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RESUMO 

 

Introdução: A estimativa da idade em crianças e adultos jovens é de vital importância na área 

da Medicina Legal e Forense, quer em termos de identificação humana, quer para objetivos 

de aplicação de responsabilidade legal. A estimativa da Idade dentária pode basear-se no 

grau de mineralização dentária medido em estádios de desenvolvimento; qualquer fator que 

acelere ou atrase o processo de mineralização fará com que a idade dentária se apresente 

adiantada ou atrasada em relação a idade cronológica.  

 

Objetivo: Determinar quais fatores que influenciam o desenvolvimento da mineralização 

dentária da dentição permanente. Pretende-se, pois, identificar que condições devem ser 

considerados na estimativa da idade, em crianças e adultos jovens quando baseada na idade 

dentária estimada a partir da mineralização dentária 

 

Material e métodos: Realizou-se a revisão da literatura a partir das bases de dados 

eletrónicas “Dentistry & Oral Sciences Source”. “PubMed” e “Scopus”. Selecionaram-se 

publicações em revistas arbitradas, com acesso ao texto integral e sem restrição no ano de 

publicação. 

  

Desenvolvimento: Verificou-se a existência de múltiplos fatores que influenciam a cronologia 

da mineralização dentária, podendo uns acelerá-la e outros atrasá-la; ditos fatores incluem 

doenças ou distúrbios sistémicos, algumas alterações locais na cavidade oral, e 

inclusivamente a exposição a certos fármacos e abuso do álcool. Os resultados foram 

apresentados de maneira tabulada indicando o seu efeito. Como complemento é apresentada 

uma proposta de ficha para a estimativa da idade dentaria que compila de forma pratica e 

sistematizada os resultados obtidos, e que visa servir de apoio ao médico dentista. 

 

Conclusão: A idade dentária é um marcador robusto, porem é suscetível sofrer alterações, 

pelo que importa que o médico dentista reconheça os fatores que alteram a mineralização, 

integrando-os na estimativa forense da idade. Será importante desenvolver maior consenso 

no que concerne à atuação dos diversos fatores, e qual o peso específico que cada um 

assume na estimativa forense da idade. 

 

Palavras Chave:  

medicina dentária forense; estimativa da idade; mineralização dentária; atraso; avanço; 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Estimating the age of children and young adults is of vital importance in the area 

of Legal and Forensic Medicine, both in terms of human identification and for the purposes of 

applying legal responsibility. The estimation of dental age can be based on the degree of dental 

mineralization measured at stages of development; any factor that accelerates or delays the 

mineralization process will cause the dental age to be advanced or delayed in relation to the 

chronological age. 

 

Objective: To determine which factors influence the development of dental mineralization of 

permanent dentition. It is intended, therefore, to identify which conditions should be considered 

when estimating age, in children and young adults when based on the estimated dental age 

from dental mineralization. 

 

Material and methods: Literature review was carried out using the electronic databases 

“Dentistry & Oral Sciences Source”. "PubMed" and "Scopus". Publications were selected in 

arbitrated journals, with access to the full text and without restriction in the year of publication. 

 

Development: It was found that there are multiple factors that influence the chronology of 

dental mineralization, some of which may speed it up and others delay it; These factors include 

diseases or systemic disorders, some local changes in the oral cavity, and even exposure to 

certain drugs and alcohol abuse. The results were presented in a tabulated manner indicating 

their effect. As a complement, a proposal form is presented to estimate the dental age that 

compiles in a practical and systematic way the results obtained, and which aims to serve as a 

support to the dentist. 

 

Conclusion: Dental age is a robust marker, but it is susceptible to change, so it is important 

that the dentist recognizes the factors that alter mineralization, integrating them in the forensic 

age estimate. It will be important to develop a greater consensus regarding the performance 

of the various factors, and what specific weight each one assumes in the forensic age estimate. 

 

Key words: 

forensic dental medicine; age estimate; dental mineralization; delay; advance; 
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SIGLAS E ACRÓNIMOS UTILIZADOS NO TEXTO 

 

AGFAD: Associação para o Diagnóstico da Idade Forense 

 

EASO: European Asylum Support Office 

 

OPG: Ortopantomografia 

 

PEIR: Pre-eruptive intra- coronal resorption 

 

UE: União Europeia 

 

UE+: Estados-Membros da UE, mais Noruega e Suíça 
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INTRODUÇÃO 

 

A estimativa de idade representa uma das principais responsabilidades da medicina 

forense e da medicina dentária forense. É um procedimento abrangente que visa estimar a 

idade cronológica de um indivíduo, cuja idade é desconhecida ou duvidosa(Mansour, 

Fuhrmann, Paradowski, van Well, & Püschel, 2017). A estimativa da idade cronológica tem 

alcançado nos últimos anos um papel importante em casos forenses, não apenas no processo 

de identificação de cadáveres, já que a sua importância e uso em indivíduos vivos também se 

expandiu nos últimos anos devido ao crescente fenómeno de imigração e abuso sexual de 

crianças (Pereira, Russell, de Pádua Fernandes, Silva, & de Sousa Santos, 2019) 

Em muitos países europeus, o aumento da migração para a Europa e entre países 

europeus levou a um aumento no número de estrangeiros sem evidências documentadas de 

sua data de nascimento. (A. Schmeling et al., 2008) 

A necessidade de uma avaliação da idade implica a existência de dúvidas sobre a 

idade e, por tanto, a possibilidade de o requerente ser criança. Devido às preocupações da 

União Europeia (UE) com a fiabilidade, e o possível carater invasivo das metodologias em 

vigor para avaliar a idade dos requerentes, o European Asylum Support Office (EASO) 

elaborou uma publicação que compila as melhores práticas de avaliação da idade designado 

de A Practical Guide on age assessment in Europe. Este trabalho mapeou as metodologias 

de avaliação da idade e as garantias processuais utilizadas no território dos Estados-Membros 

da UE, mais Noruega e Suíça (UE+) considerando a avaliação da idade para fins específicos 

dos procedimentos internacionais de proteção, mas também pode servir como uma referência 

em outros contextos em que a avaliação da idade é necessária (crianças migrantes, idade 

mínima de responsabilidade etc.) ((EASO), 2018) 

A Associação para o Diagnóstico Forense da Idade (Arbeitsgemeinschaft für 

Forensische Altersdiagnostik; AGFAD) da sociedade Alemã de Medicina Legal fundada em 

março de 2000 é formada por um grupo interdisciplinar de peritos para o estudo da idade 

forense que atualmente conta com 134 membros de 18 países (Andreas Schmeling, 

Dettmeyer, Rudolf, Vieth, & Geserick, 2016). Este Grupo procedeu à elaboração de 

recomendações (guidelines) para a estimativa da idade em adolescentes e adultos jovens 

envolvidos em pricedimentos criminais, referindo a existência de base legal para a realização 

de exames radiológicos, sem indicação terapêutica (Andreas Schmeling et al., 2016) 

Para a estimativa da idade são, então, utilizados estudos de referência nos quais os 

estágios de desenvolvimento físico, maturação esquelética e desenvolvimento dentário foram 
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definidos e correlacionados com o sexo e a idade conhecida das pessoas examinadas numa 

população de referência. Em concreto, o protocolo refere as seguintes etapas: 

 História médica e exame físico para avaliar o desenvolvimento físico e descartar a 

existência de patologias e de terapêuticas farmacológicas que influenciem o 

desenvolvimento. O objetivo principal desta avaliação médica inicial é identificar ou 

descartar distúrbios de crescimento e desenvolvimento. A inferência da idade 

cronológica a partir da idade biológica (com base nas idades esquelética e dentária) 

só pode ser assumida para pessoas sem achados visíveis de distúrbios 

  Exame radiológico da mão esquerda, utilizada na estimativa da idade esquelética. Os 

critérios para avaliar a radiografia da mão são o tamanho e a forma dos elementos 

ósseos individuais e o status de ossificação das placas epifisárias. A radiografia é 

então comparada às radiografias padrão de idade e sexo através de vários métodos, 

como sendo o Método de atlas de Greulich e Pyle (Greulich & Pyle, 1959) 

 Exame dentário, analisando as características de desenvolvimento da erupção e 

mineralização, principalmente dos terceiros molares que são de particular relevância 

para a estimativa da idade dentária depois dos 15 anos de idade. A mineralização dos 

terceiros molares é avaliada numa ortopantomografia utilizando, por exemplo, o 

Método Demirjian et al(Demirjian, Goldstein, & Tanner, 1973)., descrito por alguns 

autores como o mais apropriado (Olze et al., 2005; A. Schmeling, Olze, Reisinger, & 

Geserick, 2004), já que os estágios são definidos por mudanças de forma, 

independentemente das estimativas de comprimento especulativo. Como alguns 

autores referem que o momento da erupção e da mineralização dos terceiros molares 

depende da etnia, estudos de referência específicos da população devem ser 

usados(Olze et al., 2004). 

 Radiografia ou Tomografia Computorizada (TC) de secção fina da epífise clavicular 

medial, indicada se o desenvolvimento esquelético da mão estiver completo, ou se 

existir marcada discordância entre as idades dentária e esquelética. 

 Consolidação de todos os resultados para uma avaliação final da idade. 

 

Tendo em consideração que a estimativa forense da idade pode definir o futuro das 

pessoas em questão, o relatório do especialista deve incluir declarações claras sobre a 

fiabilidade da estimativa da idade, a fim de permitir que o órgão de tomada de decisão 

(autoridades ou Tribunais) considere qualquer dúvida que leve a um resultado legal mais 

favorável para as pessoas afetadas.(Andreas Schmeling et al., 2016) 
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O relatório deve, então, indicar a idade mais provável e o intervalo de dispersão da 

população de referência. Além disso, deve-se notar que o intervalo de tolerância pode ser 

aumentado por um erro empírico de observador. As variações relevantes para a idade 

resultantes da aplicação dos estudos de referência num caso individual, como origem genética 

/ geográfica divergente, estatuto socioeconómico diferente e, com isso, um grau de aceleração 

possivelmente diferente, distúrbios do desenvolvimento do indivíduo, devem ser discutidas no 

relatório, incluindo seus efeitos sobre a idade estimada e, se possível, uma avaliação 

quantitativa de tal efeito(A. Schmeling et al., 2008)  

 

Como se referiu, um dos fatores que pode contribuir para o erro na estimativa da idade 

prende-se com a existência de patologias que podem alterar desenvolvimento, conduzindo a 

uma subestimativa da idade, o que em termos legais não tem consequências adversas para 

a pessoa em questão, ou a uma sobrestimativa, a qual já pode trazer consequências legais 

danosas para o indivíduo.(Andreas Schmeling et al., 2016).  

 

 O objetivo deste trabalho é determinar quais fatores que influenciam o 

desenvolvimento da mineralização dentária da dentição permanente. Pretende-se, pois, 

identificar que condições devem ser considerados (e como) na estimativa da idade, em 

crianças e adultos jovens quando baseada na idade dentária, determinada a partir da 

mineralização dentária 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

 A revisão da literatura acerca do tema realizou-se mediante a pesquisa de artigos nas 

bases de dados eletrónicas “Dentistry & Oral Sciences Source”. “PubMed” e “Scopus”, nos 

idiomas Inglês, Português e Espanhol. 

 Na fase inicial da estratégia de pesquisa, as palavras chave usadas foram: “dental 

development”; “delayed dental development”; “accelerated dental development”; “dental 

development” AND “systemic disorders”; Forensic age estimation”; “dental age” AND “drug 

therapy” AND “syndromes” AND “obesity”; não se impuseram quaisquer restrições quanto ao 

ano de publicação ou tipo de estudo mas sim foi restrita a artigos publicados em revistas com 

arbitragem e disponibilidade do texto integral. 

 Assim definidos os critérios da pesquisa foram obtidos no total 312 resultados dos quais 

foram escolhidos 102 considerados pertinentes para a investigação apenas com base no título 

e uma leitura sucinta do resumo. 

 Numa segunda fase foi realizada uma leitura pormenorizada dos resumos resultando 

escolhidos 42 artigos cuja elegibilidade foi determinada pelo facto de avaliar o tema do 

desenvolvimento dentário em função da cronologia mineralização dentaria.  

 Procurando não perder informação, analisaram-se detalhadamente as referências 

bibliográficas dos artigos selecionados e um total de 14 artigos considerados relevantes para 

o tema foram adicionados à pesquisa. Finalmente resultaram 56 artigos selecionados.  
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DESENVOLVIMENTO 

 

A partir da revisão da Literatura foi possível determinar quais os fatores que 

influenciam a estimativa da idade por métodos dentários baseados na mineralização dentária. 

Assim foram compilados quais distúrbios ou doenças sistémicas ou dentarias que podem 

afetar a cronologia do desenvolvimento dentário, apresentando-se nuns casos atrasado e 

noutros acelerado. Os resultados obtidos foram agrupados e apresentados na Tabela I 

 

A evidência mais clara da mediação hormonal do desenvolvimento dentário vem do 

hipotiroidismo congénito também chamado cretinismo. Alguns autores referem-se a um atraso 

na idade dentária de até oito anos em relação à idade cronológica em indivíduos que só 

receberam tratamento de substituição hormonal aos dezasseis anos; por outra parte, 

indivíduos tratados com terapia de substituição hormonal apresentaram a idade dentária 

adiantada em relação à idade cronológica de até quase um ano (Garn, Lewis, & Blizzard, 

1965). Em relação à deficiência da hormona do crescimento, as investigações mais recentes 

assinalam um atraso da idade dentária de até um ano, sendo evidente a falta de uma resposta 

subsequente à terapia de substituição da hormona; tal, parece indicar que a idade dentária é 

menos influenciada por este fator (Cantu et al., 1997). Porém, noutros trabalhos (Garn et al., 

1965), a deficiência da hormona de crescimento foi indicada como o fator hormonal principal  

do atraso dentário, com maior influência do que o da hormona tiroidea. No entanto, tem de se 

tomar em conta que, nesse estudo, o tamanho da amostra era de nove indivíduos, cinco dos 

quais apresentavam pan-hipopituitarismo e não só deficiência da hormona do crescimento. 

 

Os achados positivos de atraso na idade dentária em indivíduos com Síndrome de 

Down só se verificam no sexo feminino, onde se apresenta uma idade dentária atrasada em 

relação à idade cronológica (Diz et al., 2011)  Outros estudos mais recentes indicam que o 

desenvolvimento dentário em crianças com Síndrome de Down é semelhante ao 

desenvolvimento das crianças controlo sem distúrbios aparentes (Linden, Vucic, Marrewijk, & 

Ongkosuwito, 2017);(Pinchi, Vitale, Pradella, Farese, & Focardi, 2018) 
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TABELA I: FATORES QUE AFETAM A CRONOLOGIA DA MINERALIZAÇÃO DENTÁRIA 

(-) atrasada / (+) acelerada  

Endócrinos 

Hipotiroidismo Congénito ou 

cretinismo (-) (Garn et al., 1965) 

Hipotiroidismo juvenil (-) (Garn et al., 1965) 

Deficiência da hormona do 

crescimento (-) 

(Cantu, Buschang, & Gonzalez, 1997; 

Garn et al., 1965; Myllärniemi, Lenko, & 

Perheentupa, 1978) 

Hipopituitarismo (-) (Garn et al., 1965) 

Síndrome adrenogenital (+) (Garn et al., 1965) 

Puberdade precoce (+) (Garn et al., 1965) 

Imunológicos Doença celíaca (-) (Garn et al., 1965) 

Genéticos 

Síndrome de Down (-) sexo 

feminino (Diz et al., 2011) 

Síndrome de Hurler (-)  (McGovern et al., 2010) 

Microssomia craniofacial (-) 

(Elsten et al., 2020; Ongkosuwito, de Gijt, 

Wattel, Carels, & Kuijpers-Jagtman, 

2010) 

Talassemia Major (-) (Hattab, 2013) 

Agenesia dentária (-) 

(B. Dhamo et al., 2018; Brunilda Dhamo 

et al., 2016; Gelbrich, Hirsch, Dannhauer, 

& Gelbrich, 2015; Kan, Seow, & 

Holcombe, 2010; Min Kyoung et al., 

2017; Ruiz-Mealin, Parekh, Jones, 

Moles, & Gill, 2012; Slayton, 2007) 

Congénitos 

Fissura de lábio e palato (-) (Moon Cheung, King, & Hai Ming, 2008) 

Síndrome Alcoólico fetal (-) 
(Naidoo, Norval, Swanevelder, & 

Lombard, 2006) 

Paralise cerebral (-) sexo feminino (Diz et al., 2011) 

Nutricionais 
Obesidade (+) 

(Esan & Schepartz, 2020; Hedayati & 

Khalafinejad, 2014; Hilgers, Akridge, 

Scheetz, & Kinane, 2006; Nicholas et al., 

2018) 

Anemia (-) (Garn et al., 1965) 

Farmacológicos 
Antirretrovirales no tratamento do 

HIV (-) 

(Trigueiro, Tedeschi‐Oliveira, Melani, & 

Ortega, 2010) 

Locais 
Reabsorção interna da coroa na 

etapa pré-eruptiva (-) 

Pre-eruptive intra-coronal resorption 

(PEIR)(Al-Tuwirqi & Seow, 2017) 
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Num estudo cujo objetivo era estabelecer a influência da Desnutrição Severa na 

cronologia da mineralização dentária (Elamin & Liversidge, 2013), os resultados não 

evidenciaram diferenças significativas entre a idade dentária e a idade cronológica nestes 

indivíduos, o que contrasta com o encontrado noutros trabalhos onde se avaliou o efeito sobre 

a idade dentária da anemia(Garn et al., 1965) e a doença celíaca(Garn et al., 1965); aqui, em 

ambos os casos, o desenvolvimento dentário apresentou-se atrasado. Tanto a anemia como 

a doença celíaca podem comportar um estado subjacente de ausência de nutrientes básicos 

e, por tanto, o indivíduo pode, de alguma maneira, apresentar-se desnutrido. Naturalmente 

que será necessário determinar se, nestes distúrbios, o fator determinante que influencia o 

atraso no desenvolvimento dentário estará relacionado com a eventual deficiência nutricional 

presente. 

 

Em relação a fatores locais como Anquilose, traumatismos dentários, infeções de 

origem dentária, assim como a presença de cistos e tumores a nível dos ossos maxilares,  há  

literatura que informa da influência de estes distúrbios no desenvolvimento dentário, mas a  

abordagem dos mesmos é direcionada a avaliar os efeitos na erupção dentaria(Albers, 1986), 

na forma dos dentes (Kohli & Prakash, 2009) e na estrutura dentária (Bardellini, Amadori, 

Pasini, & Majorana, 2017); os resultados nestes estudos evidenciam que efetivamente há uma 

afetação do desenvolvimento dentário pelo que seria razoável esperar algum tipo de efeito 

sobre a cronologia da mineralização. Contudo, verificou-se na literatura uma quase total 

ausência de estudos onde se evidencie a influência de fatores locais na cronologia da 

mineralização dentária; apenas um estudo onde foi descrita a “Pre-eruptive intra-coronal 

resorption (PEIR)”(Al-Tuwirqi & Seow, 2017) a qual é uma condição nos dentes permanentes 

na etapa pré-eruptiva os quais exibem radiolucências coronais consistentes com a perda 

reabsortiva da estrutura dentária, situadas frequentemente dentro da dentina e adjacentes à 

junção dentino-esmalte, ate o momento a etiologia do PEIR é desconhecida, o estudo 

evidenciou que na amostra estudada das crianças com PEIR a idade dentaria apresentou-se 

atrasada em comparação as crianças controlo do mesmos grupos de etários   

 

 O Síndrome de Silver-Russell não foi considerado nesta investigação como fator de 

influência na mineralização dentária, uma vez  que a literatura consultada nada referiu sobre 

a sua influência na idade dentária, valorizando-se a maturação dentária dentro dos limites 

normais (Bergman, Kjellberg, & Dahlgren, 2003). No entanto, vale a pena salientar que os 

autores fazem referência a um estudo anterior (Kotilainen et al., 1995) no qual os indivíduos 
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com Síndrome de Silver-Russell apresentaram uma idade dentária atrasada em relação à 

idade cronológica  

 

Outro fator que parece ter uma alta correlação com o atraso da idade dentária são as 

agenesias. Em todos os estudos analisados (B. Dhamo et al., 2018; Brunilda Dhamo et al., 

2016; Gelbrich et al., 2015; Kan et al., 2010; Min Kyoung et al., 2017; Ruiz-Mealin et al., 2012; 

Slayton, 2007) existiu consenso sobre a sua relação com o atraso na mineralização dentária, 

quer em agenesias de mais de seis dentes (oligdontia) quer na ausência de um único dente; 

de facto, um dos artigos (Kan et al., 2010) menciona o seguinte: “Esses resultados têm 

implicações para várias áreas da medicina. A articulação da etiologia biológica para agenesia 

e maturação tardia de dentes permanentes deve ser considerada nas pesquisas de 

desenvolvimento. Os ortodontistas devem estar cientes do atraso associado à falta de 

segundos pré-molares para aplicação de tratamentos no momento adequado. A avaliação da 

idade forense com base no desenvolvimento dentário deve-se ajustar à falta de dentes para 

evitar subestimar a idade do sujeito”.(Kan et al., 2010)  

 

Como se viu, são muitos fatores os que influenciam a cronologia da mineralização 

dentaria, o que obriga, acima de tudo, a enquadrá-los no exame que faz o médico dentista 

para os efeitos da estimativa da idade, quer no contexto medico forense quer na consulta 

médico dentária, nomeadamente nas áreas da medicina dentária preventiva, odontopediatria 

e ortodontia. Será, então, proveitoso sistematizar estes fatores com o objetivo de serem 

utilizados pelo médico dentista de uma maneira prática. Assim sendo é proposta uma Ficha 

para a Estimativa da idade dentária (fig.1) baseada nos resultados obtidos nesta investigação.  

 

Em investigações futuras, esta ficha poderia ser aplicada numa população e 

determinar efetivamente qual o impacto destes fatores na estimativa da idade dentária, e qual 

o impacto em termos de peso específico, uma vez que cada fator terá, certamente, uma 

influência na cronologia da mineralização dentária com um peso diferente. Seria ideal 

melhorar esta ficha dando um peso específico aos fatores ao verificar estes aspetos quando 

aplicada num grupo de indivíduos. 

 

Efetivamente ainda há muito por investigar no que diz respeito à cronologia da 

mineralização dentária e os fatores que podem afetá-la, bem como quantificar o efeito dos 
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mesmos. Também persistem dúvidas sobre alguns fatores, afigurando-se como necessário 

esclarecer controvérsias que hoje se apresentam na literatura em relação à influência de 

alguns fatores. Na medida em que estes fatores e seus efeitos sejam investigados será 

possível tirar o maior proveito da estimativa forense da idade com a maior precisão possível 

e evitando assim erros na estimação de um parâmetro que por vezes poderá vir a definir o 

futuro da vida de uma pessoa.  

Fig. 1 
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CONCLUSÃO 

 A idade dentária é um marcador robusto, porem é suscetível sofrer alterações, pelo 

que importa que o médico dentista reconheça os fatores que alteram a mineralização, 

integrando-os na estimativa forense da idade. Será importante desenvolver maior consenso 

no que concerne à atuação dos diversos fatores, e qual o peso específico que cada um 

assume na estimativa forense da idade. 
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