a idade 

óssea em crianças do sexo feminino, sobrestimando a idade em crianças do sexo masculino. 

Deste modo, o método de Pyle e Hoerr parece ter maior aplicabilidade em populações com um 

ligeiro atraso do desenvolvimento do esqueleto. 

A abordagem por sexos combinados foi particularmente bem sucedida na amostra de 

radiografias, em que a aplicabilidade do método melhorou significativamente em relação à 

amostra conjunta. Esta abordagem pode ser útil em contextos em que o sexo não pode ser 

determinado, particularmente em contextos arqueológicos. 

Na tentativa de adaptar o método de Pyle e Hoerr a observações no osso seco, sugere-se 

o método das Chaves de Classificação. Este reproduz com fiabilidade o método de Pyle e Hoerr 

relativamente ao fémur e ao joelho, mas não quando aplicado isoladamente à tíbia. Porém, poderá 

ter utilidade como método auxiliar ao Atlas Radiográfico de Pyle e Hoerr quando aplicado ao osso 

seco. Pode ainda ser particularmente importante como ferramenta de avaliação da maturação 

óssea de fácil aplicação em contextos arqueológicos.  

Finalmente, este estudo sugere que, na amostra de esqueletos de não adultos, há um 

atraso no crescimento nas crianças de baixo NSE relativamente às de baixo NSE e que este 

atraso é mais acentuado a partir da adolescência.  
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VIII. ANEXOS 
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 Anexo 1- Esquema do desenvolvimento do Joelho no fémur e na tíbia – Características 

visíveis no osso seco 

Com base no método de Pyle e Hoerr, foram escolhidas as principais características que 

permitem avaliar a maturação óssea do joelho no osso seco, no fémur e na tíbia. Para tal foram 

seleccionados 11 indicadores no fémur e 10 indicadores na tíbia, apresentados na tabela abaixo.  

Fémur Tíbia 

Forma geral da epífise  

(FEM1) 

Forma geral da epífise  

(TIB1) 

Côndilo medial - Forma 

(FEM2a) 

Côndilo medial - Forma 

(TIB2a) 

Côndilo medial - Características da margem 

medial (textura) 

(FEM2b) 

Côndilo medial - Características da margem 

medial (textura) 

(TIB2b) 

Côndilo lateral - Forma 

(FEM3a) 

Côndilo lateral - Forma 

(TIB3a) 

Côndilo lateral - Características da margem lateral 

(textura)  

(FEM3b) 

Côndilo lateral - Características da margem lateral 

(textura)  

(TIB3b) 

Epicôndilo medial  

(FEM4) 

Tuberosidade tibial (epífise proximal da tíbia) 

(TIB4) 

Epicôndilo lateral  

(FEM5) 

Eminência e tubérculos intercondilóides 

(TIB5) 

Fossa intercondilóide 

(FEM6) 

Forma da metáfise 

(TIB6) 

Forma da metáfise 

(FEM7) 

Superfície articular com o perónio 

(TIB7) 

Tubérculo adutor 

(FEM8) 

Critério de fusão da epífise com a diáfise 

(TIB8) 

Critério de fusão da epífise com a diáfise 

(FEM9) 

__ 

 

As tabelas seguintes esquematizam a cronologia do desenvolvimento de cada um dos 

indicadores em relação aos estádios de maturação óssea equivalentes à placa radiográfica 

apresentada no Atlas de Pyle e Hoerr (1955), desde o estádio 2, até ao estádio 29. Neste 

esquema excluiu-se o estádio 1 (recém-nascido) pois na amostra estudada não havia crianças 

com esta idade. Para cada indicador estão descritas as várias modificações que ocorrem ao longo 

do processo de desenvolvimento. Os estádios para os quais cada característica está presente 

estão assinalados a preto, com uma linha contínua. Em alguns casos, a tracejado cinzento, estão 

representadas características que, apesar de estarem descritas no Atlas Radiográfico de Pyle e 

Hoerr (1955), são difíceis de avaliar no osso seco. Estas características podem ser úteis para a 

distinção de estádios consecutivos, mas não são imprescindíveis à avaliação da maturação óssea, 

funcionando apenas como auxiliar na avaliação. 
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FÉMUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
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1
) 
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a 

ep
íf

is
e

 

1. Ovóide (simples)                             
2. Wooden shoe                             
3. Altura dos côndilos idêntica                             
4. Margem interna lateral com concavidade                              
5. Epífise engloba metáfise lateral e 
medialmente 

                            

6. Epífise engloba metáfise anteriormente                             
7. Epífise engloba a metáfise totalmente (sem 
fusão) 

                            

FE
M

2
) 

C
ô

n
d

ilo
 M

ed
ia

l 

FE
M

2
a)

 F
o

rm
a 

1. Côndilo medial rudimentar com 
margem redonda 

                            

2. Pontiaguda                             
3. Margem medial com forma 
arredondada irregular 

                            

4. Margem medial e superfície articular 
descrevem uma curva (redonda) 

                            

5. Ângulo de demarcação recto rombo                             
6. Ângulo de demarcação arredondado                             

(F
EM

2
b

) 
Te

xt
u

ra
 1. Calcificação disseminada não 

começou 
                            

2. Calcificação disseminada 
presente 

                            

3. Margem medial rugosa                             

4. Margem medial lisa                             

FE
M

3
) 

C
ô

n
d

ilo
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at
er

al
 

FE
M

3
a)

 F
o

rm
a 

1. Margem e superfície articular 
arredondadas 

                            

2. Ângulo demarcação rombo 
entre a margem e superfície 
articular 

                            

3. Ângulo demarcação recto entre 
a margem e superfície articular 

                            

(F
EM

3
b

) 
Te

xt
u

ra
 

1. Calcificação disseminada ainda 
não teve início 

                            

2. Início calcificação disseminada                             

3. Margem lateral rugosa 
                            

4. Margem lateral lisa  
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M
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1. Ausente                             
2. Pouco evidente                             
3. Acentuado por indentação na margem 
medial 

                            

4. Bem individualizado                             

FE
M

5
) 

Ep
ic

ô
n

d
ilo

 
La

te
ra

l 

1. Ausente                             
2. Sugerido no “canto” entre a 
margem interna e lateral 

                            

3. Projecção em forma de pirâmide                             
4. Projecção abaixo da junção entre a 
margem interna e lateral 

                            

5. Muito proeminente                             

FE
M

6
) 

Fo
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a 
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n

d
iló
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e

 

1. Não visível                             
2. Indentação                             
3. Chanfradura bem formada                             
4. Existência de indentação 
pronunciada na margem lateral da 
fossa intercondilóide 

                            

FE
M

7
) 

Fo
rm

a 
d

a 

M
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áf
is

e
 1. Com indentação                             

2. Ox bow                             

3. Lados biselados (30º, 40º)                             

FE
M

8
) 
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A
d
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r 

 

1. Ausente                             

2.Presente                              
3. Totalmente formado 
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 1.Sem fusão                             

2.Fusão Parcial                             

3.Fusão Total                             
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a 
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íf
is

e
  

1. Elíptica                             
2. Elíptica com margem interna plana                             
3. Superfícies articulares lateral e 
medial planas obliquamente (ângulo 
obtuso) 

                            

4. Indentação na superfície articular 
medial 

                            

5. Indentação na superfície articular 
lateral 

                            

6. Epífise com eminência 
intercondilóide e/ou 2 tubérculos 
intercondilóides (rudimentares) 

                            

7. Superfície articular lateral plana                             
8. Superfície articular medial côncava e 
mais abaixo que lateral 

                            

9. Epífise com 2 tubérculos 
intercondilóides bem individualizados 

                            

10. Epífise engloba a metáfise 
totalmente (sem fusão) 
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2
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ia

l 

TI
B

2
a)

 F
o

rm
a 

1. Côndilo medial rudimentar 
com margem medial 
arredondada 

                            

2. Margem medial pontiaguda                             

3. Margem medial quadrada                             

4. Margem medial arredondada 
                            

5. Ângulo de demarcação obtuso 
entre a margem e superfície 
articular  

                            

6. Ângulo de demarcação recto 
rombo entre a margem e 
superfície articular 

                            

7. Ângulo de demarcação agudo 
entre a margem e superfície 
articular 

                            

 

TI
B

2
b

) 
Te

xt
u

ra
 1. Calcificação disseminada não 

começou 
                            

2.Calcificação disseminada 
presente (margem rugosa) 

                            

3. Margem medial plana/lisa                             
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TI
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1.Côndilo lateral rudimentar 
com margem arredondada 

                            

2. Ângulo de demarcação 
obtuso entre a margem e 
superfície articular 

                            

3. Ângulo de demarcação 
recto rombo entre a margem e 
superfície articular 

                            

4. Ângulo de demarcação 
agudo entre a margem e 
superfície articular 

                            

5. Ângulo de demarcação 
rombo entre a margem e 
superfície articular 

                            

TI
B

3
b

) 
Te

xt
u

ra
 1.Calcificação disseminada não 

começou 
                            

2. Calcificação disseminada                             

3. Margem lateral lisa                             

TI
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Ti
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1. Inexistente                             
2. Presença de projecção anterior, 
distal (glossóide) que não se projecta 
sobre a diáfise 

                            

3. Extensão da projecção sobre a 
parte anterior da metáfise 

                            

4. Extensão total da projecção antes 
da fusão com a diáfise 

                            

5.Fusão parcial da projecção 
(excepto porção mais distal) 

                            

TI
B

5
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e 

tu
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1. Eminência ausente                             
2. Eminência presente, sem 
tubérculos individualizados (forma 
arredondada) 

                            

3. Eminência com 2 tubérculos 
rudimentares 

                            

4. Tubérculos intercondilóides bem 
individualizados 

                            

5. Tubérculo medial é 
consideravelmente mais alto que o 
lateral 
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1.Convexa                             

2.Plana                             

3.Lados biselados (30º/40º)                             

4. Ox bow invertida                             

TI
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 1. Ausente                             

2. Presente                             

TI
B

8
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Fu
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a 
ep

íf
is

e
 

1. Sem União                             

2. Fusão parcial da epífise com a 
metáfise (parte central e medial) 

                            

3. Fusão parcial da epífise com a 
metáfise (excepto porção distal da 
projecção da tuberosidade tibial) 

                            

4.Fusão total da epífise com a 
metáfise 
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Anexo 2 - Chave de Classificação da Fémur, no Joelho - Osso Seco - baseado no método 

radiográfico de Pyle e Hoerr, 1955. 

 

1.a. Epífise ovóide ………………………………….……………………………………………………………………………………….…..2 *2-4] 

1.b. Epífise em forma de wooden shoe …………………………………………………………………………….………..……..3 *5-10] 

1.c. Epífise com as alturas dos côndilos idênticas …………………………………………………………….…..………...4 *11-14] 

1.d. Epífises com concavidade na margem interna medial ………………………………………………………….…..5 *15-21] 

1.e. Epífise engloba a metáfise (parcial ou totalmente) ………………..………………………………………..……….6 *22-26] 

1.f. Epífise fundida com a diáfise (parcial ou totalmente) ………………..……………………………………..…..….7 *27-29] 

 

2.a. Metáfise com indentação ligeira (Figura 1A.) ……………………………………………………………..………ESTÁDIO [2-3] 

2.b. Metáfise em forma de ox bow (Figura 1B.) ….……………………………………………………………..……………ESTÁDIO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.a. Côndilo medial rudimentar com margem medial redonda (Figura 2A) ..………………….………………..Estádio 5 

3.b. Côndilo medial pontiagudo (Figura 2B)…..……………………………………….…………………………………….......  8 *6-9] 

3.c. Côndilo medial formado, com margem medial arredondada (Figura 2C)….…………………..……… ESTÁDIO 10* 

* No estádio 10, a razão entre o diâmetro transversal da epífise distal do fémur e a largura da respectiva 

metáfise é aproximadamente ¾. 

 

 

Figura 1. A- Metáfise com indentação ligeira (chapa de uma criança no estádio 2 de maturação óssea). B – 

Metáfise em forma de ox bow (radiografia de uma criança no estádio 4 de maturação óssea). Fonte: adaptado de 

Pyle e Hoerr, 1955. 

A B 
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Anexo 2 (continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.a. Fossa sugerida por indentação (Figura 3A) ..………………………………..……………………………..... ESTÁDIO [11-12] 

4.b. Fossa intercondilóide é uma chanfradura bem formada (vista postero-anterior) (Figura 3B) 

……………………………………………………………………………………………………………………..……………………. ESTÁDIO [13-14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.a. Côndilo medial com margem medial arredondada irregular …………………………………….…………....11 *15-18] 

5.b. Côndilo medial com margem medial bem redonda (margem medial e superfície articular descrevem um 

curva) …………………………………………………………………………………………………………………..………………….…… 14 [19-21] 

 

6.a. Epífise engloba apenas a diáfise medial e lateralmente………………………………………….……..………. ESTÁDIO 22 

6.b. Epífise engloba a diáfise lateral, medial e anteriormente …………………………………….……………….. ESTÁDIO 23 

6.C. Epífise engloba a diáfise totalmente (sem fusão)………………………………………………………..…….……. 13 [24-26] 

Figura 3. A- Epífise com a fossa intercondilóide sugerida por indentação ligeira (radiografia de uma criança no 

estádio 11 de maturação óssea). B – Epífise em que a fossa intercondilóide é bem formada e com forma 

arredondada (radiografia de uma criança no estádio 13 de maturação óssea). Fonte: adaptado de Pyle e Hoerr, 1955. 

A B 

Figura 2. A- Côndilo medial rudimentar com margem medial redonda (radiografia de uma criança no estádio 5 de 

maturação óssea). B – Côndilo medial pontiagudo (radiografia de uma criança no estádio 8 de maturação óssea); C 

- Côndilo medial com margem medial arredondada (radiografia de uma criança no estádio 10 de maturação óssea). 

Fonte: adaptado de Pyle e Hoerr, 1955. 

A B C 
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Anexo 2 (continuação) 

7.a. Epífise fundida com a diáfise parcialmente ……………………………………………………………….………….. ESTÁDIO 27 

7.b. Epífise totalmente fundida com a diáfise ………………………………………………….…………………… ESTÁDIO [28-29] 

 

8.a. Margem medial sem calcificação disseminada……………………………………..………………………..……….…….9 *6-8] 

8.b. Margem medial com calcificação disseminada ……..…………………………………….………..……….…… ESTÁDIO 9** 

**No estádio 9, a razão entre o diâmetro transversal da epífise e a largura da metáfise é ligeiramente 

superior a 2/3. 

 

9.a. Metáfise em forma de ox bow com os lados biselados (30º/40º) ……………….……………….…………… ESTÁDIO 6 

9.b. Metáfise em forma de ox bow sem os lados biselados (30º /40º) ……….…..……………………….....…… 10 *7, 8+ 

 

10. a. Epífise do fémur com o mesmo diâmetro transversal da epífise da tíbia …………………………...… ESTÁDIO 7 

10.b. Epífise do fémur com diâmetro transversal maior que a da epífise da tíbia …………………………… ESTÁDIO 8 

Nota: No caso de não ser possível a comparação do diâmetro transversal das epífises do fémur e da tíbia, 

deve ser considerado o intervalo formado pelos estádios 7 e 8. 

 

11.a. Epicôndilo medial não visível (inexistente) ………………………………….……………………..…….……..…. ESTÁDIO 15 

11.b. Epicôndilo medial pouco evidente ……………………………………………………………..……….……………… ESTÁDIO 16 

11.c. Epicôndilo medial acentuado por indentação na margem medial………..………………………………. 12 *17-18] 

  

12.a. Côndilo lateral com margem e superfície articular arredondadas……………………………..…….….. ESTÁDIO 17 

12.b. Ângulo de demarcação recto rombo entre a margem lateral e superfície articular lateral 

………………………………………………………………………….…………………………………………………..…………….  ESTÁDIO 18*** 

*** A partir do estádio 18, o côndilo medial do fémur é o maior dos 4 côndilos do joelho, devendo esta 

característica ser confirmada, sempre que possível. 
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Anexo 2 (continuação) 

13.a. Ângulo de demarcação recto rombo entre a margem medial e superfície articular do côndilo medial 

…………………………………………….…………………………………………………………………………………..……..…… ESTÁDIO [24-25] 

13.b. Ângulo de demarcação “arrendondado” entre a margem medial e superfície articular do côndilo 

medial …………………………………………….………………………………………………………………….……………….……… ESTÁDIO 26 

 

14.a. Epicôndilo lateral é uma projecção em forma de pirâmide ………………………………………..……..… ESTÁDIO 19 

14.b. Epicôndilo lateral é uma projecção abaixo da junção entre margem interna e lateral …. ESTÁDIO [20-21] 



 

 xxix 

Anexo 3 - Chave de Classificação da Tíbia, no Joelho - Osso Seco - baseado no método 

radiográfico de Pyle e Hoerr, 1955. 

 

1.a. Epífise proximal da tíbia não apresenta eminência intercondilóide (Figura 1A) ou apresenta eminência 

rudimentar sem apresentar tubérculos …………………………………………………………..…….……………….………..2 *2-12] 

1.b. Epífise proximal da tíbia apresenta eminência intercondilóide pouco desenvolvida (com 2 tubérculos 

intércondilóides rudimentares) (Figura 1B) …………………………………….……………………………………..….......3 *13-19] 

1.c. Epífise proximal da tíbia apresenta eminência intercondilóide com 2 tubérculos bem individualizados, 

separados por uma chanfradura bem formada (Figura 1C) ………………………………..………………..………...4 *20-25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.a. Epífise tem forma, verdadeira ou aproximadamente, elíptica ……………………………………….…………….5 *2-5] 

2.b. Epífise tem as superfícies articulares lateral e medial planas obliquamente, formando entre elas um 

ângulo obtuso ……………………………………………………………..………………………………………………..……………………6 *6-8] 

2.c. Epífise apresenta uma indentação apenas na superfície articular medial ………………………….…… ESTÁDIO 9 

2.d. Epífise tem indentação em ambas as superfícies articulares (medial e lateral)……………..…………..8*10-12] 

 

3.a. Epífise tem indentação em ambas as superfícies articulares (media e lateral) ……………………….10 *13-17] 

3.b. Epífise apresenta uma indentação na superfície articular medial e a superfície articular lateral é plana 

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. ESTÁDIO 18 

3.c. Superfície articular  lateral da epífise é plana e a superfície articular medial é côncava e mais abaixo que 

a lateral …………………………………………………..………………………………………………………………………………..… ESTÁDIO 19 

 

Figura 1. A- Epífise sem eminência intercondilóide (radiografia de uma criança no estádio 12 de maturação 

óssea). B – Epífise com eminência intercondilóide pouco desenvolvida, apresentando dois tubérculos 

intercondilóides rudimentares (radiografia de uma criança no estádio 13 de maturação óssea). C – Epífise 

com eminência intercondilóide com 2 tubérculos bem individualizados, separados por uma chanfradura 

bem formada  (radiografia de uma criança no estádio 20 de maturação óssea do joelho). Fonte: adaptado 

de Pyle e Hoerr, 1955. 

A B C 
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Anexo 3 (continuação) 

4.a. Epífise não engloba a metáfise ..……………………………………………………………………………….………...... 13[20-23] 

4.b. Epífise engloba totalmente a metáfise (com ou sem fusão) ……………………………...………………….. 15*24-25] 

 

5.a. Epífise com forma verdadeiramente elíptica (Figura 2A) ……….……………………........................ ESTÁDIO [2-3] 

5.b. Epífise com forma aproximadamente elíptica, com margem interna plana (Figura 2B) …..… ESTÁDIO [4-5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.a. Côndilo medial rudimentar com margem medial arredondada (Figura 3A) ..…………………….……….…. 7[6-7] 

6.b. Côndilo medial com margem medial pontiaguda (Figura 3B) ………..…….………………………………….. ESTÁDIO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.a. Metáfise plana com os lados biselados, formando um ângulo de aproximadamente 30º /40º (Figura 4A) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………... ESTÁDIO 6 

7.b. Metáfise plana cujos “lados” não formam um ângulo de 30º/40º (Figura 4B) ….…….……………..….ESTÁDIO 7 

 

A B 

Figura 3. A- Côndilo medial rudimentar com margem medial arredondada (radiografia de uma criança no estádio 

7 de maturação óssea). B – Côndilo medial com margem medial pontiaguda (radiografia de uma criança no 

estádio 8 de maturação óssea). Fonte: adaptado de Pyle e Hoerr, 1955. 

Figura 2. A- Epífise com forma verdadeiramente elíptica (radiografia de uma criança no estádio 3 de maturação 

óssea). B – Epífise com forma aproximadamente elíptica, com margem interna plana (radiografia de uma criança 

no estádio 4 de maturação óssea). Fonte: adaptado de Pyle e Hoerr, 1955. 

A B 
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Anexo 3 (continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.a. Margem medial apresenta uma forma aproximadamente quadrada (vista anterior) …………... ESTÁDIO 10 

8.b. Margem medial arredondada ……..……………………………………………………………………………………….… 9 [11-17] 

 

9.a. Calcificação disseminada na margem lateral ainda não teve início …………………………..……..…… ESTÁDIO 11 

9.b. Existe calcificação disseminada na margem lateral ……….………………………………...………………..… ESTÁDIO 12 

 

10.a. Margem medial arredondada ……………………………………………………………………….………………….… 11 [13-14] 

10.b. Côndilo medial com ângulo obtuso entre a margem e a superfície articular……………………..… 12 [15-17] 

 

11.a. Calcificação disseminada na margem medial ainda não teve início ……………………..….…………. ESTÁDIO 13 

11.b. Existe calcificação disseminada na margem medial ..…….…………………………………………….……… ESTÁDIO 14 

 

12.a. Existe calcificação disseminada na margem medial (bastante rugosa) .…………………………..….. ESTÁDIO 15 

12.b. Margem medial lisa……………………………….……………………………………………………………..…….  ESTÁDIO [16-17] 

 

13.a. Extensão ligeira da projecção da tuberosidade tibial sobre a parte anterior da metáfise e/ou superfície 

articular com o perónio ausente …………………………………………………..……………………………………..……… 14 *20-21] 

13.b. Extensão considerável/total da projecção da tuberosidade tibial antes da fusão com a metáfise e/ou 

superfície articular com o perónio presente .…………………………………………………….………………… ESTÁDIO [22-23] 

Figura 4. A- Metáfise plana com os lados biselados, formando um ângulo de aproximadamente 30º/40º 

(radiografia de uma criança no estádio 6 de maturação óssea). B – Côndilo Metáfise plana cujos “lados” 

não formam um ângulo de 30º/40º (radiografia de uma criança no estádio 7 de maturação óssea). Fonte: 

Pyle e Hoerr, 1955. 

A B 
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Anexo 3 (continuação) 

14.a. Côndilo lateral com ângulo de demarcação recto rombo entre a superfície articular e a margem lateral 

………………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………… ESTÁDIO 20 

14.b. Côndilo lateral com ângulo de demarcação agudo entre a superfície articular e a margem lateral 

…………………………………………………………………………………………….……………………….……….…………………….. ESTÁDIO 21 

 

15.a. Epífise não está fundida à diáfise e o ângulo de demarcação entre a superfície articular e margem 

lateral é verdadeiramente agudo ..……………………………………………………………………..…………….….…….. ESTÁDIO 24 

15.b. Epífise não está fundida à diáfise e o ângulo de demarcação entre a superfície articular e margem 

lateral é ligeiramente agudo ..……………………………………………………………………..……….…….…………..….. ESTÁDIO 25 

15.c. Epífise fundida (parcial ou totalmente) à diáfise e/ou ângulo de demarcação entre a superfície 

articular e margem lateral é rombo ……………………………..………………………………………………..……………..16 *26-29] 

 

16.a. Fusão parcial da epífise com a metáfise …………………………………………….…………………………………17 *26-27] 

16.b. Fusão total da epífise com a metáfise …………………………………………………………………….…… ESTÁDIO [28-29] 

 

17.a. Fusão parcial da epífise com a metáfise na zona central e/ou medial ………………………..…..…….ESTÁDIO 26 

17.b. Fusão parcial da epífise com a metáfise (excepto a porção distal da projecção da tuberosidade tibial) 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..ESTÁDIO 27 
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Anexo 4 - Caixas-de-Bigodes da distribuição dos valores da discrepância entre idade óssea e idade 

cronológica por nível socioeconómico, estimado pela ocupação do pai, para o método das Chaves 

de Classificação, por grupos etários. 

 

 
 
Caixas-de-Bigodes da distribuição dos valores da discrepância entre idade óssea (IO) e idade cronológica (IC) 

para os grupos de elevado e baixo NSE, para o fémur na amostra total. Os valores foram obtidos com o método 

das Chaves de Classificação. Esquerda: indivíduos menores de 12 anos; Direita: indivíduos maiores de 12 anos. 

NSE foi determinado de acordo com a profissão do pai. A mediana é representada pela linha dentro da caixa, a 

caixa inclui 25% a 75% da distribuição, os bigodes representam a amplitude dos dados excluindo outliers e os 

pontos representam outliers. O outlier negativo severo no gráfico da direita, NSE elevado, representa o 

indivíduo número 1669; o outlier negativo no gráfico da direita, NSE baixo, representa o indivíduo número 1564 

da colecção. 


