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Preâmbulo 

 

Simplificar a complexidade é uma verdadeira atitude de sabedoria, e constituiu um 

verdadeiro desafio durante a redacção deste trabalho. Como simplificar, se com a 

especialização cada vez maior do conhecimento, todos os assuntos tendem a receber um 

tratamento elaborado e exaustivo, e a serem sub-especializados. Pelo que entendemos ser 

necessário um preâmbulo onde desde logo, por um lado, o leitor possa ser orientado no 

sentido da nossa perspectiva, sem se perder em dúvidas, ou deambulações como:  

“- Odontologia Forense, ou Medicina Dentária Forense?”; “Medicina Legal ou Ciências Forenses?”, ou em questões 

especulativas de como estas se relacionam e, por outro lado, damos também a conhecer as 

nossas motivações. Assim, no sentido de simplificar e sem muitas considerações serão 

explanadas as nossas opções que de alguma forma tentaremos justificar. Em primeiro lugar 

por uma questão de identificação profissional decidimos utilizar o termo Medicina Dentária 

Forense, cujo significado por nós atribuído é o mais abrangente possível, ou seja, a aplicação 

de todos os conhecimentos científicos respeitantes ao aparelho estomatognático e não só do 

órgão dentário para fins forenses. Entendemos também ser este, o significado de outros 

termos encontrados na literatura internacional como Forensic Odontology ou Forensic 

OdontoStomatology. Consideramos, por outro lado, que a Medicina Legal e as Ciências Forenses são na 

actualidade complementares, indissociáveis e autónomas, devido à crescente necessidade de 

respostas, sob a forma de um produto científico cada vez mais refinado, e que exige 

consequentemente, competências amplas de vários especialistas das mais diversas áreas 

científicas, integrados e coordenados (1, 2). Esta perspectiva, corroborada por nós, toma 

forma com a existência, desde 2001, de uma estrutura internacional técnico-cientifica no 

panorama europeu – O Instituto Europeu de Medicina Legal e Ciências Forenses que é, segundo o nosso 

conhecimento, a única entidade operativa europeia integrada no âmbito médico-legal – que 

colabora com as autoridades e dá formação no âmbito científico forense aos diferentes 

profissionais. 

Também a Estimativa da Idade, à semelhança dos pontos anteriores é actualmente assunto de 

alguma controvérsia, em que está subjacente uma discussão um pouco mais académica, a 

nosso ver, própria da evolução ou revolução científica. Assim, para alguns autores como David 

Sweet, Guy Willems e Andreas Scmeling a Estimativa da Idade é já uma sub-disciplina das ciências 

forenses (3-5). À parte deste debate, gostaríamos antes, de expor a ideia do que, é 



   

consensual e com o qual concordamos. Sendo então, a Estimativa da Idade uma parte 

fundamental no processo de identificação de um cadáver ou restos humanos não 

identificados e primordial na determinação da idade no indivíduo vivo. Este último tema, por 

nós aqui tratado, constitui actualmente um dos principais pólos de interesse da Medicina Legal/ 

Ciências Forenses dado o crescente afluxo de indivíduos indocumentados na Europa. Sobre a 

realidade do contexto português, no que respeita a informações estatísticas relativas ao 

fenómeno da imigração clandestina, especificamente o número de perícias a indivíduos 

indocumentados, não obtivemos elementos. Todavia, a nossa situação geográfica de vizinhos 

do segundo país europeu com o maior número de população indocumentada da Europa (6), 

além de sermos um país membro da União Europeia (UE) e com laços histórico-afectivos a 

países de língua portuguesa de outros continentes obrigam-nos a estar atentos, colaborantes 

e preparados no tratamento deste tema: Estimativa da Idade no Indivíduo Vivo. Assim, este 

trabalho visa, num futuro próximo, estarmos aptos, se solicitados, a proceder à realização 

desta perícia cuja responsabilidade, no âmbito forense e enquadrada na actual organização 

médico-legal do nosso país – Instituto Nacional de Medicina Legal – é do serviço de clínica médico-

legal que de uma forma simples poderíamos definir como a parte da Medicina Legal que se 

ocupa dos vivos. Nomeadamente, no que diz respeito à contribuição da Medicina Dentária Forense 

neste serviço, a par com o nosso tema, outra área recente e profícua é a da avaliação e 

valorização do dano orofacial (no contexto penal, de trabalho ou de responsabilidade médica) 

em parte também ela fruto do desenvolvimento sociocultural e económico da sociedade 

moderna em que vivemos. De facto, a transversalidade de algumas questões médico-legais, 

implica conhecimentos e diferentes contribuições de várias disciplinas ou ciências; 

justificando-se a existência de peritos que ajudam o foro na resolução de questões, nas 

quais, o julgador apesar da livre apreciação dos factos entende ser necessário um 

esclarecimento técnico e especifico na procura da verdade. 
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1. IMPORTÂNCIA MÉDICO-LEGAL E CONTRIBUIÇÃO DA 

MEDICINA DENTÁRIA FORENSE 

 

No âmbito forense, a estimativa da idade assume especial importância em duas 

situações particulares: a descoberta de um cadáver ou restos humanos de 

identidade desconhecida, com o objectivo de se construir um perfil biológico e no 

caso de indivíduos vivos com falsa identidade, que afirmam ser menores de idade 

de forma a evitarem ou limitarem as consequências previstas na lei quando sob 

acção da justiça (7).  

 

Na interdisciplinaridade que caracteriza as Ciências Forenses, cujas perícias 

determinam a conjugação de esforços de vários especialistas das mais diversas 

áreas, a Medicina Dentária Forense (MDF) tem especial contributo na estimativa da 

idade, nomeadamente através do estudo do desenvolvimento da dentição, o qual 

constitui a base para a estimativa da idade cronológica de indivíduos não-adultos 

(3, 4), vivos ou restos cadavéricos (8, 9).  

Na última década, o aumento do número de cadáveres e restos humanos não 

identificados por um lado, e de casos a solicitar a determinação da idade de 

indivíduos vivos sem prova válida da data de nascimento (idade cronológica) por 

outro, têm impulsionado o desenvolvimento de técnicas precisas de determinação 

da idade (10, 11). 

O cálculo da idade (idade à morte) em cadáveres, restos humanos e esqueletos não 

identificados, integra as tradicionais medidas do processo de identificação humana, 

na medida em que, a idade, conjuntamente com o sexo, a estatura, e a afinidade 

populacional constituem os factores genéricos de identificação(12). Assim, na 

descoberta de restos cadavéricos, o primeiro passo de uma investigação forense é 

determinar a espécie. Em conformidade com um diagnóstico de espécie Humana, a 

investigação prossegue no sentido de se determinar um conjunto de características 

biológicas que possam descrever fisicamente, no geral, um indivíduo. O objectivo 
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de uma investigação, neste contexto, é conseguir restringir o número de sujeitos, 

por exemplo, de uma lista de pessoas declaradas como desaparecidas, a quem 

aqueles restos ou esqueleto possam eventualmente pertencer. Especificamente, a 

reconstrução do perfil biológico de restos cadavéricos humanos, seja qual for o seu 

estado de conservação, vai permitir diminuir o leque de potenciais vítimas às quais 

aqueles elementos antemortem compilados possam pertencer (13).  

Concluindo, um processo de identificação humana por métodos reconstrutivos 

baseia-se na elaboração do perfil biológico, através da determinação dos supra 

referidos factores, entre outros se necessário (como por exemplo, a reconstrução 

facial), e é utilizado quando não há suspeita de a quem o cadáver, restos humanos 

ou esqueléticos, possa pertencer. A contribuição da MDF neste processo, através 

dos dentes, maxilares e outras características orofaciais, faz-se a vários níveis, 

como a determinação da espécie, do sexo, entre outros. Contudo, é na 

determinação da idade que se destaca como preferencial, sendo o método de 

eleição nos indivíduos não-adultos (14). Por outro lado, quando existe suspeita de a 

quem possa pertencer o cadáver descoberto, constituem-se como as únicas 

características do indivíduo, onde se incluem os dentes. Nomeadamente, através da 

sua extraordinária resistência aos agentes físico-químicos, bem como pelas 

singularidades da dentição (15), que se constituem, por vezes, como o único factor 

de individualização que permite chegar à identificação do indivíduo (4).  

Numa segunda fase, e na continuação do primeiro exemplo, após a construção de 

um perfil biológico os investigadores evoluem no processo de identificação 

individual utilizando métodos comparativos de identificação. Estes consistem no 

confronto entre os elementos antemortem e postmortem, recolhidos com a 

finalidade de determinar se o cadáver, restos humanos ou esqueléticos são da 

pessoa que se suspeita, para eventual obtenção de uma identificação positiva (16-

19). De uma forma mais simples, podemos dizer que, nesta fase da investigação, 

trata-se de dar um nome ao corpo. Refira-se ainda, a título de exemplo da 

contribuição da MDF, que são as características dentárias tais como as 
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malformações, anomalias ou particularidades patológicas e traumáticas, e ainda as 

particularidades terapêuticas de que são exemplo, as extracções, restaurações e 

próteses dentárias, amovíveis ou fixas, que salientam a singularidade de uma 

dentição. Portanto, estes exemplos são factores importantes na individualização 

dentários. Alguns autores (12, 14), consideram-os mesmo como dos mais 

importantes para fins de identificação individual.  

 

 
 
 
 
 
  
 

Figura 1: Exemplos de restos cadavéricos humanos. (adaptado de Web Page) 

 

O diagnóstico forense da idade, no vivo, é um ramo relativamente recente 

noâmbito das ciências forenses (3-5). Impulsionado pelo afluxo de indivíduos 

indocumentados na Europa, tornou de grande importância e de plena actualidade, a 

determinação da idade, particularmente, em pessoas vivas (6, 20). A estimativa da 

idade no vivo é um meio de prova médico forense que tem tido uma solicitação 

crescente por parte das autoridades policiais, judiciais e das autoridades de 

imigração dos países membros do Conselho da Europa (21). A título de exemplo, 

refira-se que, segundo dados da Eurostat (2000), chegaram aos países da União 

Europeia 816.000 imigrantes, na sua maioria procedentes do Magreb, Turquia, 

Índia, África Subsariana e dos países balcânicos. No mesmo ano estimou-se que, na 

Europa, viviam clandestinamente cerca de 3 milhões de pessoas. Em Espanha e em 

França, calcula-se existirem, respectivamente, 300.000 e 500.000 habitantes 

indocumentados (6). A abolição de fronteiras em 1985, resultante do Acordo de 

Schengen, os conflitos armados e as catástrofes naturais são alguns dos motivos 
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que têm levado a um aumento do afluxo, nos países europeus, de indivíduos sem 

documentos de identificação válidos (20, 22).  

 

Figura 2: Mapa da Europa (adaptado da Web Page - 2006; http:/www.only-maps.com/europe-
map.jpg) 

 

Refira-se que, na maioria destas sociedades, a idade cronológica assume um papel 

preponderante na vida dos cidadãos, sendo, por exemplo, determinante na 

frequência escolar, na obtenção de benefícios sociais, na obtenção de emprego, no 

casamento, entre outros (3, 23). Todavia, a importância da determinação da idade 

estende-se também à clarificação de questões legais, relacionadas com a 

imputabilidade, pedidos de asilo ou atribuição do Estatuto de Refugiado e, ainda, 

nalgumas situações em que a idade de uma criança é, por motivos pessoais, 

falsificada, seja em processos de adopção de crianças de outra origem ou até por 

um dos progenitores para obtenção da custódia, como é o caso do rapto parental, 

isto é, o rapto de menores por pais divorciados.  

Na realidade, as pessoas sujeitas à perícia são, na sua maioria, indivíduos detidos, 

geralmente imigrantes ilegais e indivíduos que reclamam o Estatuto de Refugiado e 

não possuem um registo de nascimento ou outro documento legal que comprove a 

sua idade cronológica. Embora, com menor frequência, também surgem indivíduos 

pertencentes a alguns grupos marginalizados da nossa sociedade, como por 
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exemplo os de etnia cigana. Especificamente, os imigrantes ilegais 

indocumentados, ao tomarem contacto com as autoridades dos países 

comunitários, devem ser adequadamente identificados para assegurar a correcta 

cobertura dos seus direitos. No caso em que possam provar a sua menoridade, 

serão beneficiários de uma série de medidas legais favoráveis, tanto relativas ao 

seu tratamento como imigrantes em países comunitários, bem como na situação de 

serem vítimas ou responsáveis por condutas delituosas. Assim, quando não existem 

documentos de identificação ou estes não são fiáveis na declaração da idade, as 

autoridades necessitam de um cálculo da idade, sobretudo para diferenciar 

indivíduos adultos de não-adultos. A título de exemplo refira-se que neste 

incremento da imigração na Europa de cidadãos procedentes a países do terceiro 

mundo, contabilizam-se uns 4% de menores (24).  

A atribuição da idade a uma criança de identidade desconhecida pode ser 

necessária quando esta é vítima de um crime, suspeita de um crime (quando o 

código penal do país diferencia a lei e a punição para crianças de diferentes idades) 

ou se é refugiado (25, 26). Portanto, a determinação da idade no indivíduo não-

adulto indocumentado baseia-se na necessidade de proteger os direitos dos 

menores, reconhecidos por convénios e tratados internacionais, quando estes se 

vêem submetidos à acção da justiça. Exemplificando, refira-se o Programa 

Separated Children in Europe, iniciativa do Alto Comissariado das Nações Unidas 

para os Refugiados (ACNUR) e da Aliança Save the Children, que protege as 

crianças e jovens menores de 18 anos quando se encontram fora do seu pais de 

origem e separados de ambos os progenitores ou do seu tutor (25).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Imagens das deslocações em massa de pessoas e os campos de refugiados. (adaptado da Web 
Page da ACNUR, 2006) 
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Desta forma, pode-se concluir que a determinação forense da idade no indivíduo 

vivo é importante, para garantir a igualdade de tratamento jurídico das pessoas 

(20), nas situações ou benefícios contemplados na lei que estão vinculados à idade 

(27). Tem particular interesse, sobretudo em indivíduos não-adultos (crianças, 

jovens, adolescentes ou sub-adultos), na medida em que, na maioria dos países 

Europeus, a idade com relevância legal, particularmente em questões de direito 

penal, situa-se entre os 14 e os 21 anos de idade (20, 28-30).  

Em Itália, França, Espanha e Alemanha, o limite acima do qual a pessoa tem 

responsabilidade penal é de 14 anos. Consequentemente, os indivíduos cuja idade 

estimada seja inferior a 14 anos são considerados inimputáveis (31). Contudo, em 

muitos países a acusação criminal pode ocorrer aos 16 anos (22, 32, 33), sendo 

que se reconhecem os limites de 18 e 21 anos como significativos para se 

estabelecer a responsabilidade por um acto penal. A legislação a aplicar é a lei geral 

criminal para adultos ou a reservada a jovens e adolescentes, a qual contempla 

uma redução da imputabilidade. Esta última é aplicada a maiores de 14 e menores 

de 18 anos de idade, de uma forma geral e, em circunstâncias especiais, nos casos 

de ofensa, ou relacionadas com a personalidade do arguido, a indivíduos maiores 

de 18 e menores de 21 anos de idade (34).  
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2. A IDADE BIOLÓGICA VERSUS CRONOLÓGICA 

A idade que mais interessa aos investigadores forenses é a idade cronológica, isto 

é, o tempo decorrido desde o nascimento até à morte (4, 35).  

O fundamento científico da determinação da idade de um indivíduo parte do 

pressuposto de que, no ser humano, se produzem uma série de alterações 

morfológicas e bioquímicas com a idade, as quais seguem uma sequência 

estabelecida no tempo e comum a todos os seres humanos. No entanto, as 

alterações morfológicas e bioquímicas podem ocorrer em momentos diferentes 

quando se comparam dois indivíduos com a mesma idade cronológica. A 

constatação dessas diferenças motivaram a comunidade médica a optar pela 

utilização da idade fisiológica, que é definida como o progresso do desenvolvimento 

ou maturação de cada indivíduo, e cujos sinónimos mais comuns são idade de 

desenvolvimento ou idade biológica. Desta forma, a idade fisiológica ou biológica de 

um sujeito refere-se ao grau de desenvolvimento e maturação física do mesmo. 

Esta idade pode variar dentro de um intervalo fisiológico de normalidade e admite-

se que coincide com a idade cronológica na maioria das pessoas. Exceptuam-se os 

casos em que possa ter existido algum transtorno de origem nutricional, 

endocrinológico, metabólico ou do ritmo de crescimento. Porém, podemos 

encontrar indivíduos que apresentem uma idade biológica atrasada ou adiantada 

em relação à sua idade cronológica real.  

Tendo em conta estes princípios, pode-se calcular a idade cronológica do sujeito a 

partir do estudo da idade biológica desde que se assuma tratar-se de um indivíduo 

que teve um desenvolvimento fisiológico enquadrado dentro da normalidade, pelo 

que se presume que a sua idade biológica coincidirá com a idade cronológica.  
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Para a estimativa da idade biológica de um sujeito tem de proceder-se ao estudo 

combinado ou independente da idade dentária (maturação da dentição), idade 

óssea (maturação óssea) e idade de maturação somática e sexual (20, 36-39).  

Estes indicadores são habitualmente utilizados na determinação da idade de 

indivíduos não-adultos (31).  

As ferramentas diagnósticas que estão actualmente ao nosso dispor não permitem 

aproximarmo-nos com exactidão e precisão de uma estimativa da idade num 

intervalo tão estreito e particular do desenvolvimento e crescimento humano, como 

é o intervalo de relevância legal referido, dos 14 aos 21 anos de idade. É neste 

intervalo que se verifica a fase final do desenvolvimento e de maturação das 

estruturas dentárias e esqueléticas (40), sendo o estabelecimento da idade mais 

complicado, e tanto mais, quanto maior a idade do indivíduo (36). 
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3. IDADE DENTÁRIA 

Nos indivíduos não-adultos, ou seja, indivíduos que ainda não atingiram a 

maturação somática (41), a idade dentária e a idade esquelética são os dois 

indicadores majores da maturação. Contudo, é a MDF que contribui de forma 

decisiva para a estimativa da idade apresentando, em relação à idade esquelética, 

algumas vantagens, das quais destacamos as seguintes: 

- Os dentes são mais resistentes aos efeitos da inumação, quando 

comparados com o resto do esqueleto humano e são muitas vezes as únicas 

estruturas que representam espécies fossilizadas ou em esqueletos mais 

recentes, as peças menos danificadas (38);  

- O desenvolvimento das dentições, decídua e permanente, cobrem um 

amplo período da vida do indivíduo, desde o período embrionário, que 

corresponde às primeiras oito semanas de vida intra-uterina (VIU)(42), até 

perto do período adulto, situação em que o indivíduo atinge a estatura 

definitiva e a maturação dentária e sexual;  

- Na literatura, vários estudos demonstram que para uma determinada idade 

cronológica a idade dentária exibe menos variabilidade quando comparada 

com a idade esquelética (37, 42, 43).  

 

Estes são alguns dos exemplos que contribuem para considerar os dentes como um 

dos indicadores mais precisos da idade, especialmente em indivíduos imaturos.  

Também é consensual que ao procedermos à estimativa da idade dentária devemos 

considerar dois principais períodos durante a vida de um indivíduo, para saber quais 

os métodos a aplicar. O primeiro, quando os dentes estão em desenvolvimento nos 

maxilares, até aos 20 anos de idade. O segundo, dos 20 anos em diante, durante o 

qual se observam várias alterações degenerativas nos dentes e nas estruturas com 

eles relacionadas (14, 44, 45).  
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Durante as duas primeiras décadas da vida, a dentição humana encontra-se num 

período de formação, mineralização e erupção. Consequentemente, é possível 

conhecer a idade dentária através da avaliação do estado de erupção dentária e/ou 

do grau de mineralização dos dentes (25). Aproximadamente entre os 14 anos, 

altura em que se dá o encerramento do ápice do 2º molar permanente, e os 20 

anos, o terceiro molar é o único dente em desenvolvimento. Refira-se que é um 

dente que apresenta muitas variações, nomeadamente no seu tamanho, 

desenvolvimento (tempo de formação e erupção) (46), na forma (anatomia atípica) 

e presença (31, 40, 47). A este propósito, salienta-se que o início da sua formação 

pode ocorrer entre os seis e doze anos de idade (48), e a formação e erupção da 

coroa prolonga-se ao longo de quatro anos, estando completo o seu 

desenvolvimento durante a adolescência ou perto da idade adulta. Contudo, a sua 

ausência congénita é frequente, em 20% dos casos (49).  

Tratando-se do último indicador dentário em desenvolvimento no intervalo 

compreendido entre os 14 e os 21 anos (21, 37, 40, 50, 51), alguns autores (7, 10, 

32, 34, 48, 52-55), consideram que o seu estudo pode ter importância forense, 

nomeadamente para a determinação da idade nos adolescentes ou sub-adultos 

(18-21 anos de idade).  

 

 

Figura 4: Desenvolvimento da dentição Humana (decídua e permanente). (adaptado de Krau’s Dental 
Anatomy and Occlusion, 2ª Ed. 1992) 
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A partir da segunda década de vida, altura em que ocorre o desenvolvimento 

completo da dentição, a idade dentária é calculada com base em alterações 

evidentes, nos tecidos dentários e estruturas relacionadas, próprias do processo de 

envelhecimento (4). As alterações podem ser de tipo morfológico (macro e micro) e 

do tipo bioquímico (10).  

As alterações morfológicas mais estudadas são (14, 36):  

- atricção dentária;  

- alterações de cor do dente; 

- grau de recessão periodontal; 

- formação de dentina secundária; 

- formação de dentina radicular; 

- reabsorção da raiz; 

- aumento das rugosidades da superfície radicular; 

- aposição do cemento radicular 

- transparência radicular.  

 

Destes todos estes métodos, os que demonstram melhores resultados são os que 

recorrem à transparência radicular.  

Uma das principais críticas a estes métodos, aplicados na segunda década da vida, 

é que independentemente de utilizarem apenas um parâmetro como é o caso do 

método de Bang e Ramm, (1970), ou de estudarem vários combinados, como 

acontece no método de Lamendin, de Gustafson et al. (1950); de Dalitz, Johanson, 

(1971); de Maples e Rice, (1979), são métodos que têm por base o estudo de 

variáveis fortemente influenciadas por hábitos e processos patológicos (56-58).  

De notar, que entre os indivíduos adultos vivos, o cálculo da idade dentária é 

baseado na observação clínica, isto é, na evidência de atricção, recessão 

periodontal, podendo recorrer-se ao auxílio de técnicas radiológicas que servem de 

exame complementar relativamente à inspecção visual (56, 59, 60). 
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Na actualidade, os métodos bioquímicos de quantificação de aminoácidos na 

dentina, como é o caso da racemização pelo ácido aspártico, são considerados os 

métodos de determinação da idade mais precisos (10, 12, 41, 61, 62). No entanto, 

estes métodos implicam conhecimentos especializados e a utilização de um 

instrumental complexo (14). Adicionalmente, e em conjunto com muitos dos 

métodos anteriormente referidos, também implicam a extracção das peças 

dentárias e o seu posterior corte em secções finas para serem preparadas amostras 

observáveis através da microscopia (27, 63, 64).  

Pelas razões apresentadas e, também, por razões éticas, de morosidade e de 

custos estes métodos são inadequados nos indivíduos vivos. Refira-se, que mesmo 

em cadáveres pode acontecer não ser permitida a extracção do órgão dentário por 

motivos religiosos ou culturais (3, 65). 

De tudo o que foi dito sublinha-se a mais-valia que constitui a participação da MDF 

na determinação da idade em indivíduos não-adultos, na medida em que os 

métodos que se fundamentam no desenvolvimento da dentição são considerados 

de eleição para o diagnóstico da idade em indivíduos em crescimento, superando a 

fiabilidade, por exemplo, dos métodos ósseos.  

Os métodos dentários sustentados pelas alterações que os dentes sofrem com o 

decorrer dos anos têm-se afirmado como métodos de indubitável ajuda na 

estimativa da idade cronológica do sujeito adulto, constituindo um bom elemento 

de apoio às outras técnicas disponíveis (36, 66).  
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4. ESTIMATIVA DA IDADE NO JOVEM INDOCUMENTADO: 

ESTADO DA ARTE 

É consensual a vontade de definir um protocolo de actuação que vise a 

uniformização de procedimentos, não só para garantir a igualdade de tratamento 

dos sujeitos, mas também para assegurar uma correcta fiabilidade científica da 

estimativa da idade. Contudo, a preocupação em desenvolver uma actuação 

médico-legal sistematizada e universal da determinação da idade no indivíduo vivo 

é recente. Na Europa, no ano 2000, o Study Group on Forensic Age Diagnostics 

(AGFAD) (55), tendo em vista o objectivo de uniformizar os critérios de selecção de 

provas a realizar e a interpretação dos resultados nos países de língua alemã, 

publicou aquelas que viriam a ser as primeiras orientações europeias sobre a 

determinação da idade em indivíduos vivos, indocumentados, submetidos a 

procedimentos criminais (6). Estas preconizam a combinação dos seguintes 

métodos (22):  

- Exame físico geral, com registo dos elementos antropométricos (por 

exemplo: a determinação de medidas corporais), dos sinais de maturação 

sexual e a identificação de condições patológicas que possam interferir com 

o ritmo de maturação do indivíduo; 

- Exame radiográfico da mão esquerda; 

- Exame da cavidade oral em conjunto com a avaliação de um exame 

ortopantomográfico;  

- Exame radiográfico da clavícula. Habitualmente reservado para situações 

em que persistam dúvidas após a realização dos exames anteriores, ou 

quando é solicitada a estimativa da idade entre os 18 e os 21 anos. 

Especifico, nos casos em que se pretenda confirmar se a idade cronológica 

do sujeito é maior ou menor do que os 21 anos (67). 
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Estes exames devem ser realizados por profissionais da respectiva área. 

Particularmente, no caso do exame da cavidade oral e da realização de radiografias 

dentárias devem ser executados por um médico dentista e os resultados parciais 

integrados no relatório pericial final da responsabilidade do médico legista. De 

acordo com estas recomendações é importante que as diferentes contribuições 

mencionem no seu relatório informações respeitantes ao método e ao estudo de 

referência utilizados para o diagnóstico da idade. Também devem constar os 

parâmetros estatísticos de variação e o resultado de idade mais provável, isto é, a 

margem de erro ou o desvio padrão da média associada ao método usado bem 

como os estudos de referência nos quais a idade calculada se baseou. O perito 

responsável pela coordenação das diferentes perícias deve integrar os resultados 

numa idade final provável, isto é, um diagnóstico final da idade.  

Note-se que as recomendações deste grupo (AGFAD) (55) foram o ponto de partida 

para a formação do Internacional Interdisciplinar Study Group on Forensic Age 

Diagnostics que conta actualmente com 75 membros de países como a Espanha, 

Bélgica, França, Noruega e Estados Unidos da América (5), e cujas orientações 

contrastam, no tema da estimativa da idade, no vivo, com as da International 

Organization of Forensic Odonto-Stomatology (IOFOS)(68).  

Em 2004, em Lillehammer, na Noruega, esta organização reuniu investigadores 

experientes nesta área com o propósito de elaborar normas de trabalho, comuns 

para todos os países membros, sobre o tema da estimativa da idade. Neste 

protocolo definiram-se procedimentos obrigatórios, que resultaram do melhor 

consenso entre a comunidade científica e que o perito (médico dentista) deveria 

cumprir, além de recomendações que constituem procedimentos opcionais ou 

facultativos, os quais não sendo realizados não carecem de justificação. O protocolo 

de actuação elaborado é abrangente servindo assim para qualquer estimativa da 

idade, quer seja em adultos ou indivíduos imaturos, cadáveres ou indivíduos vivos. 

Contudo, os métodos exactos a serem utilizados ainda não estão definidos e serão 

certamente objecto de futuras reuniões.  
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Relativamente aos pontos discordantes, um deles é o exame da cavidade oral que, 

apesar de ser uma parte integrante da determinação da idade em cadáveres nos 

casos forenses de determinação da idade no indivíduo vivo, não é uma etapa 

obrigatória. O outro ponto discordante respeita à recomendação do uso de pelo 

menos dois métodos estatísticos independentes na determinação da idade. Além do 

mais, segundo esta organização, a referência explícita no relatório ao desvio padrão 

não é a mais correcta, sendo a menção ao intervalo de confiança a melhor 

alternativa (44).  

Devido ao facto de o Study Group on Forensic Age Diagnostics surgir 

especificamente no contexto dos jovens, menores, indocumentados, entende-se ser 

proveitosa uma abordagem mais detalhada da metodologia proposta. 

Assim, temos: 

- Exame Físico Geral: O exame clínico do indivíduo é o primeiro passo no 

processo de determinação da idade, pois o reconhecimento visual da maturação 

somática é o método de estimação da idade mais simples. A estatura e o peso são 

as ferramentas primárias para aceder ao crescimento físico de uma criança em 

relação às outras do mesmo sexo e idade (31). Estas medições antropométricas, 

além de económicas e de execução simples não são invasivas. Para além da 

especificação do peso, estatura, biótipo e índice de massa corporal (IMC) do jovem, 

a avaliação física inclui o estudo do desenvolvimento dos caracteres sexuais 

secundários, idade sexual. Nos rapazes é particularmente importante a avaliação do 

desenvolvimento dos órgãos genitais (testículos e pénis), pelos púbicos, axilares e 

faciais e a proeminência da laringe, ao passo que nas raparigas se deverá avaliar o 

desenvolvimento dos seios, pelos púbicos e axilares e a forma da anca. De uma 

forma geral, as raparigas atingem a completa maturação sexual por volta dos 

dezasseis anos e os rapazes por volta dos dezassete anos (30). A avaliação da 

maturação sexual é, dos métodos referidos, aquele que apresenta maior 

variabilidade (5), devendo por isso ser utilizado em conjunto com a avaliação da 

maturação óssea do esqueleto e do desenvolvimento dentário. No entanto, trata-se 
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de um método indispensável para o despiste de alguns sinais evidentes de 

patologias que atrasam ou aceleram o desenvolvimento, sendo que as primeiras 

constituem a maioria. Por último, refira-se, ainda, a sua importância no 

reconhecimento de discrepâncias entre o desenvolvimento esquelético e dentário, e 

entre o desenvolvimento esquelético-dentário e o desenvolvimento físico geral do 

indivíduo. Aliás, quando não há uma justificação legal para um exame radiográfico 

(da mão esquerda ou da cavidade oral), a variedade de métodos a que se pode 

recorrer fica limitada ao exame físico e dentário (28, 30).  

Conclui-se, portanto, que o exame físico permite ter uma probabilidade empírica da 

idade cronológica do indivíduo, sendo útil antes dos 14 anos de idade, mas menos 

adequado nos adolescentes ou sub-adultos (31).  

 

- Exame Radiográfico da Mão Esquerda: O exame radiográfico da mão (estudo 

radiológico do carpo da mão esquerda) é o segundo pilar do diagnóstico forense da 

idade, nomeadamente para o propósito de acusação criminal (28, 30, 69). O 

desenvolvimento esquelético dos ossos da mão está completo nas raparigas por 

volta dos 17 anos e nos rapazes por volta dos 18 anos (30, 70).  

Os critérios para a avaliação da radiografia à mão incluem a avaliação da forma e 

tamanho dos elementos constituintes do osso e o grau de ossificação epifisial, cujo 

limite é o encerramento das epífises dos ossos longos que, teoricamente, ocorre na 

idade adulta. Para este efeito, a radiografia da estrutura esquelética mão/punho do 

sujeito é comparada com imagens radiográficas padrão, isto é, radiografias 

pertencentes a indivíduos de idade e sexo conhecido (atlas radiográfico). Outra 

alternativa consiste na avaliação do grau de maturação óssea/esquelética em 

determinados ossos seleccionados (método do osso único). Segundo alguns autores 

(30) este método é mais moroso e não necessariamente mais fiável.  

Basicamente, existem três métodos. Os dois anteriormente referidos, 

respectivamente o método gráfico ou atlas de Greulich e Pyle (GP) e o numérico de 

Tanner-Whitehouse (TW2) e os métodos mistos, como o método de Fels Institute’s 
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(6). O Atlas de Greulich e Pyle (1959) é o método mais generalizado. Baseado 

numa população Americana descendente da Europa do norte, a viver em Cleveland, 

Ohio – Estados Unidos da América, no período entre 1930 a 1942, consiste numa 

série de radiografias onde cada uma representa a maturação óssea típica para 

determinada idade em função do sexo, sendo o desvio padrão apresentado, no 

intervalo de idade com relevância legal no âmbito forense (14 – 21 anos de idade), 

entre os 0,6 e os 1,1 anos. A primeira edição foi publicada em 1950, a segunda em 

1959 e a mais recente em 1988 (69).  

Em 1962, Tanner et al. introduziram outro método de estimativa da idade óssea, 

designado por TW1, em que cada osso da mão e do punho é classificado em 

oito/nove estádios de A a H ou de A a I, segundo o osso avaliado. Atribui-se um 

score que, depois de somado com os restantes, permite obter o valor da 

maturidade óssea, com precisão de mês a mês, podendo corresponder à idade 

cronológica. Em 1975, o método foi aperfeiçoado, designando-se então por TW2-

RUS, consistindo, então, em dois scores separados, um para os ossos do carpo e 

outro para a maturação óssea do rádio, do cúbito e dos ossos curtos dos dedos, e 

considerava os grupos por sexos, com os scores corrigidos. Refira-se que este 

método é o mais utilizado nos países europeus (6), embora à data deste trabalho, 

já existam tabelas mais recentes, como por exemplo a de Kreitner et al. (1998) 

(36). Aliás, baseado no TW2-RUS foi desenvolvido o CASAS (Computer Assisted 

Skeletal Age Scores) entre outros métodos informatizados. Porventura, o mais 

conhecido é o supracitado Fels concebido por Roche et al. que utiliza 98 indicadores 

de maturidade. Porém, a experiência com qualquer um destes dois métodos é, 

ainda, muito limitada. Na realidade, os métodos mais utilizados são a versão 

manual do TW2-RUS e o GP, sendo que cada um destes métodos tem as suas 

vantagens e desvantagens (71), pelo que não há consenso entre os investigadores 

relativamente ao melhor método a aplicar na determinação da idade óssea (26, 

31). Desta forma e na actualidade fica ao critério do perito essa decisão que, 
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segundo alguns autores, deverá basear-se na experiência pessoal adquirida com 

cada um dos métodos (6). 

 

Figura 5: Radiografia da mão/punho de um rapaz de 15 anos de idade (adaptado de Int Poster J 
Dent Oral Med 2005, vol.7 nº 02, Poster 275) 

 
- Exame da cavidade oral em conjunto com a avaliação de uma (OPT): Este 

exame deve ser orientado no sentido de identificar e definir as condições 

patológicas que possam alterar o ritmo de desenvolvimento da dentição e, por 

outro lado, avaliar o estado de maturação e mineralização dentárias. O exame da 

cavidade oral deve ser centrado na existência ou ausência dos terceiros molares 

(6). Especificamente a avaliação da OPT tem como objectivo a determinação da 

maturação e mineralização dos terceiros molares (28, 70). Esta avaliação é, em 

relação à análise da emergência do terceiro molar, mais estável, ainda que, mesmo 

assim, demonstre um alto grau de variabilidade (6). Alguns exemplos de métodos 

que avaliam a maturação do terceiro molar são o método de Kullman et al. e Mincer 

et al. (53).  

 

Figura 6: (a) Exame radiográfico (OPT) de rapaz com 19 anos de idade; (b) estádios de 
classificação sg. Demirjian. (adaptado de Int. Poster J Dent Oral Med 2005, vol. 7, nº02, Poster 275) 
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De facto, existem múltiplos meios de diagnóstico destinados à estimativa forense 

da idade em sujeitos vivos, porém para a estimativa em indivíduos não-adultos 

(21), só alguns deles têm à data uma base científica aceitável para fins médico-

legais, baseada na sua precisão relativa e na amplitude de estudos científicos sobre 

várias populações. Note-se que os métodos utilizados devem garantir o respeito 

fundamental pela dignidade humana, assegurando o cumprimento dos preceitos 

éticos e legais. Para tal, será necessário que o indivíduo se submeta às provas com 

carácter voluntário o que exige a obtenção do seu consentimento livre e informado, 

sendo que estas condições nem sempre se verificam. Idealmente, o indivíduo tem 

que ser devidamente esclarecido, numa linguagem compreensível, quanto aos 

objectivos e potenciais consequências legais dos resultados das provas, garantindo-

se a sua intimidade durante a inspecção física e dando conhecimento do potencial 

perigo físico de algumas das provas, como por exemplo no caso da realização de 

radiografias, nomeadamente em raparigas grávidas (6). Em resumo, entende-se 

que o perito deverá ter a preocupação de seleccionar um método reconhecido pela 

comunidade científica e que, simultaneamente, garanta o respeito pela dignidade 

humana a par da lei. 

O método de Demirjian et al. (72) permite reunir algumas destas condições tendo 

sido amplamente testado em várias populações e descrito na literatura como sendo 

simples e fiável (73), sendo um dos métodos mais utilizados no âmbito forense da 

estimativa da idade em indivíduos não-adultos vivos (74, 75).  

Foi desenvolvido com objectivos clínicos, nomeadamente para avaliar o grau de 

desenvolvimento maturativo para uma determinada idade, isto é, para estimar a 

maturação dentária de crianças de idade conhecida, com objectivo de identificar 

possíveis patologias a nível do aparelho estomatognático. Refiram-se por exemplo, 

os casos de má oclusão em que se pretenda decidir o momento oportuno para 

iniciar o tratamento e ter um prognóstico do fim da terapia activa (35, 39). Porém, 

a sua aplicação inverteu-se para fins periciais, nomeadamente para deduzir a idade 

de um indivíduo a partir da sua maturação dentária (25, 74). Alguns dos exemplos, 
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entre outros, da aplicação forense do método de Demirjian são: o trabalho de Hägg 

e Matsson (1985), e de Staaf et al. (1991) nas crianças escandinavas, o estudo de 

Davis e Hägg (1994) nas crianças chinesas, e o de Koshy e Tandon (1998), nas 

crianças do sul da Índia (42, 76).  

O método original data de 1973 (72), tendo sido desenvolvido através do estudo de 

radiografias panorâmicas de 1446 rapazes e 1482 raparigas, saudáveis com idades 

compreendidas entre os 3 e os 17 anos, numa população de origem Franco-

canadiana. A avaliação baseou-se no grau de mineralização dos sete dentes 

permanentes mandibulares do lado esquerdo: incisivo central, incisivo lateral, 

canino, primeiro pré-molar, segundo pré-molar, primeiro molar e segundo molar 

(31; 32; 33; 34; 35; 36; 37). Esses dentes seriam, depois, classificados segundo 

os critérios do método em oito estádios de desenvolvimento (A; B; C; D; E; F; G; 

H), denominado sistema de classificação de Demirjian, aos quais, através métodos 

estatísticos, foi posteriormente atribuído um wheighted score em função do dente, 

do estádio e do sexo. Note-se que esta metodologia já tinha sido usada 

previamente, em 1962, por Tanner & Whitehouse na estimativa da maturidade 

esquelética a partir da idade óssea do punho. O somatório desses sete wheighted 

scores iria corresponder a um valor, maturity score compreendido entre 0 e 100, 

que constaria numa segunda tabela, fornecida pelo autor: a tabela de maturação 

dentária. Mais tarde, em 1976, Demirjian e Goldstein procederam, nomeadamente 

à revisão e actualização da tabela dos valores numéricos (weighted scores) dos 

estádios dentários, ao alargamento da amostra de referência para 4756 (2407 

rapazes e 2349 raparigas) sujeitos Franco-Canadianos com idades entre os 2,5 e os 

17 anos, e à criação de dois sistemas com um menor número de dentes a 

classificar (37; 36; 35; 34) e (37; 35; 34; 31) (77). Por volta do ano de 1993/94, 

Demirjian produziu o Demirjian’s Dental Development CD-Rom, que ao que 

pudemos apurar se trata da aplicação computorizada do método. Esta 

automatização do cálculo da idade dentária de crianças e jovens utiliza também as 

tabelas específicas da população Franco-canadiana. 
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Em 2005, o sistema de classificação de Demirjian foi utilizado na avaliação de 9577 

OPT (4742 raparigas e 4835 rapazes) de sujeitos com idades compreendidas entre 

os 2 e os 25 anos, pertencentes a diferentes origens geográficas, designadamente 

de 8 países – Austrália (614), Bélgica (2527), Inglaterra (521), Finlândia (2283), 

França (1049), Franco-canadiana (1822), Coreia do Sul (311) e Suécia (450), para 

determinação dos valores de maturação dentária (tabelas específicas para cada 

sexo dos valores de maturação). O objectivo deste trabalho foi obter padrões de 

maturação dentária a nível internacional providenciando novas tabelas do 

desenvolvimento dentário e curvas de percentis, quando a origem étnica é 

desconhecida e, por outro lado, saber a eficiência e aplicação deste método às 

ciências forenses. Neste estudo foi verificada uma elevada eficiência do método 

Internacional de Demirjian num intervalo de confiança de 99%, o que torna o 

método útil para fins forenses. Contudo, é menos preciso em relação ao método de 

Demirjian desenvolvido para um país específico, segundo os autores, devido à 

variabilidade inter-étnica. Quando a origem étnica de uma criança é desconhecida 

ou a etnia declarada não é credível, a solução para a estimação da idade implica, 

segundo estes autores (78), a criação de curvas internacionais de desenvolvimento 

dentário a partir de diferentes bases de dados obtidas de diferentes populações.  

Desde as últimas duas décadas até ao presente, este método, original ou 

actualizado de determinação da idade tem sido alvo de maior interesse e, 

consequentemente, utilizado por diversos investigadores (38, 73, 74, 78-81). 

Refira-se também ser este o método proposto pela Swedish Board for Health and 

Welfare para a determinação da idade em crianças adoptadas de idade 

desconhecida (82). Efectivamente, o sistema de classificação de Demirjian baseado 

em critérios biológicos reúne numerosas vantagens. O processo de aceder à 

maturação dentária através de radiografias tem a particularidade de classificar a 

maturação dentária não por medição, mas por avaliação da forma do botão 

dentário e da relação coroa/raiz (32, 35, 39). Tal contrasta com a maioria das 

técnicas usadas em biologia humana, as quais determinam como fundamental a 
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medição física do dente e consequente obtenção de valores absolutos. Segundo 

Demirjian, o acesso à maturação dentária, de forma semelhante para a maturação 

esquelética, deverá basear-se em critérios biológicos e não apenas em medidas 

exactas de comprimento ou largura. Isto é possível na medida em que todos os 

dentes no seu processo de formação passam por uma sequência de diferentes 

etapas em que é possível observar-se as alterações na sua forma e dimensão 

relativa, permitindo a visualização das diferentes etapas de desenvolvimento. A 

título de exemplo, refira-se a possibilidade de visualizar através de uma radiografia 

a mineralização da coroa e raiz de um dente. Neste contexto, e para estudar o 

processo de formação dentária, etapas arbitrárias foram seleccionadas e descritas 

de forma a cobrir todo o evento do início ao fim, ou seja, desde a formação da 

cripta até ao encerramento do ápice radicular. Note-se que, muito poucos estudos 

definem ou descrevem as etapas de mineralização por palavras, pelo que este 

sistema constitui uma excepção na medida em que disponibiliza a radiografia, o 

desenho esquemático, e a descrição clara dos critérios referentes aos estádios 

adoptados (41, 83).  

Todas estas características levam a que, inclusive, o sistema de classificação de 

Demirjian seja utilizado por outros métodos. Assim, temos o exemplo da American 

Board of Forensic Odontology (ABFO) que utilizou este sistema para avaliação da 

formação e desenvolvimento dos terceiros molares, segundo o método de Mincer et 

al. (53).  

Este indicador dentário é, como anteriormente referido, utilizado para a 

determinação da maioridade ou não em indivíduos jovens sem documentos, sendo 

o resultado do método expresso na probabilidade de o indivíduo ter mais ou menos 

do que 18 anos de idade. Em conclusão, é um dos sistemas universalmente mais 

utilizados para avaliar o grau de desenvolvimento da dentição permanente, e 

actualmente é o método de referência internacional de determinação da idade em 

indivíduos vivos (31).  
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5. CONCEITOS EM MEDICINA DENTÁRIA 

Consideramos importante, pela interdisciplinaridade da área forense, incluir neste 

trabalho uma breve síntese de definições, termos, conceitos anatómicos e algumas 

considerações sobre o desenvolvimento dentário, que deverá ser entendida como 

uma leitura complementar, no sentido de proporcionar uma melhor compreensão.  

5.1. Nomenclatura Dentária 

A dentição humana é formada por dois grupos de dentições que se sucedem no 

tempo, a decídua (temporária, primária, caduca ou de leite) e a permanente 

(secundária ou definitiva). Dentição é o termo usado para descrever o conjunto de 

todos os dentes naturais presentes na cavidade oral (maxilares)(84, 85). A 

dentição decídua é composta por vinte dentes (dez na maxila e dez na mandíbula) 

e a dentição permanente por trinta e dois dentes (dezasseis na maxila e dezasseis 

na mandíbula). As respectivas fórmulas dentárias humanas estão representadas 

na figura 7. Apesar de haver duas dentições ao longo da vida, existem três períodos 

dentários (dentição decídua, mista, permanente) que no decurso da vida de um 

indivíduo saudável se sobrepõem (86).  

 

Figura 7: a) Fórmula dentária decídua em Humanos; b) Fórmula dentária permanente em Humanos 

 

Podemos dividir os dentes em grupo anterior, constituído por incisivos e caninos 

cuja função é respectivamente cortar e rasgar, e posterior, pré-molares (dentes 

exclusivamente da dentição permanente) e molares, cuja função é pré-moer e 

M – Molares; P – Pré-molares; C – Caninos; I – Incisivos 
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moer respectivamente (87). À disposição dos dentes superiores e inferiores nos 

maxilares segundo a forma de um arco designamos por arcada. A arcada dentária 

pode ser dividida em quadrante ou hemiarcada dentária esquerda e hemiarcada 

dentária direita. 

Figura 8: Arcada superior e arcada inferior Humana. (adaptado de Krau’s Dental Anatomy and Occlusion, 
2ªEd., 1992) 

 

Na anatomia humana, especificamente na anatomia descritiva, é necessário utilizar 

referências para descrever estruturas anatómicas. Assim, temos o plano sagital, 

ou mediano, que divide o corpo verticalmente, em metade direita e esquerda, que 

são aproximadamente simétricas, à parte de certos detalhes viscerais. Qualquer 

plano vertical paralelo ao plano sagital chama-se plano paramediano ou parasagital. 

Planos verticais que formam ângulos rectos com o plano sagital designam-se planos 

coronais ou frontais. Para completar o quadro tridimensional de referência temos 

os planos horizontais que atravessam o corpo formando ângulos rectos com os 

planos sagital e coronal. O adjectivo anterior e posterior é aplicado relativamente à 

superfície da frente (ventral) ou de trás (dorsal) do corpo. Do mesmo modo, 

superior e inferior são adjectivos que qualificam as posições das estruturas no 

sentido vertical(85). 
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Figura 9: Planos na Anatomia descritiva. (adaptado de WebPage 2007) 

 

Em relação ao crânio, onde se situa a cavidade oral, há outro plano importante a 

considerar, o plano oclusal, que é um plano imaginário que passa entre os dentes 

superiores e os inferiores quando estes contactam entre si. Assim, a cavidade oral é 

dividida por duas linhas imaginárias, linha longitudinal sagital, que corresponde 

grosseiramente à linha média, e a linha transversal que corresponde ao plano 

oclusal, e desta forma dividimos a cavidade oral em quadrantes dentários 

nomeadamente em quatro, superior direito e esquerdo, inferior direito e esquerdo. 

 

Figura 10: Representação dos quatro quadrantes ou hemiarcadas dentárias 

 

As superfícies dos dentes são designadas de acordo com a orientação na arcada 

dentária. Quando orientadas para o exterior da cavidade oral, a face labial é a 

superfície dos dentes anteriores, voltada para os lábios, ao passo que a face bucal 

é a superfície dos dentes posteriores voltada para as bochechas. Por outro lado, se 
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as superfícies dentárias estão voltadas para o interior da cavidade oral, temos 

superfícies voltadas para a língua e para o palato, as quais se denominam face 

lingual e face palatina, respectivamente (84). Às superfícies voltadas para o 

dente adjacente e considerando a arcada dentária, designa-se por face mesial a 

superfície que está mais próxima da linha média, e face distal a superfície mais 

afastada da linha média. O termo face proximal é sinónimo de faces adjacentes. 

As faces voltadas para os dentes antagonistas denominam-se de face incisal, 

quando se refere à superfície de corte dos dentes anteriores, e de face oclusal, 

quando se refere à superfície de mastigação dos dentes posteriores. 

 

Figura 11: Arcada dentária permanente e morfologia dentária. (adaptado de Scchour e Massler, 
1941) 

5.2. Classificações dentárias 

Existem várias classificações dentárias, das quais são alguns exemplos, a 

classificação Universal adoptada pela ADA (American Dental Association), a Notação 

de Palmer e a classificação da FDI (Federação Dentária Internacional) (Figura 12). 

O sistema da FDI é, porventura, o mais utilizado internacionalmente. Inclusive, 

baseando-se nesta classificação surge o ISO (International Standards Organization 

Designation System for Teeth) pela Organização Mundial de Saúde (OMS). No 

nosso país, institucionalmente e de forma generalizada, é adoptado o sistema FDI. 

Por isso, naturalmente, também foi o sistema de classificação escolhido como 
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referência neste trabalho, e por esse motivo vai, embora de forma succinta, ser 

apresentado mais em detalhe. Trata-se de um sistema que consiste na atribuição 

de dois dígitos para cada dente, lidos indepentemente, sem separação por pontos 

ou vírgulas. O primeiro dígito, de 1 a 4 na dentição permanente, e de 5 a 8 na 

dentição primária, segue a orientação do sentido dos ponteiros do relógio, e é 

usado para identificar os quadrantes, arcadas ou hemiarcadas (Tabela 1).  

Tabela 1- Definição dos quadrantes na Dentição Decidua e Permanente, segundo o FDI 

 
(5_____1) Quadrante Superior Direito 
 

55 54 53 52 51  
 18 17 16 15 14 13 12 11 

 
Quadrante Superior Esquerdo (6_____2) 
 
61 62 63 64 65 
21 22 23 24 25 26 27 28 

48 47 46 45 44 43 42 41 
85 84 83 82 81 

 
(8 _____4) Quadrante Inferior Direito 
 

31 32 33 34 35 36 37 38 
71 72 73 74 75 
 
Quadrante Inferior Esquerdo (7 _____3) 

 
O segundo dígito que compõe o código indica o dente, utilizando-se os números de 

1 a 8 (incisivo central até terceiro molar), representa a dentição permanente. Os 

dígitos de 1 a 5 (incisivo central até segundo molar) são usados para a dentição 

primária. Em ambos os casos, a designação é feita a partir da linha média na 

direcção distal. Assim, por exemplo, 24 designa o primeiro pré-molar (dente 

número 4 a contar da linha média), do lado esquerdo do maxilar superior (segundo 

quadrante, na dentição permanente); e o 84 designa o primeiro molar decíduo 

(dente número 4 a contar da linha média) mandibular direito (oitavo quadrante, 

dentição decídua). 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Exemplos de sistemas de classificação nomeadamente de Palmer, da FDI e da ADA, para a 
Dentição Permanente e Decidua. (adaptado de Krau’s Dental Anatomy and Occlusion, 1992) 
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5.3. Embriologia Oral 

A cavidade oral primitiva, ou estomodeo, é revestida por epitélio pavimentoso 

estratificado, denominado ectoderme oral, o qual contacta com a endoderme do 

tubo digestivo para formar a membrana bucofaríngea. Esta, por volta do vigésimo 

sétimo dia da gestação, rompe-se, estabelecendo-se, deste modo, a ligação entre a 

cavidade bucal primitiva e o esófago. A maioria das células conjuntivas subjacentes 

à ectoderme oral são de origem ectomesenquimatosa e acredita-se que induzam a 

ectoderme vizinha para iniciar o desenvolvimento do dente, que se inicia na porção 

anterior do que será a futura mandíbula e maxilar superior, propagando-se, depois, 

para distal (88, 89). 

A primeira evidência do desenvolvimento dentário ocorre muito cedo no período 

embrionário. Na sexta semana de desenvolvimento o epitélio oral fica mais espesso 

e invagina para o mesênquima para formar a lâmina epitelial primitiva. Na 

sétima semana, a lâmina epitelial primitiva divide-se em dois processos: um 

localizado para vestibular, que é a lâmina vestibular e outro localizado 

lingualmente, que é a lâmina dentária (87, 88).  

O desenvolvimento subsequente desta estrutura caracteriza-se por um aumento no 

comprimento. Contudo, actualmente ainda não se sabe se é resultado de 

invaginação activa da lâmina ou a proliferação sobre o mesênquima (87). Todavia, 

esse crescimento prossegue acompanhando em forma de ferradura, cada um dos 

futuros arcos dentários do maxilar superior e mandíbula, constituindo o primórdio 

da porção ectodérmica dos futuros dentes decíduos. Mais tarde, durante o 

desenvolvimento da maxila e mandíbula, a partir de uma extensão distal da lâmina 

dentária surgem os molares permanentes. A formação do primeiro molar tem início 

no quarto mês VIU (87, 88), a do segundo molar inicia-se por volta do primeiro ano 

de vida (88), e a do terceiro por volta do quarto ou quinto ano (87-89).  

Assim, temos a proliferação distal da lâmina dentária como responsável pela 

localização dos gérmens dos molares permanentes no ramo da mandíbula e na 
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tuberosidade do maxilar superior. Os sucessores dos demais dentes decíduos 

originam-se a partir de uma extensão lingual do bordo livre da lâmina dentária, em 

oposição ao órgão do esmalte de cada dente decíduo. Esta, denominada lâmina 

sucessora, desenvolve-se no quinto mês de VIU, para o incisivo central, até ao 

décimo mês de idade, para o segundo pré-molar (88). 

A lâmina vestibular contribui, desagregando-se, para o desenvolvimento do 

vestíbulo da boca, delineando os lábios e as bochechas das regiões que 

contornam os dentes (87).  

Ao longo do bordo livre da lâmina dentária, em certos pontos, especificamente em 

cada ponto que representa a localização de cada um dos vinte dentes decíduos, as 

células ectodérmicas multiplicam-se ainda mais rapidamente, formando pequenas 

esférulas que invadem o mesênquima vizinho. Cada uma dessas pequenas 

esférulas no bordo da lâmina dentária representa o início da formação do órgão do 

esmalte do gérmen do dente decíduo. Contudo, nem todos os órgãos de esmalte 

iniciam o crescimento ao mesmo tempo, e os primeiros a surgirem são os da região 

anterior da mandíbula (88). Conforme a proliferação celular vai evoluindo, cada 

órgão de esmalte aumenta de tamanho e modifica a sua forma. De facto, enquanto 

se desenvolve, o órgão do esmalte assume uma configuração que lembra um 

barrete ou capuz, com a sua superfície convexa voltada para a cavidade bucal. Na 

superfície côncava, que corresponde à depressão do órgão de esmalte, as células 

ectomesenquimatosas aumentam de número. Este tecido, mais denso do que o 

mesênquima circundante, representa o início da papila dentária, estrutura que 

dará origem à dentina e à polpa de cada dente. Envolvendo a papila dentária e o 

órgão do esmalte forma-se a uma terceira parte do gérmen dentário. Trata-se do 

folículo ou saco dentário o qual consiste em células ectomesenquimatosas e 

fibras que envolvem as estruturas mencionadas e que darão origem ao cemento e 

ao ligamento periodontal (85, 89). 

Entretanto, a forma do órgão de esmalte continua a modificar-se durante e após 

estes eventos, conjuntamente com aprofundamento da depressão ocupada pela 
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papila dentária, levando a que o órgão do esmalte assuma diferentes formas ao 

longo do desenvolvimento do dente. Assim, apesar do processo de desenvolvimento 

do dente ser contínuo, a sua progressão pode ser subdividida em estádios 

morfológicos com propósitos descritivos (Figura 13). Efectivamente, embora o 

tamanho e a forma dos dentes seja diferente, os seus estádios de desenvolvimento 

são semelhantes, sendo possível identificar através do nome descritivo da porção 

epitelial do gérmen dentário os seguintes estádios: em botão ou broto, em capuz 

ou casquete e em campânula ou sino (87)  

 

Figura 13: Desenvolvimento dentário: (a) estádio de botão; (b) estádio de capuz; (c) estádio de campânula. 
(adaptado de Scheur e Black, 2000)  

 

É no estádio tardio de sino ou campânula que se inicia a mineralização. Assim, e à 

semelhança do que ocorre com o tecido ósseo, a produção quer do esmalte quer da 

dentina envolve a deposição de uma matriz orgânica, que é subsequentemente 

mineralizada. Os ameloblastos resultam da diferenciação de um estrato do 

epitélio interno do órgão do esmalte e são as células responsáveis pela produção de 

esmalte. Contribuem para a indução ou influência organizadora da camada externa 

do mesênquima da papila dentária. Esta camada ectomesenquimatosa, constituída 

 

Folículo dentário 

Lamina dentária 

Bainha epitelial radicular 

Papila 
dentária 

Gérmen 
dentário 

Ameloblastos 

Epitélio oral 

Ameloblastos 

Orgão  
 esmalte Botão ou 

Órgão de 
esmalte 

Polpa 

Botão dentário 
permanente 

Odontoblastos 

Esmalte 

Dentina 

Odontoblastos 



Estimativa da idade   

 45  

por células que derivam da crista neural, está parcialmente envolvida pela 

concavidade do epitélio interno do órgão de esmalte. Entretanto, começa a 

proliferar, condensando-se e formando a papila dentária, que é o órgão formador 

da dentina e primórdio da polpa. Deste modo, as células mais adjacentes ao 

epitélio interno do esmalte diferenciam-se em odontoblastos que vão produzir a 

dentina (89).  

Na fase avançada de campânula, a interface do epitélio interno e os odontoblastos 

delineiam a futura junção ou limite amelodentinário, cuja configuração 

determinará o padrão da região oclusal ou incisal da coroa.  

Como anteriormente referido, a diferenciação dos ameloblastos é mais precoce na 

região mais profunda da concavidade do órgão de esmalte e induz a diferenciação 

dos odontoblastos responsáveis pelo início da formação de dentina através da 

elaboração de uma camada de pré-dentina. Esta camada é indispensável para a 

secreção da matriz de esmalte. A maturação do esmalte, isto é, a plena 

mineralização ocorre depois da maior parte da espessura do esmalte estar formada 

nas áreas incisais ou oclusais. Os processos envolvidos no desenvolvimento do 

esmalte são, então, a formação de uma matriz orgânica e a sua mineralização, 

sendo que o início da última fase não espera pela conclusão da deposição da 

matriz. A maturação e mineralização da matriz ocorre em duas etapas, com um 

intervalo muito pequeno. Na primeira fase tem lugar a mineralização imediata e 

parcial dos segmentos da matriz e substância interprismática conforme vão sendo 

secretadas 25-30% (88) do eventual conteúdo mineral total, sob a forma de apatite 

cristalina. Na segunda fase, a maturação, verifica-se a mineralização completa de 

uma forma gradual, iniciando-se pela região mais alta da coroa e progredindo 

cervicalmente. Refira-se que há a integração de dois processos: cada prisma 

amadurece da profundidade até à superfície; e a sequência de prismas em 

amadurecimento faz-se das cúspides ou bordos incisais até à linha cervical. A 

maturação inicia-se antes que a matriz tenha atingido toda a sua espessura. Dessa 

maneira, está em formação a matriz mais interna, primeiramente secretada, ao 
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mesmo tempo que a mineralização inicial se processa na mais externa, 

recentemente formada. Segundo este padrão básico, as regiões oclusais e incisais 

alcançam a maturidade antes das regiões cervicais (88, 89). A nível ultra-

estrutural, a maturação caracteriza-se pelo crescimento de cristais, que 

inicialmente têm forma de fita, e que aumentam em espessura mais rapidamente 

do que em largura. A substância orgânica desaparece, tornando-se mais 

esparsamente distribuída, de forma a criar espaços para os cristais se 

desenvolverem.  

A dentinogénese inicia-se nos locais das pontas das futuras cúspides, depois dos 

odontoblastos se diferenciarem e começarem a produção da matriz de colagénio 

extracelular da pré-dentina. Trata-se de um processo que decorre numa sequência 

de duas fases formando-se em primeiro lugar a matriz de colagénio, que é, numa 

segunda fase, mineralizada. Relativamente, à sequência da mineralização, esta 

processa-se da seguinte forma: a primeira deposição de cristais faz-se em forma de 

placas muito delgadas de hidroxiapatite, na superfície das fibrilas colageneas e na 

substância fundamental; em seguida, os cristais são depositados dentro das 

próprias fibrilas, sendo depois arranjados, de maneira ordenada e seriada, com os 

seus longos eixos paralelos aos eixos das fibrilas.  

O processo geral de mineralização é gradual, mas a região peritubular torna-se 

altamente mineralizada numa fase bastante precoce, ainda que o menor conteúdo 

de sais minerais da dentina a torne mais radiolúcida do que o esmalte (88, 89).  

O desenvolvimento radicular só se inicia após a formação do esmalte e da dentina 

atingirem a futura junção entre o cemento e esmalte. O órgão de esmalte, 

especificamente a sua porção cervical, desempenha um papel importante na 

rizogénese formando a bainha epitelial de Hertwing, a qual moldará a forma da(s) 

raiz(es) e iniciará a formação da dentina radicular.  

A bainha radicular de Hertwig consiste na união do epitélio interno e externo do 

órgão de esmalte (ansa cervical) sendo que, no momento em que as células do 

epitélio interno induzirem a diferenciação das células da papila em odontoblastos e 
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a primeira camada de dentina tiver sido produzida, a bainha perderá a sua 

continuidade e a intima relação que possuía com a camada de dentina radicular 

recém produzida (42).  

5.4. Morfologia Dentária  

O dente é constituído pela coroa, que está dividida da raiz pela linha cervical, e 

termina no ápice radicular. Coroa e raiz anatómica são conceitos que se aplicam 

aos dentes, presentes ou ausentes da cavidade oral, na medida em que se tratam 

de estruturas que permanecem inalteradas ao longo da vida, relativamente ao 

limite onde as estruturas se diferenciam anatomicamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Dente monorradicular, morfologia e histologia. (adaptado de Scheur e Black, 2000) 

Coroa e raiz clínica são termos que só se aplicam a dentes presentes na cavidade 

oral, uma vez que podem sofrer alterações ao longo da vida, nomeadamente o 

aumento ou diminuição, devido a alterações nas estruturas de suporte adjacentes 

(osso alveolar e gengiva).  

 
Figura 15: Coroa anatómica e clínica. (a) Emergência do dente, coroa clínica <coroa anatómica; (b) dente 
são em oclusão, coroa anatómica=coroa clínica; (c) dente extruído, coroa clínica> coroa anatómica. 
(adaptado de Scheur e Black, 2000) 
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5.5. Histologia Dentária  

O dente humano é composto por três tipos de tecidos duros, esmalte, dentina e 

cemento, cada um dos quais com diferente composição orgânica e inorgânica, 

relativamente ao tecido ósseo (ver Tabela 2). 

A dentina constitui a maior parte do dente, quer na coroa, quer na raiz. Trata-se de 

um tecido coberto por esmalte na coroa e por uma camada fina de cemento em 

volta da raiz. A junção do cemento e esmalte ocorre, portanto, no colo do dente e 

designa-se por cérvix (90). 

Tabela 2 - Comparação entre os diferentes tecidos dentários, em peso húmido (87) 

 

 

 

 

 

 

A cavidade mais interna do dente é ocupada pela polpa dentária que se distribui 

pela câmara pulpar (polpa coronária) e pelo canal ou canais radiculares (polpa 

radicular), conforme se trate de um dente unirradicular ou multirradicular. A polpa 

dentária é um tecido conjuntivo laxo que contem vasos sanguíneos e nervos, e que 

penetram no dente pelo ápice da raiz. 

Cada dente articula-se no maxilar por intermédio de uma estrutura denominada de 

periodonto. Este é constituído por várias estruturas, nomeadamente pelo 

ligamento periodontal, o qual possui fibras que vão desde o cemento ao osso 

alveolar do maxilar, sendo um elemento fundamental para a ancoragem e fixação 

do dente ao alvéolo dentário (90). 

 
 
 
 
 

 
Matéria 

inorgânica 
Matéria orgânica Água 

Esmalte 95% 1% 4% 

Dentina 70% 20% 10% 

Cemento 65% 23% 12% 

Osso 60% 25% 15% 
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6. DESENVOLVIMENTO DA DENTIÇÃO 

6.1. Técnicas de estudo: Perspectiva histórica 

Resumidamente, e até cerca de 1940, o estudo sobre o desenvolvimento da 

dentição durante o período pré-natal (desde a concepção até ao nascimento) foi 

sobretudo descritivo, recorrendo-se à observação directa de amostras obtidas 

através de técnicas anatómicas, como a dissecação, e a técnicas histológicas (42).  

A utilização de técnicas radiológicas, em pequenas amostras, também permitiram 

obter informações relevantes (41).  

Alguns exemplos desse tipo de estudos são citados por Demirjian et al, (43) como 

por exemplo os de: Black, (1883;1908); Peirce, (1884); Rose, (1891;1909); 

Zuckerkandl, (1891); Berten, (1985); Paltauf, (1902); Broomell e Fischelis, (1923); 

Logan e Kronfeld, (1933;1935).  

Os resultados das primeiras investigações sobre a cronologia e variação do 

desenvolvimento dos órgãos dentários, além de serem amostras consideravelmente 

pequenas, em termos estatísticos, também eram provenientes de fetos abortados 

ou crianças com patologias graves, tendo a maioria perecido de doenças infecciosas 

(8, 47, 91). Tratava-se, portanto, de material de autópsia que comprometia a 

fiabilidade dos padrões do desenvolvimento dentário e da sua representatividade na 

população.  

Como exemplo paradigmático, temos o trabalho de Legros e Magitot (1873), em 

que a cronologia da formação dos botões dentários foi baseada no estudo de 

secções histológicas de um único feto (37), e os resultados apresentados foram 

durante 40 décadas aceites e incontestados, sendo inclusiveamente referidos em 

livros de histologia e embriologia (41).  

Outro estudo de referência histórica é a tabela ou atlas de Schour e Massler (92) 

publicada em 1941 no Journal of the American Dental Association, com base no 

trabalho de Logan e Kronfeld (1933) e em material radiográfico de uma amostra 

não especificada (37). O estudo abordava a cronologia do desenvolvimento da 
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dentição humana, especificamente, uma descrição do desenvolvimento contínuo da 

dentição decídua e permanente (cerca de 20 fases cronológicas do desenvolvimento 

dentário, desde o 4º mês pós-natal até aos 21 anos de idade) (14).  

Apesar de serem trabalhos com importância histórica alguns têm vindo a ser, com 

base nos conhecimentos actuais, revistos, modificados e testados no presente. A 

título de exemplo refira-se, um estudo recente de Liversidge (91), no qual a tabela 

de Schour e Massler demonstrou uma maior precisão na determinação da idade das 

crianças menores de 5 anos, pertencentes à Colecção de Spitalfields, em relação a 

outros métodos. Além do mais, existem várias versões deste atlas, e um exemplo 

recente de revisão é fornecido por Kahl et al. (35). Porém, as tabelas mais 

conhecidas são a de Van der Linden e Duterloo e a de Ubelaker. Esta última, apesar 

de adaptada para Nativos Americanos, é muito usada para estimar a idade em 

diferentes amostras de esqueletos em estudo (42), sendo porém desaconselhado o 

seu uso em casos forenses segundo a American Society of Forensic Odontology 

(ASFO) (47). 

 
Figura 16: Tabela de Ubelaker (1978) do desenvolvimento da dentição Humana desde os 5 meses in útero 
até aos 35 anos de idade. Representação a cinzento da dentição decidua e a branco da dentição 
permanente. (adaptada de Hillson, 1996) 
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Outro método dentário, tipo atlas, muito utilizado para a determinação da idade de 

indivíduos não-adultos é o de Gustafson e Koch (93), que inclui as dentições 

decídua e permanente. O ponto de partida para a constituição deste diagrama 

consistiu na revisão de vinte trabalhos diferentes. Basea-se no reconhecimento de 

quatro fases: início da mineralização, formação completa da coroa, erupção 

dentária e a formação completa da raiz (estes são representados por triângulos, em 

que a base representa o intervalo e o ápice do triângulo a média). A idade é 

estimada pela colocação de uma régua nos dentes disponíveis e ajustada da melhor 

forma (42, 47).  

Assim, na abordagem de um método do tipo atlas é característico o uso de 

radiografias onde as diferentes etapas morfológicas da mineralização que todos os 

dentes partilham são ilustradas, e a aplicação do método consistirá na comparação 

entre a radiografia em estudo e as do Atlas que mais se lhe assemelham. É um 

método simples e rápido, mas à semelhança dos Atlas para esqueletos, as 

dificuldades ocorrem na concordância, nomeadamente nos da idade dentária, 

quando o número de dentes ou a sequência entre os dois não é concordante.  

Será nesta altura pertinente referir que as técnicas dentárias de estimativa da 

idade mais comuns dividem-se, principalmente, em dois tipos: scoring systems e os 

métodos tipo Atlas, quer para crianças ou adultos. Neste trabalho, a técnica 

utilizada é do tipo scoring systems. 

6.2. A sua importância na determinação da idade 

Durante muito tempo, o desenvolvimento da dentição (idade dentária) foi utilizado 

como um indicador biológico da idade em crianças, adoptando-se o critério 

biológico–legal (14).  

Na Roma antiga, por exemplo, os adolescentes eram considerados aptos para o 

serviço militar quando os segundos molares estivessem erupcionados (34). 

Actualmente, em muitas partes do mundo, a idade dentária continua a ser um 

precioso indicador. A título de exemplo, refiram-se as situações em que não 
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existem registos de nascimento. O conhecimento sobre o desenvolvimento da 

dentição é útil em várias áreas, como a pediatria, antropologia, ecologia humana 

(área que estuda factores como nutrição, higiene, saúde, educação, entre outros), 

arqueologia, medicina dentária e nas ciências forenses (37, 41, 43).  

O desenvolvimento da dentição tem um status especial nos diversos processos de 

desenvolvimento do corpo humano apresentando-se como virtualmente 

independente e melhor (43, 94-98), quando comparado com outros indicadores da 

maturação fisiológica, como por exemplo a menarca, a estatura, a maturação óssea 

ou esquelética. Efectivamente, estes últimos reagem marcadamente à má nutrição, 

doença e stress mental, enquanto o timming de formação dentária permanece 

relativamente não afectado e estável no tempo, ocorrendo aproximadamente no 

mesmo período da vida de diferentes crianças (9, 35, 41, 80, 91, 99). Uma das 

possíveis interpretações para esta evidência reside no facto de a dentição ter 

origem ectomesênquimatosa, com forte evidência de controlo genético (47, 100) 

enquanto os outros sistemas de desenvolvimento (maturidade óssea, somática e 

sexual) estarão associados a um processo de controlo comum, e relacionados com 

tecidos de origem mesodérmica, sendo portanto hormono-dependentes, e por isso, 

mais susceptíveis aos factores externos (41). 

6.3. Avaliação da maturação dentária: Critérios usados 

Ao falarmos de desenvolvimento da dentição referimo-nos à formação e 

desenvolvimento da coroa e raiz, mineralização (esmalte e dentina) e à erupção 

das duas dentições.  

A erupção e a mineralização são os dois processos que têm sido utilizados como 

indicadores preferenciais da maturação dentária. A erupção dentária é o processo 

responsável pela movimentação contínua do dente, desde a posição na cripta, 

através do processo alveolar, até ao seu posicionamento no plano oclusal em 

funcionamento com o antagonista (41, 101). Contudo, historicamente, as 
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referências na literatura relativamente à erupção como indicador da maturação 

fisiológica são, na realidade, confinadas ao fenómeno da erupção dos dentes.  

Um exemplo histórico deste facto é o trabalho intitulado “The Teeth a Test of Age” 

de Edwing Saunders, que em 1837, propôs ao parlamento Inglês, a utilização da 

erupção dentária como método para estimar a idade das crianças que trabalhavam 

nas fábricas. Efectivamente, o limite legal da idade permitida situava-se nos nove 

anos, pelo que o indicador biológico sugerido para estimar a idade era a presença 

ou ausência do segundo molar permanente na cavidade oral (14). Da mesma 

forma, também o início da frequência escolar era determinado pela presença de 

dentes específicos na cavidade oral (37). Assim, durante a primeira metade do 

século XX, a erupção dentária foi o único critério utilizado para avaliar o 

desenvolvimento da dentição (101).  

O estudo separado da dentição decídua e permanente era limitado ao momento em 

que cada dente rompe a gengiva, tornando-se visível na cavidade oral (emergência 

clínica ou gengival), o que corresponde, respectivamente, aos períodos entre os 6 e 

os 30 meses e entre os 6 e os 12 anos (excluindo o terceiro molar). Desta forma, o 

número de dentes presentes na cavidade oral era, portanto, associado a um índice 

de desenvolvimento somático.  

A título de exemplo, referimos alguns dos estudos citados por Frucht, que sugerem 

uma relação entre a emergência dos dentes e o desenvolvimento somático geral, 

como por exemplo as tabelas de Matiéka (1921), que correlaciona o número de 

dentes visíveis na cavidade oral com a idade cronológica média (35).  

Outros investigadores, como Cattell (1928) (41), e mais tarde Voors e Metselaar 

(1958), Moorrees et al. (1963) (43), Filipsson (1975) e Moorrees e Kent (1978), 

também trabalharam na mesma linha de orientação, desenvolvendo métodos 

baseados no número de dentes visíveis na cavidade oral de crianças (42). 

Os vários estudos, como o de García-Godoy (102), sobre a cronologia do momento 

de emergência da dentição tinham por objectivo estabelecer padrões populacionais 

para fins clínicos, médico-legais, de antropologia, entre outros. Inclusivamente, 
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alguns desses padrões estabelecidos foram utilizados como critérios para a 

determinação da idade biológica (idade dentária) (37, 43).  

Então, a emergência foi estudada de diversas formas; em estudos transversais e 

longitudinais, em grupos específicos de dentes, de toda a dentição (decidua e 

permanente), ou de um determinado dente. Resumindo, grupos de crianças de 

várias partes do mundo foram observadas para detectar diferenças que pudessem 

estar, de alguma forma, influenciadas pelo sexo, afinidade populacional, nutrição, 

nível sócio-economico, condições hormonais, entre outros factores intrínsecos ou 

extrínsecos. 

Concluindo, a observação da emergência clínica, através da inspecção visual, foi o 

primeiro e o método dentário mais utilizado de estimar a idade. Trata-se de um 

método simples, rápido, económico e pouco influenciado pelo erro intra e inter-

observador (14).  

Todavia, para determinar a idade cronológica, existem uma série de limitações 

relativas e absolutas que tornam pouco adequado o seu uso isolado (50, 103). Isto 

porque, no âmbito clínico, verifica-se uma variação significativa a nível individual, 

relativamente ao momento de emergência, à sequência entre dentes, ainda que 

menor, bem como nos diferentes géneros. De facto, o dimorfismo sexual é 

evidente, particularmente, no que respeita à dentição permanente. Nas raparigas, a 

emergência gengival pode preceder a dos rapazes em cerca de 1 a 6 meses, com 

excepção para o terceiro molar (14, 37). Verifica-se também, que se trata de um 

processo mais influenciado por factores exógenos sistémicos ou locais, como é o 

exemplo da nutrição ou da perda prematura dos dentes decíduos (39, 50, 104).  

No âmbito forense, em restos cadavéricos e em contextos arqueológicos nas 

populações do passado, a emergência é também um parâmetro avaliado em 

relação ao osso mas não à gengiva, designando-se, por isso, emergência alveolar. 

Quando o objecto de estudo são maxilares esqueletizados, a medição desta variável 

é definida pelo posicionamento da cúspide do dente, acima ou abaixo da crista do 

osso alveolar (42). Caso a técnica utilizada seja de observação indirecta, como por 
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exemplo a radiográfica, a emergência é registada quando o osso do respectivo 

maxilar é reabsorvido junto à superfície oclusal do dente. Neste sentido, numa 

necroidentificação em que só se disponha de dentes isolados, a emergência não é, 

obviamente, um método válido (14, 47).  

No indivíduo imaturo, a emergência é um indicador da maturação dentária limitado 

a curtos períodos, porque entre as idades de 2,5 a 6 anos, 8 a 10 anos e 13 a 18 

anos não se verifica a emergência de nenhum dente (38), sendo, portanto, a sua 

utilização limitada aos intervalos de idade referidos anteriormente (37).  

A emergência é um processo descontínuo, contrastando com a mineralização 

dentária, como veremos mais adiante (38). Porém, apesar dos inconvenientes 

mencionados da técnica, é de notar a publicação recente dum método baseado na 

emergência clínica de dentes definitivos (incluindo o terceiro molar) para a 

determinação da idade, por Foti et al. (81).  

Em meados do século XX, a grande maioria dos investigadores seleccionou o 

processo de mineralização como o melhor indicador de maturação do 

desenvolvimento da dentição (47). O processo de mineralização dentária, ao 

contrário da emergência e da maturação óssea, provou ser “impermeável” e menos 

influenciado ou afectado por factores ambientais (37, 80).  

Durante o processo de formação e mineralização, os dentes apresentam, como já 

referimos, diferentes etapas morfológicas. Especificamente, com a mineralização 

dentária é possível observar-se de modo permanente, através de avaliação 

radiográfica, as alterações de tamanho e de forma do órgão dentário (14). A 

mineralização é um processo uniforme, progressivo e contínuo em que cada dente 

segue a mesma sequência (14, 35, 38, 105). É o único critério aplicável antes do 

nascimento (período pré-natal) até quase à idade adulta (9, 14), como iremos 

adiante descrever na cronologia geral do desenvolvimento da dentição.  

O estudo do desenvolvimento dentário feito através deste critério ampliou 

consideravelmente o período de observação e investigação permitido pelo 
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fenómeno da emergência, que é um instrumento útil apenas após o nascimento e 

durante períodos curtos e limitados do desenvolvimento da criança (14).  

A formação do órgão dentário, mais especificamente a cronologia da mineralização 

visível através de radiografias, é reconhecidamente o melhor meio de estimativa da 

idade cronológica de indivíduos imaturos, quer se tratem de pessoas vivas ou 

esqueletos humanos, em casos arqueológicos e forenses (41). A radiografia mais 

frequentemente utilizada neste contexto é a radiografia panorâmica ou 

ortopantomografia (14).  

A este propósito, julgamos proveitoso rever alguns conceitos básicos relativos a 

este exame complementar de diagnóstico, o que será feito posteriormente. No que 

respeita à cronologia dos estádios de mineralização, esta foi estudada e utilizada 

por vários autores como Demisch e Wartmann (1956), Garn et al. (1958), Nolla 

(1960), Fanning (1961), Moorrees et al. (1963), Haataja (1965), Wolanski (1966), 

Haavikko (1970), Fanning e Brown (1971), Liliequist e Lundberg (1971), Demirjian 

et al. (1973), Anderson et al. (1976) e Nyström et al. (1977). A finalidade da maior 

parte destes estudos foi a elaboração de tabelas com informação respeitante à 

idade média em que a criança atingia determinado grau ou estádio de 

desenvolvimento (mineralização), isto é, obter a proporção de crianças que 

atingiram uma determinada fase/etapa de desenvolvimento, e depois inferir sobre a 

idade média correspondente (42).  

Na actualidade, os métodos mais estudados são aqueles que, através de dentes em 

desenvolvimento, medem o grau de mineralização. Destes, um dos que se mantém 

válido, quer pelas modificações ou actualizações é o de Moorrees et al. (95). Trata-

se de um trabalho onde os autores estudaram, numa amostra de crianças no 

intervalo de idade desde o nascimento até aos 4 anos, a reabsorção radicular e a 

mineralização da raiz dos caninos e molares mandibulares decíduos. 

Posteriormente, este trabalho foi ampliado a caninos e molares permanentes, 

alargando assim, a faixa do intervalo etário para além dos 20 anos de idade (14).  
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A aplicação do método consistiu em classificar o dente ou dentes (objecto de 

estudo) num estádio, calculando-se a idade directamente sobre o gráfico. Os 

estádios considerados são 14, desde a mineralização inicial da cúspide até ao 

encerramento completo da raiz, tendo sido concebidas diferentes tabelas para o 

sexo masculino e feminino. Para cada dente, uma estimativa da idade cronológica 

poderá ser lida através destas tabelas, baseada na mineralização e na etapa de 

desenvolvimento de um dente específico. Este método foi inovador no sentido em 

que os elementos foram obtidos por meios radiográficos intra-orais, em crianças 

jovens, sendo actualmente o método mais utilizado na estimativa da idade em 

material arqueológico (42). Não é aconselhada a sua utilização para a determinação 

da idade no indivíduo vivo imaturo devido às restrições éticas e legais vigentes.  

O trabalho de Anderson et al., numa amostra de crianças canadienses consistiu na 

aplicação do anterior sistema a todos os dentes incluindo o terceiro molar (14). As 

tabelas que estes autores compilaram são consideradas compreensíveis e aplicáveis 

a uma faixa etária maior de não-adultos.  

Mais recentemente, a investigadora Smith, procedeu a uma revisão dos elementos 

do método de Moorreees, Fanning e Hunt (MFH) e elaborou uma tabela com os 

valores preditivos da idade para cada dente, em função do seu estádio de 

desenvolvimento. A idade final foi obtida a partir da média aritmética das idades 

calculadas individualmente, em cada dente, tornando o método MFH mais 

adequado para aplicação em fragmentos humanos (14, 42, 47).  
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7. CRONOLOGIA GERAL DO DESENVOLVIMENTO DA DENTIÇÃO 

Especificamente na 16ª semana de vida intra-uterina (VIU) inicia-se a 

mineralização dos incisivos decíduos. Na 26ª semana VIU, os incisivos já estão em 

avançado estado de mineralização, o primeiro molar decíduo apresenta uma fina 

camada de mineralização e o segundo molar decíduo tem apenas uma cúspide 

mineralizada. Cerca da 30ª semana VIU a mineralização das cúspides dos dentes 

anteriores está concluída, ocorrendo a fusão das cúspides do primeiro molar 

decíduo e tendo início a mineralização de todas as cúspides do segundo molar 

decíduo (85). 

A avaliação da idade dentária nos fetos e neonatos é baseada na avaliação dos 

gérmens dentários. O método utilizado por excelência é o estudo macroscópio da 

mandíbula e através da radiologia dentária. Assim, através desta ultima é possível, 

no terceiro mês de gestação, visualizar a presença dos gérmens dentários e até das 

cúspides primitivas dos incisivos centrais decíduos. No feto com, aproximadamente, 

30 semanas de gestação estão já formadas as coroas dos incisivos e caninos e 

algumas cúspides dos molares decíduos (12). 

Por altura do nascimento, no neonato, todos os dentes decíduos e os primeiros 

molares permanentes iniciaram a mineralização. Designadamente, verifica-se que o 

terço oclusal das coroas dos molares deciduos está mais completo assim como a 

mineralização da cúspide mesiovestibular (12, 14). 

Aproximadamente, quando a criança completa um ano de idade todas as coroas da 

dentição decídua estão completas. Por volta dos três/quatro anos de idade, as 

coroas dos dentes decíduos são visíveis na cavidade oral e as raizes estão 

completamente formadas (12). 

A emergência dos dentes deciduos ocorre entre os 6 e os 30 meses de idade (37). 

A sequência de emergência, apesar da variabilidade individual (76), inicia-se com 

os incisivos centrais inferiores, seguindo-se os incisivos centrais superiores; depois, 
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seguem-se os incisivos laterais inferiores e, passado pouco tempo, os superiores. 

Os caninos irrompem na cavidade oral aproximadamente aos 16 meses e, aos 24 

meses, surgem os primeiros molares e, por último, os segundos molares. 

Actualmente, ainda não há concordância no que respeita à diferença entre sexos. 

Efectivamente, alguns estudos como os de Nystrom e de Barret (37), referem não 

existirem diferenças na cronologia de emergência entre rapazes e raparigas. Outros 

trabalhos, como o de Tanguay e de Taranger (37) constactam uma emergência 

precoce dos rapazes relativamente às raparigas. 

Durante o primeiro ano de vida, o primeiro molar permanente e os dentes 

anteriores iniciam a sua formação, e entre o intervalo de idade dos dois aos quatro 

anos, inicia-se a mineralização dos primeiros e segundos pré-molares. O terceiro 

molar inicia a sua formação entre os seis e os doze anos de idade. A emergência 

dos dentes permanentes, com excepção do terceiro molar, ocorre em duas fases, 

embora a primeira não possua um limite inicial bem definido. Efectivamente, temos 

dois intervalos distintos: 

- Entre os seis e oito anos de idade, segundo Demirjian e Scheuer (37, 42); 

- Entre os sete e oito anos de idade, de acordo com Cattaneo (12); 

A segunda fase ocorre no intervalo entre os dez e os doze anos de idade (37).  

Na primeira fase ocorre a emergência do primeiro molar permanente e a esfoliação 

dos incisivos decíduos substituídos pelos seus homólogos permanentes. A 

sequência comum é a seguinte: primeiro incisivo central mandibular, seguido do 

incisivo central maxilar e incisivo lateral mandibular, cerca de um ano mais tarde. 

Os incisivos laterais superiores são normalmente os últimos incisivos a romper a 

gengiva. Na segunda fase ocorre a esfoliação dos caninos e molares decíduos e a 

sua substituição pelo canino, primeiro e segundo pré-molar, em simultâneo com a 

emergência do segundo molar permanente. No que respeita à emergência da 

dentição permanente, este acontecimento tem, geralmente, a sua ocorrência mais 

precoce nas raparigas, sendo esta associação ao genéro maior nos caninos, e 

podendo chegar a uma diferença de 11 meses em algumas populações (37). 
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O tempo total para a formação completa e desenvolvimento do órgão dentário é 

considerável, podendo variar desde dois a três anos para os dentes decíduos, até 

oito a doze anos para os dentes permanentes. Em geral, as coroas dos dentes 

anteriores demoram quatro a cinco anos, e as coroas dos molares três a quatro 

anos, sendo que a formação e desenvolvimento das raizes demora seis a sete anos.  

A possibilidade de determinarmos o tempo de desenvolvimento da dentição 

Humana e estabelecer a sequência dos fenómenos de formação, mineralização e 

emergência, apesar da variabilidade individual, é uma forma possível de 

aproximação para avaliar o fenómeno biológico. 
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8. RADIOGRAFIA PANORÂMICA 

Quer por questão de tempo, quer por questões jurídicas e éticas, a única técnica 

que nos permite aceder à informação do estado de maturação dentária em termos 

de grau de mineralização macro-estrutural, é a radiografia (106). Visto ser uma das 

técnicas mais habitualmente utilizadas na determinação da idade, torna-se 

importante o conhecimento da aparência normal dos dentes em desenvolvimento 

numa radiografia. Sendo a radiografia um registo de densidade, o esmalte e a 

dentina só são visíveis quando suficientemente mineralizados para criarem a 

radiopacidade (8). Assim, o esmalte é o tecido mais radiopaco do dente e, como 

tal, a coroa em desenvolvimento pode ser reconhecida como a parte mais branca. A 

dentina e o cemento, material menos radiopaco, aparecem numa cor mais cinzenta 

não sendo fácil a distinção entre ambos, devido à densidade ser similar e a camada 

de cemento ser fina. Os tecidos moles, nomeadamente a polpa dentária e o 

ligamento periodontal (LP), são radiolucentes e aparecem a preto na imagem 

radiográfica. Duas partes do osso alveolar sobressaem numa radiografia, a lâmina 

dura, que é a camada de osso compacto que contorna o alvéolo, e a crista alveolar. 

 

Figura 17: Exemplo de Ortopantomografia de um indivíduo não-adulto 

 

A radiografia panorâmica é também conhecida por ortopantomografia (OPT). 

Outros sinónimos conhecidos são a pantomografia ou radiografia de rotação. Esta 
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técnica extra-oral é o exame complementar de diagnóstico por excelência na 

medicina dentária, e por outro lado, constitui a primeira escolha na maioria dos 

métodos de estimativa da idade com base no desenvolvimento dentário (80), 

porque nos indivíduos vivos imaturos a OPT se apresenta como um método simples 

de realizar e não invasivo (38, 107). As indicações médicas para a realização deste 

exame complementar incluem, entre outras, a avaliação de traumatismos, do 

terceiro molar, do desenvolvimento da dentição (especialmente do período de 

dentição mista) e de anomalias do desenvolvimento. 

As principais vantagens desta técnica são, particularmente, a ampla cobertura 

anatómica, a reduzida dose de radiação para o examinado, o tempo de execução 

rápido (cerca de 3 a 4 minutos). Já no que respeita à dose e ao tempo de 

execução, estes dois parâmetros têm sido significativamente melhorados com a 

aplicação à radiologia da tecnologia digital. Outras vantagens foram adquiridas com 

este formato digital, tais como o armazenamento, recuperação, manipulação e 

transmissão de imagens. Apesar da evolução para o sistema digital, a técnica 

mantém o mesmo princípio que, basicamente, envolve movimentos sincronizados 

da ampola de Rx, que emite a radiação electromagnética ionizante de fotões de 

radiação e da película radiográfica ou de um charged copled device (CCD), em 

sentidos opostos relativamente ao indivíduo imóvel. Com o surgir da radiografia 

digital directa a utilização de um cronómetro permite obter tempos de exposição 

muito curtos, uma visualização praticamente imediata da imagem, sem tempo de 

espera, e a possibilidade da sua manipulação através da intensificação do contraste 

ou inversão da escala de cinzentos (108).  

Independentemente de ser uma imagem digital ou convencional, a realização desta 

radiografia proporciona numa só imagem uma visão do conjunto, obtendo-se várias 

informações (40, 109). Entre elas podemos citar; o diagnóstico de anomalias 

dentárias congénitas, anomalias de número (agenesia, dente supranumerário), 

anomalias de tamanho (macrodontia, microdontia), anomalias de forma 

(taurodontia, fusão dentaria, invaginação amelo-dentinária, rizálize e reabsorção 
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dentária), anomalias da estrutura (amelogénese ou dentinogénese imperfeita) e 

anomalias de posição (transposição, inclusão, ectopia) (110).  

No que respeita às alterações nos gérmens dentários ainda pouco se sabe, mas há 

um espectro de anomalias dentárias congénitas, que são, em geral, reconhecidas. 

Sabe-se que os distúrbios nas interações entre o epitélio e o mesênquima podem 

alterar, significativamente, o desenvolvimento dentário. Outros factores, tais como 

a divisão ou a fusão de gérmens dentários adjacentes podem ser responsáveis por 

variações no número e na forma dos dentes. O trauma e as infecções dos dentes 

predecessores também têm sido responsabilizados pela malformação dos dentes 

permanentes. As malformações dos dentes podem ocorrer tanto na dentição 

decídua como na permanente, embora seja mais comum nesta última, o que 

reflecte o ambiente de desenvolvimento estável da criança antes do nascimento.  

Conclui-se, portanto, que as malformações nos dentes podem ser variações no 

tamanho, na forma, no número ou na estrutura. Em termos de tamanho, 

reconhecem-se duas situações distintas: a macrodontia, que respeita ao aumento 

do tamanho do dente, e a microdontia, que se refere a um dente de tamanho muito 

reduzido. Note-se que esta última situação ocorre, frequentemente, associada a 

fendas labiais ou palatinas, à síndrome Ehlers-Danlos, a desordens da hipopituitária 

e a desordens ectodérmicas. Relativamente, à forma reconhecem-se várias 

alterações: a geminação diz respeito à situação onde existe uma clivagem parcial 

de um gérmen dentário. Por outro lado, quando ocorre a união de dois gérmens 

adjacentes denomina-se de fusão. Refira-se que em ambas as situações, a 

aparência da malformação pode sugerir um “dente duplo”. O mesmo fenómeno 

quando acontece nas raizes dos dentes denomina-se de concrescência. Outras 

formas dentárias anómalas, como por exemplo incisivos de Hutchinson e molares 

em forma de amora, podem resultar de doenças infecciosas, tais como a sífilis 

congénita.  

Em termos do número, as anomalias podem traduzir-se pela ausência completa ou 

redução no número de dentes, anodontia ou hipodontia, respectivamente. Neste 
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contexto, os dentes mais frequentemente ausentes são os terceiros molares, os 

incisivos laterais permanentes superiores e os segundos pré-molares. 

Relativamente à anodontia, refira-se que se trata de uma situação muito rara. Por 

outro lado, as anomalias de número podem, inversamente, traduzir-se em 

hiperdontia, isto é, no aumento do número de dentes, através do aparecimento de 

dentes supranumerários (que não tem morfologia normal), ou de dentes 

suplementares (que tem morfologia normal). O “mesiodens”, na região média da 

maxila, é um exemplo de um dente supranumerário. Os dentes supranumerários 

múltiplos estão muitas vezes associados com síndromes, de que a displasia 

cleidocranial é um dos exemplos (87). 

Outra vantagem da radiografia panorâmica prende-se com a possibilidade da 

observação do estado do periodonto e da eventual presença de tumores. Como 

exemplo de tumores temos os odontomas, denominados complexos quando são 

massas irregulares, ou compostos, se constituídos por um grande número de 

dentículos irregulares. Por último, de salientear que permite a visualização conjunta 

dos quatro quadrantes dentários, dos maxilares superior e inferior, e, 

frequentemente, das articulações temporo-mandibulares e parte dos seios 

maxilares. 

 

Figura 18: Exemplos de anomalias dentárias: dente suplementar, dente suplementar, fusão e amelogenese. 
(adaptado de Web Page, 2006) 

 

Alguns dos problemas associados a esta técnica são: ampliação, distorção 

geométrica e/ou a sobreposição das imagens dos dentes. Um dos principais 

inconvenientes é o fenómeno das sobreposições que ocorrem devido à 

representação a duas dimensões duma estrutura anatómica tridimensional. 
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Enquanto a nível mandibular este fenómeno não causa grandes problemas, já no 

maxilar superior algumas estruturas são de observação mais difícil, particularmente 

os dentes maxilares, sobretudo na região dos pré-molares (108). Por outro lado, 

esta técnica rotacional tem ainda outro inconveniente que consiste na deformação 

não uniforme das estruturas radiografadas. A intensidade da deformação aumenta 

de forma centrífuga, sendo que um segundo molar está, invariavelmente, mais 

deformado do que um incisivo central (108).  

Contudo, estas desvantagens não se reflectem na aplicação do método de 

Demirjian, em que a zona alvo dos dentes a classificar é no lado esquerdo da 

mandíbula, onde o fenómeno da sobreposição da técnica OPT não é relevante e a 

deformação também não é importante. Uma vez que não se pretendem medidas 

exactas dos dentes, ou seja valores absolutos, contrariamente ao critério de outros 

métodos (111, 112), que utilizam para esse fim radiografias periapicais, que é uma 

técnica radiológica intra-oral com maior resolução e nitidez (108).  
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II. OBJECTIVOS DO ESTUDO 
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Na sequência das limitações e dúvidas expostas anteriormente referentes à 

problemática da estimativa da idade, e na perspectiva de contribuir para uma 

melhor avaliação da idade de crianças e adolescentes indocumentados, assim como 

de restos cadavéricos e/ou esqueletizados de não-adultos, foram determinados 

alguns objectivos que justificam a realização deste trabalho. 

 

Os objectivos genéricos desta investigação são os seguintes: 

1. Contribuir para a melhor aplicação das recomendações do Study Group on 

Forensic Age Diagnostics referentes à estimativa da idade no indivíduo vivo 

não-adulto; 

2. Estudar as variações da maturação dentária na população portuguesa, 

usando uma amostra identificada (idade, sexo), através de radiografias 

dentárias e aplicando o método de Demirjian et al.; 

3. Contribuir para criação de uma base de dados representativa da população 

portuguesa, aumentando o número de radiografias panorâmicas 

classificadas segundo o método referido.  

 

O objectivo específico é a estimativa da idade cronológica numa amostra de 

indivíduos, saudáveis, de nacionalidade portuguesa, através da idade dentária 

obtida pelo método de Demirjian et al.  
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III. MATERIAL E MÉTODOS 



  Material e Métodos  

72 



 Material e Métodos  

 73  

1. PARTICIPANTES 

A amostra utilizada neste trabalho engloba 512 crianças e jovens de nacionalidade 

portuguesa, caucasianas com idades compreendidas entre os 6 e os 16 anos de 

idade (exclusive) à data da radiografia. Neste conjunto de rapazes (251) e de 

raparigas (261) foi avaliada a maturação dentária pelo método radiológico, através 

de ortopantomografias (OPT) realizadas entre Outubro de 2004 e Janeiro de 2005, 

nos serviços clínicos da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto 

(FMDUP).  

O acesso a estes cuidados de saúde está aberto ao público em geral. Os cuidados 

médico-dentários são prestados por alunos pré-graduados, médicos-dentistas 

estagiários, alunos dos cursos de pós-graduação e docentes da instituição, e 

abrangem as várias áreas da Medicina Dentária (Periodontologia, Ortodontia, 

Odontopediatria, entre outras).  

O protocolo de acolhimento dos utentes da FMDUP inclui a identificação do indivíduo 

através do nome, filiação, morada, data de nascimento, e outros elementos 

relevantes, na marcação da primeira consulta de triagem. Esta formalidade 

administrativa constitui a abertura do processo clínico, ao qual é atribuído um 

número que identifica o paciente na FMDUP. Segue-se a consulta de triagem que 

consiste no preenchimento de uma ficha clínica (anamnese), do exame clínico 

(inspecção) da cavidade oral e da realização de uma OPT.  

No respeito pelo cumprimento dos requisitos éticos e legais, foi solicitada a devida 

autorização ao Conselho Directivo para o acesso ao arquivo clínico da FMDUP. Após 

a concordância prévia deste órgão foi submetido um pedido à Comissão de Ética da 

FMDUP para apreciação do projecto de trabalho, onde constavam a justificação, os 

objectivos e os materiais e métodos a utilizar durante a recolha dos elementos 

necessários para a realização desta investigação. O trabalho foi iniciado após ter 

sido obtida a devida e competente autorização pelas entidades referidas. 
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2. MATERIAL 

O material de estudo consistiu na observação de ortopantomografias (OPT) 

realizadas num aparelho da marca Trophy, modelo Orthopantomograph OP 100, 

por um técnico qualificado. Ao conjunto de OPT dos participantes que tivemos 

acesso (n=800) foram aplicados os seguintes critérios de inclusão: nacionalidade 

portuguesa, idade dos participantes à data de realização da OPT, compreendida 

entre os 6 aos 16 anos de idade, a qualidade do exame radiológico, a presença dos 

sete dentes permanentes mandibulares da hemiarcada esquerda (excepto terceiro 

molar) e a ausência de tratamento endodôntico radical (TER) nestes dentes. Tendo 

sido excluídas as OPT com ausência bilateral de um dos sete dentes permanentes 

mandibulares e as ortopantomografias com sinais de anomalias dentárias, como por 

exemplo, taurodontia, dens invaginatus, entre outras. Excluíram-se, também, os 

exames radiográficos nos quais se observaram dentes muito destruídos, quer por 

cárie extensa ou dentes que por serem restos radiculares estariam indicados para 

extracção. Resumidamente, após a aplicação destes critérios reuniu-se um conjunto 

de 512 OPT pertencentes a indivíduos portugueses, caucasianos, saudáveis, com 

idades compreendidas entre os 6 e os 16 anos de idade e com os sete dentes 

permanentes mandibulares esquerdos.  
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3. MÉTODOS 

3.1. Aplicação do Método de Demirjian 

Foi construída uma base de dados em Excel Microsoft®, com os seguintes campos: 

nº do processo FMDUP, sexo, data de nascimento, data da realização da radiografia 

(OPT), e sete campos, respectivamente com as designações dos dentes 

permanentes mandibulares esquerdos identificados segundo o sistema da FDI 

(31;32;33;34;35;36;37).  

O preenchimento desta tabela foi realizado em duas fase distintas. Na primeira fase 

apenas se preencheram os campos respeitantes ao nº do processo FMDUP, à data 

da OPT e aos sete dentes índices (31;32;33;34;35;36;37). Na segunda fase 

preencheram-se os campos relativos ao sexo e à data de nascimento. O 

preenchimento dos campos denominados 31;32;33;34;35;36;37 consistiu na 

classificação dos dentes em estádios de A a H (avaliação do grau de mineralização 

dentária), e foi realizada segundo Demirjian et al., descrito em 1973. A observação 

das OPT originais foi realizada a olho nu, utilizando a luz ambiente, sem recurso a 

um negatoscópio, e sem conhecimento da idade cronológica ou do sexo do sujeito. 

A classificação dos dentes em estádios foi realizada apenas pela autora deste 

trabalho.  
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Tabela 3 - Definição dos diferentes estádios dentários segundo os diferentes tipos de dentes 
definitivos considerados (incisivos, caninos, pré-molares, molares). (adaptado de Demirjian et al. 
1973) 

Estádio Critério Dente Unirradicular Dente Multirradicular 

A  
Início da mineralização na forma de um cone ou cones invertidos, ao 
nível superior da cripta e separados entre si.  

B  
União das cúspides mineralizadas para a formação da 
superfície oclusal. 

a 
Verifica-se a formação completa do esmalte na superfície 
oclusal, com uma extensão e convergência para a região 
cervical. 

b Observa-se uma deposição de dentina incipiente. 
C 

c 
O limite superior da câmara pulpar apresenta a forma de uma 
curva.   

a 
A mineralização da coroa está completa até à junção 
amelocementária 

b 

O limite superior da câmara 
pulpar apresenta uma forma 
curva bem definida, com a face 
convexa voltada para a região 
cervical do dente. Com o 
desenvolvimento dos cornos 
pulpares a imagem radiológica 
é semelhante a um guarda-
chuva. 

O limite superior da câmara 
pulpar apresenta a forma de 
um trapézio. 

D 

c Inicio da formação da raiz com a forma de uma espícula 

a 

As paredes da câmara pulpar 
formam linhas rectas cuja 
continuidade é interrompida 
pela presença do corno pulpar 
que é maior do que no estádio 
anterior. 

A formação inicial da 
bifurcação radicular, 
apresenta-se com uma  
forma de meia lua ou de um 
ponto mineralizado. 

E 

b 
O comprimento da raiz é menor do 
que o comprimento da coroa. 

O comprimento das raizes é 
menor do que o comprimento da 
coroa. 

a 

As paredes da câmara pulpar 
formam um triângulo isóscele. A 
zona apical do canal radicular 
termina com a forma de um funil. 

A zona da bifurcação 
mineralizada, com uma anterior 
forma de meia-lua, está mais 
desenvolvida. Especificamente o 
seu maior comprimento permite 
a visualização definida e nítida 
dos limites das raizes que 
terminam em forma de funil. 

F 

b 
O comprimento da raiz é igual ou 
superior ao comprimento da coroa. 

O comprimento das raizes é 
igual ou superior ao 
comprimento da coroa. 

G  
As paredes do canal radicular são 
paralelas e a extremidade apical 
está parcialmente aberta. 

As paredes dos canais 
radiculares são paralelas, e as 
extremidades apicais estão 
parcialmente abertas. 

a 
A extremidade apical do canal 
radicular está fechada. 

As extremidades apicais dos 
canais radiculares, incluindo a 
da raiz distal, estão fechadas. 

H 

b 
O ligamento periodontal tem uma 
espessura uniforme a envolver a 
raiz e o extremo apical. 

O ligamento periodontal tem 
uma espessura uniforme a 
envolver todas as raizes e 
extremos apicais. 
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Assim, para cada estádio pode haver um, dois ou três critérios, designadamente a, 

b, e c. Se o estádio é definido apenas por um critério, este terá que ser 

inteiramente cumprido para o estádio ser atingido. Se o estádio é definido por dois 

critérios, pelo menos o primeiro dos dois tem que ser cumprido, para atribuição 

desse estádio. Se o estádio é determinado por três critérios, pelo menos os dois 

primeiros devem ser cumpridos para que o dente possa ser classificado nesse 

estádio. Nas situações de fronteira, entre dois estádios, deve ser atribuído ao dente 

o estádio anterior, e quando ainda não é visível o processo de mineralização 

atribui-se o estádio 0.  

O método original utiliza um índice reduzido, ou seja, requer apenas o estudo dos 

sete dentes permanentes da hemiarcada mandibular esquerda, porque está 

demonstrado por vários estudos que existe uma forte correlação entre as etapas de 

desenvolvimento dentário do lado esquerdo e direito da mandíbula (Nolla, 1960; 

Moorrees, et al., 1963; Liliequist e Lundberg, 1971, citados por Bradley) (113), ou 

seja existe um elevado grau de simetria neste processo, isto é, as diferenças entre 

o lado esquerdo e direito não são significativas (37). A escolha dos dentes 

mandibulares deve-se ao facto da visualização radiográfica ser mais nítida (114). 

Concluindo, para a avaliação do desenvolvimento dentário por estádios foi 

convencionado avaliar o lado esquerdo da mandíbula, e sempre que um dos dentes 

índex se encontrou ausente recorremos ao seu homólogo contralateral, tal como 

preconiza Demirjian.  
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Figura 19: Representação radiográfica e ilustração esquemática dos diferentes estádios de 
desenvolvimento do método de Demirjian. (adaptado de Demirjian, 1986)  
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Após a classificação por estádios e com a informação completa da base de dados no 

que respeita ao sexo e data de nascimento foi realizada, informaticamente, a soma 

dos valores ou scores atribuídos às letras, de acordo com a tabela do método (ver 

anexo). O total do somatório correspondente aos sete dentes de cada indivíduo 

refere-se a um grau de maturação dentária, numa escala de 0 a 100. Esse 

resultado foi convertido através de tabela do método (ver anexo) na idade dentária 

correspondente, de acordo com o sexo. 

3.2. Metodologia estatística 

O estudo estatístico foi realizado com recurso ao software Excel Office XP®, 

Microsoft Inc., para a criação da base de dados e elaboração de gráficos, na análise 

estatística. Na elaboração de equações polinomiais com os respectivos gráficos 

utilizou-se o software GraphPad Prism®, versão 4.00 para Windows®.  

A idade cronológica (IC) para cada indivíduo foi calculada pela subtracção da data 

de nascimento à data da radiografia, em anos, com uma casa decimal. A idade 

dentária (ID) foi determinada pelo método de Demirjian, descrito anteriormente. A 

ID foi comparada com a IC para cada sujeito, resultando na criação duma variável 

denominada exactidão média (EM), definida como a diferença entre a idade 

dentária e a idade cronológica.  

A EM mede a exactidão da estimativa da idade dentária, e quanto menor for o 

módulo do seu valor, maior a exactidão obtida pelo método.  

O sinal positivo de EM indica a sobreestimação, e o sinal negativo uma 

subestimação da idade. 

Na análise estatística deste estudo, cada indivíduo foi usado como unidade de 

observação, de modo a assegurar a independência das observações. 

A normalidade das distribuições de todas as variáveis utilizadas na nossa 

investigação foi avaliada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e pela análise do 

gráfico das distribuições dos valores (simetria e achatamento). Na maioria das 

variáveis a passagem no teste de de Kolmogorov-Smirnov foi suficiente. 
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A IC, ID e EM foram caracterizadas na estatística descritiva pela média, e pelo 

desvio padrão. 

A média foi a medida de tendência central escolhida para estimador da população. 

Porém quando a distribuição das observações falhou o teste de normalidade, a 

mediana foi o estimador. 

A significância estatística das diferenças das variáveis foi avaliada com teste do t-

Student para observações não emparelhadas ou com o teste do U-Mann-Whitney. 

Sempre que as variâncias das distribuições a comparar pelo teste t-Student foram 

significativamente diferentes efectuou-se a correcção de Welch.  

A associação entre duas variáveis foi avaliada pelo coeficiente de correlação de 

Pearson ou de Spearman, conforme a normalidade ou não normalidade da 

distribuição. Foram determinadas as correlações entre a IC e ID sendo a idade 

dentária a variável independente.  

Procedemos à criação dum modelo matemático (funções polinomiais) explicativo da 

distribuição dos pontos com coordenadas (IC, ID). 

Na estatística de inferencial, o nível de significância foi de 5% (p <0,05).  

A amostra foi estratificada por sexo e por faixas etárias. Assim foram definidas 3 

classes etárias para cada sexo dos 6 aos 10 (exclusive), dos 10 aos 13 (exclusive), 

e dos 13 aos 16 anos de idade (exclusive), respectivamente [6, 10 [; [10, 13 [ e 

[13, 16 [. 

Quando o mesmo observador estima medidas em ocasiões diferentes com o mesmo 

instrumento, a fiabilidade é chamada intra-observador (115). Com o objectivo de 

garantir a fiabilidade intra-observador, a autora foi calibrada para a avaliação da 

ID. Para o efeito observou as mesmas 30 OPT em dois momentos separados por 15 

dias. Optou-se por este intervalo de tempo porque pareceu ser o ideal para evitar a 

memorização das classificações por estádio. Acrescente-se que na análise intra-

observador se registou uma concordância (teste k) superior a 80% (p <0,05). 
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1. RESULTADOS PARA RAPARIGAS E RAPAZES 

1.1. Estatística Descritiva 

O estudo da normalidade pelo teste de Kolmogorov-Smirnov das distribuições das 

variáveis envolvidas no nosso estudo revelou que a idade dentária feminina (IDF) 

apresentou uma distribuição não normal (KS=0,1001; p=0,0170), assim como a 

idade cronológica masculina (ICM) (KS=0,08959; p=0,0356) e a idade dentária 

masculina (IDM) (KS=0,1847; p <0,0001). Enquanto que a idade cronológica 

feminina (ICF) (KS=0,07863; p=0,0793), a exactidão média feminina (EMF) 

(KS=0,05024; p> 0,10) e a exactidão média masculina (EMM) (KS=0,05821; p> 

0,10) apresentaram uma distribuição normal.  

A amostra de participantes estudada é constituída por raparigas (♀) (261) e 

rapazes (♂) (251), em partes idênticas, e com uma idade média de 11 anos. 
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Gráfico 1 – Distribuição da amostra total por idade cronológica e sexo 
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Assim, a idade das raparigas distribui-se num intervalo entre os 6,16 e os 15,96 

anos, com uma média de idades de 10,34. Quanto aos rapazes as idades variaram 

entre um mínimo de 6,09 e um máximo de 15,94 anos, com uma média de idades 

de 10,79 anos (Tabela 5). As idades cronológicas, do grupo das raparigas e dos 

rapazes foram aproximadas, embora estatisticamente diferente (p=0,0453). 

Tabela 4 - Descrição da amostra em relação à Idade Cronológica (IC), para os diferentes sexos 
(Mín – Mínimo; Max. – Máximo; DP- Desvio Padrão da Média; EPM – Erro Padrão da Média) 

 

 
 
 
 
Assim, a idade dentária (ID) das raparigas distribui-se num intervalo entre os 5,50 

e os 16,00 anos, com uma média de idades de 10,75. Quanto aos rapazes as 

idades variaram entre um mínimo de 7,00 e um máximo de 16,00 anos, com uma 

média de idades de 12,35 anos (Tabela 6). As médias das idades dentárias entre 

rapazes e rapariga foram estatisticamente diferentes (p <0,0001). 

 

Tabela 5 - Descrição da amostra em relação à Idade Dentária (ID), para os diferentes sexos (Mín – 
Mínimo; Max. – Máximo; DP- Desvio Padrão da Média; EPM – Erro Padrão da Média) 

 

 
 

IC n Média Mín. Máx. DP EPM 

♀ 261 10,34 6,16 15,96 2,41 0,15 

♂ 251 10,79 6,09 15,94 2,64 0,17 

ID n Média Mín. Máx. DP EPM 

♀ 261 10,75 5,50 16,00 2,73 0,16 

♂ 251 12,35 7,00 16,00 2,90 0,18 
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Em termos de exactidão média, os resultados obtidos mostraram um erro de 0,41 

anos para as raparigas, e de 1,57 anos para os rapazes (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Exactidão Média (anos) 

 

 

 

 

A média das diferenças entre a IC e a ID, também designada por EM foram 

estatisticamente diferentes entre rapazes e raparigas (p <0,0001). 
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Gráfico 2 – Comparação da idade cronológica com a idade dentária para as raparigas 
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Gráfico 3 – Comparação da idade cronológica com a idade dentária para os rapazes 

 
 

  EM 

♀ 0,41 

♂ 1,57 
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1.2. Estatística de Inferencial 

O estudo da correlação entre a ID obtida pelo método de Demirjian e a IC dos 

participantes da amostra foi realizado separadamente para raparigas e rapazes.  

No sexo feminino verificou-se uma associação entre a idade cronológica e a idade 

dentária (r=0,902) estatisticamente significativa (IC:0,876-0,922) (p <0,0001). 

Cerca de 81% da variação da idade dentária é atribuível à idade cronológica 

(r2=0,813). 

Tabela 7 - Correlação entre a ICF e a IDF 

 n  r p 

♀ 261 0,902 0,0001 

 

No sexo masculino verificou-se uma associação entre a idade cronológica e a idade 

dentária (r=0,907) estatisticamente significativa (IC:0,883-0,927) (p <0,0001). 

Cerca de 82% da variação da idade dentária é atribuível à idade cronológica 

(r2=0,823). 

Tabela 8 - Correlação entre a ICM e a IDM 

 n r p 

♂ 251 0,907 0,0001 

 

Estes resultados permitem afirmar que existe uma forte associação entre a idade 

estimada pelo Método de Demirjian e a idade cronológica dos participantes da 

amostra, tanto para raparigas como para rapazes. 
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Com o objectivo de verificar se o valor da EMF (0,41) é estatisticamente diferente 

de 0, que assumimos como o valor ideal para esta variável, utilizou-se o teste t-

Student para uma só amostra. O resultado obtido foi significativamente diferente 

de 0 (IC: 0,269 – 0,556). O mesmo procedimento foi adoptado para a EMM (1,57), 

sendo este valor também estatisticamente diferente de 0 (IC: 1,422 – 1,723).  

Para avaliar a significância estatística da diferença entre a média da ID e da IC foi 

realizado o teste t-Student. A diferença (0,413 (0,226)), após correcção de Welch, 

das médias da idade cronológica e da idade inferida pelos índices de maturação 

dentários nas raparigas não foi significativa (-0,0302 – 0,855) (p=0,0684). 

A diferença da média da idade inferida pelos índices de maturação dentários e da 

idade cronológica, nos rapazes foi de 1,57 (0,248), após correcção de Welch foi 

significativa (-2,05 - -1,08) (P <0,0001). 

Comparando as médias referidas anteriormente, obteve-se um valor de -1,16 que 

foi estatisticamente significativa (IC: -1,37 - -0,951) (P <0,0001). 
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Os modelos matemáticos de regressão obtidos foram funções polinomiais. 

As equações que melhor se ajustaram aos dados relativos ao sexo feminino são: 

A = -77,93 (IC: -95,98 – -59,88) 

B = 27,55 (IC: 24,07 – 31,02) 

Equação polinomial de segundo grau 
 

(Y=A + B*X + C*X2) 
 

Y= (-77,93) + (27,55*X) + (-1,07*X2) 
Grau do ajustamento R2= 0,74 

 
C = -1,07 (IC: -1,23 – -0,94) 

Figura 20: Equação polinomial de segundo grau ajustada aos valores das raparigas 

A = -252,7 (IC:-325,50 – -179,90) 

B = 79,53 (IC: 58,23 – 100,80) 

C = -6,03 (IC: -8,05 – -4,02) 

Equação polinomial de terceiro grau 
 

(Y=A + B*X + C*X2 + D*X3) 
 

Y= -252,7 + (79,53 *X) + (-6,03 *X2) + (0,15 *X3) 
Grau do ajustamento R2= 0,76 

 D = 0,15 (IC: 0,09 – 0,22) 

Figura 21: Equação polinomial de terceiro grau ajustada aos valores das raparigas 

 
Desta análise podemos concluir que tanto a equação de segundo como a do terceiro 

grau permitem inferir que 74% e 76% da variação da ID pode ser explicada pela 

idade cronológica, restando por explicar apenas 26% e 24% respectivamente. 

 
Gráfico 4 - Gráfico da equação polinomial do 3º grau ajustada para as raparigas. As linhas a tracejado 
delimitam o intervalo de confiança. 
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As equações que se ajustam aos dados analisados do sexo masculino que 

constituem a nossa amostra são:  

A = -6,28 (IC: -8,87 – -3,69) 

B = 2,51 (IC: 2,02 – 2,99) 

Equação polinomial de segundo grau 
(Y=A + BX + CX2) 

 
Y= -6,28 + (2,51X) + (-0,07X2) 
Grau do ajustamento R2= 0,85 

 
C = -0,07 (IC: -0,09 – -0,04) 

Figura 22: Equação polinomial de segundo grau ajustada aos valores dos rapazes. 

A = 5,11 (IC: 0,06 – 20,11) 

B = 1,48 (IC: -5,20 – 0,58) 

C = 0,14 (IC: 0,12 – 0,66) 

Equação polinomial de terceiro grau 
(Y=A + BX + CX2 + DX3) 

 
Y= 5,11 + (1,48X) + (0,14X2) + (0,004X3) 

Grau do ajustamento R2= 0,85 
 

D = 0,004 (IC: -0,02 – - 0,006) 

Figura 23: Equação polinomial de terceiro grau ajustada aos valores dos rapazes. 

 
Desta análise podemos concluir que tanto a equação de segundo como a do terceiro 

grau permitem inferir que 85% da variação da ID pode ser explicada pela IC, 

restando por explicar apenas 15% da variação. 

 
Gráfico 5 - Gráfico da equação polinomial do 3º grau ajustada para os rapazes; as linhas a tracejado 
delimitam o intervalo de confiança 
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1.3. Resultados por grupos etários 

No sentido de se verificar se o desempenho do método Demirjian varia com a 

idade, a amostra de cada sexo foi subdividida em três classes, a saber: 

- [6, 10 [, [10, 13 [e [13, 16 [.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfico 6 - Gráficos da distribuição dos indivíduos por classes etárias [6,10 [; [10,13 [e [13,16 [, no sexo 
feminino e masculino 

 

 

Relativamente à amostra de raparigas, por grupos etários, verificou-se que o 

número de participantes nos diferentes escalões etários não é igual, sendo o grupo 

de raparigas com idade inferior a 10 anos, o mais numeroso e o grupo com menos 

de 16 anos, o representado pelo menor número. Considerando o grupo dos 

indivíduos do sexo masculino verificou-se que, o maior número de rapazes 

encontra-se representado pelo grupo de indivíduos menores de 10 anos de idade, 

sendo o grupo etário dos 13 aos 16 anos o que conta com menos elementos. 
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1.3.1. Estatística Descritiva nas raparigas 

Para a melhor visualização da amostra dividida em classes etárias elaborou-se o 

seguinte gráfico:  
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Gráfico 7 – Comparação entre a ID e IC por grupos etários no sexo feminino 
 

No que concerne à aplicação do método de Demirjian, verifica-se uma 

sobreestimação em todos os grupos etários (Tabela 9). A idade dentária média 

variou entre 8,59 e 14,27 anos, enquanto a idade cronológica média variou entre 

os 8,27 e os 14,03 anos.  

Tabela 9 - Resultados para os três diferentes grupos etários, nas raparigas 

♀ n Média Mín. Max. DP EPM 

6≤ IC <10 8,27 6,16 9,95 1,03 0,09 

6≤ ID <10 
126 

8,59 5,50 11,20 1,37 0,12 

10≤ IC <13 11,26 10,00 12,99 0,91 0,09 

10≤ ID <13 
86 

11,90 7,80 16,00 1,80 0,19 

13≤ IC <16 14,03 13,02 15,96 0,75 0,10 

13≤ ID <16 
49 

14,27 8,80 16,00 1,61 0,23 
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Aparentemente, e tendo em consideração o que foi anteriormente referido, não 

foram evidentes discrepâncias notórias. Porém, ao consideramos os grupos 

isoladamente, no grupo [10-13 [, foram atribuídas idades dentárias máximas na 

ordem dos 16 anos. 

1.3.2. Estatística Descritiva nos rapazes 

À semelhança do que foi feito anteriormente, também os rapazes foram sub-

divididos em tês grupos etários distintos, e para melhorar visualização da amostra 

dividida em classes etárias elaborou-se o seguinte gráfico: 
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Gráfico 8 – Comparação da ID e IC nos três grupos etários no sexo masculino 

 

As médias obtidas da idade dentária, para os três diferentes grupos etários, foram 

sempre superiores às médias das respectivas idades cronológicas.  
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Assim, temos, novamente uma sobreestimação em todos os grupos etários (Tabela 

10). A idade dentária média variou entre 9,77 e 15,55 anos, ao passo que a idade 

cronológica média variou entre os 8,38 e os 14,32 anos.  

Tabela 10 - Resultados para os três diferentes grupos etários nos rapazes 

 

Verifica-se uma maior discrepância nos rapazes onde as diferenças (entre a ID e a 

IC) foram superiores a uma unidade, enquanto nas raparigas tal diferença assume 

valores inferiores. Especificamente, no grupo [10-13 [, foram atribuídas idades 

dentárias máximas na ordem dos 16 anos. 

1.3.3. Estatística de Inferencial nas raparigas 

Com o objectivo de avaliar a relação entre a ID e IC nas diferentes classes etárias, 

procedeu-se ao estudo da correlação (Tabela 11). 

Tabela 11 – Correlação entre a IC e a ID para os três grupos etários da amostra de raparigas 

 

Existe uma forte associação directa entra a IC e a ID nos três grupos etários das 

raparigas (r=0,797; r=0,527; r=0,563), sendo contudo mais evidente nas 

raparigas mais jovens. 

 

 

♂ n Média Mín. Max. DP EPM 

6≤ IC <10 8,38 6,09 9,98 1,05 0,09 

6≤ ID <10 
115 

9,77 7,00 14,40 1,59 0,14 

10≤ IC <13 11,44 10,05 12,96 0,94 0,11 

10≤ ID <13 
71 

13,61 10,40 16,00 1,72 0,20 

13≤ IC <16 14,32 13,00 15,94 0,86 0,10 

13≤ ID <16 
65 

15,55 10,10 16,00 1,02 0,12 

♀ [6, 10 [ [10, 13 [ [13, 16 [ 
n 126 86 49 
r 0,797 0,527 0,563 
IC 0,720 – 0,854 0,349 – 0,668 0,327 - 0,733 



 Resultados  

 94  

Tabela 12 - Teste de ANOVA para comparar EM entre os 3 grupos etários das raparigas 

 

 

 

 
 

O menor valor de EM foi obtido no grupo [13-16[, contrastando com o grupo 

definido pelas idades compreendidas entre os 10 e os 13 anos de idade. 

Nas três classes etárias estudadas não há diferenças estatisticamente significativas 

(Teste ANOVA p=0,0751) entre as idades cronológicas e as estimadas.  

1.3.4. Estatística de Inferencial nos rapazes 

Procedeu-se ao estudo da correlação entre a IC e ID por grupos etários (Tabela 

13). 

Tabela 13 – Correlação entre a IC e a ID para os três grupos etários da amostra de rapazes 

 
 
Existe uma forte associação directa entra a IC e a ID nos três grupos etários dos 

rapazes (r=0,762; r=0,649; r=0,357), sendo a menor associação verificada no 

grupo dos [13, 16 [ anos.  

 
Tabela 14 - Teste de ANOVA para comparar EM entre os 3 grupos etários dos rapazes 

♂ EM p 

[6-10[ 1,39 

[10-13[ 2,17 

[13-16[ 1,23 

<0,0001 

 
Nas três classes etárias estudadas há diferenças estatisticamente significativas 

(Teste ANOVA p <0,0001) entre as idades cronológicas e as estimadas.  

♀ EM p 

[6-10[ 0,32 

[10-13[ 0,64 

[13-16[ 0,23 

0,075 

♂ [6, 10 [ [10, 13 [ [13, 16 [ 
n 115 71 65 
r 0,762 0,649 0,357 
IC 0,673 – 0,830 0,484 – 0,769 0,117 - 0,558 
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Quando observamos a média da exactidão nos três grupos etários verificamos que 

o melhor resultado é no grupo de rapazes mais velhos, enquanto o pior foi obtido 

no grupo etário [10-13 [. Note-se que se verificaram iguais resultados no grupo das 

raparigas. Quando se comparam os valores médios da idade dentária obtidos pelo 

método de Demirjian e os valores médios da idade cronológica da nossa amostra, 

ou seja, quando se comparam as EM dos três grupos etários dos rapazes, os 

resultados mostram que há diferenças estatisticamente significativas (ANOVA p 

<0,0001), entre as idades cronológicas e as idades estimadas.  
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V. DISCUSSÃO 
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1. DISCUSSÃO 

O nosso trabalho foi realizado com uma amostra clínica, uma vez que, estas 

radiografias foram prescritas com um fim de diagnóstico e tratamento dentário, e 

nenhum exame complementar radiográfico foi realizado com o propósito de ser 

incluído neste estudo de investigação. Apesar dos nossos dados, as radiografias 

utilizadas, terem sido recolhidos numa clínica universitária, estas não mostravam 

patologias que pudessem constituir um enviesamento da informação que 

pretendíamos obter. Pela aplicação dos critérios de exclusão foram eliminadas 288 

radiografias, 8 por apresentarem agenesias bilaterais e 280 por apresentarem as 

seguintes situações: dentes com patologia periapical, dentes com tratamento 

endodôntico radical (TER), e dentes com indicação para extracção, ou por cáries 

extensas ou porque constituiam restos radiculares de dentes permanentes.  

No entanto, foi assumido que a nossa amostra referência é representativa da 

população portuguesa, sendo, todavia, possível que entre os utentes que recorrem 

a estes serviços se encontre representada uma maioria de indivíduos pertencentes 

a um grupo socioeconómico menos favorecido, dado os tratamentos dentários 

efectuados na clínica da FMDUP terem custos acessíveis. Contudo, temos de referir 

que o nível socioeconómico pode atrasar o desenvolvimento geral do indivíduo 

(37), nomeadamente influenciar a idade óssea ou esquelética (37, 66). No que 

respeita à dentição, tanto em relação à emergência como à maturação dentária, 

não está demonstrado que este factor condicione o desenvolvimento dentário (37).  

A avaliação do grau de mineralização dentária é, como comprovadamente já 

referimos, o melhor indicador para estimar a idade de indivíduos em crescimento. 

Sendo avaliável pela OPT, o facto de na FMDUP se realizar este exame por rotina 

permitiu, assim, uma fonte de informação valiosa para a prossecução dos nossos 

objectivos científicos.  
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De acordo, com as recomendações do AGFAD, a estimativa da idade dentária deve 

ser realizada por um médico dentista através do exame clínico da cavidade oral e 

avaliação dum exame radiográfico dentário como a OPT. Tendo adoptado o método 

de Demirjian (1973), seguimos apenas as recomendações que consideramos 

pertinentes. Pois, na determinação da ID, utilizando o grau de mineralização e não 

a emergência dentária dispensamos assim o exame clínico oral, uma vez que a OPT 

é suficiente para a aplicação do método. 

As OPT avaliadas por terem sido realizadas previamente a qualquer intervenção 

terapêutica, nesta instituição, reduzem o potencial viés introduzido por qualquer 

tratamento dentário subsequente. Nos processos clínicos com várias radiografias 

panorâmicas, foi seleccionada a OPT correspondente à consulta de triagem. O 

serviço de cuidados médico-dentários da FMDUP destina-se ao público em geral, 

como qualquer consultório ou clínica privada, não estando integrado ou associado a 

um grupo específico de pessoas com algum problema de saúde diagnosticado. 

Consideramos que os participantes da nossa amostra são indivíduos saudáveis, isto 

é, e de acordo com o conceito de amostra referência (116), expostos aos mesmos 

factores de risco ambientais e genéticos que a população geral.  

A formação dentária como qualquer característica biológica humana tem uma 

variação geográfica que muitas vezes é inadequadamente designada por 

etnicidade. A variabilidade regional nas características biológicas é uma 

consequência, efeito de diferenciação genética do grupo influenciada por factores 

climáticos e migratórios, entre outros (41). A origem geográfica é um dos factores 

que podem influenciar a idade biológica. Não usamos o termo “origem étnica” 

porque corresponde a uma realidade biológica restrita e tem sido utilizado com 

diferentes conotações, podendo originar algumas dificuldades de interpretação 

sendo na nossa perspectiva, o termo “origem geográfica” o mais adequado. Porém, 

Cavalli-Sforza et al.,(117) baseados em características antropológicas subdividiram 

a população mundial em quatro grandes grupos étnicos, a saber: Africanos, 

Australianos, Europeus (caucasianos) e Mongólica. Todavia, as populações actuais 
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são fortemente influenciadas por movimentos migratórios ocorrendo uma 

miscigenação genética (69) atenuando, assim, as especificidades biológicas das 

diferentes etnias. Independentemente do termo utilizado, procedemos de forma 

semelhante à de outros estudos retrospectivos (35, 46, 49, 118, 119), nos quais a 

origem geográfica ou étnica dos participantes, não pôde ser verificada. O processo 

adoptado pela generalidade dos autores foi a exclusão dos indivíduos cujos 

sobrenomes sugerissem outra origem que não a pretendida, no nosso estudo foram 

apenas utilizados os sobrenomes com origem portuguesa.  

Nos estudos retrospectivos em geral, as informações utilizadas dos registos clínicos, 

possuem um possível potencial de erro. No entanto, este erro será sistemático e, 

portanto, consistente ao longo de todo o estudo. Atendendo às fundamentações 

expostas consideramos a nossa amostra aleatória, sem enviesamentos de selecção, 

considerando os indivíduos da amostra representativos da população portuguesa. 

A escolha da faixa etária entre os seis e dezasseis anos de idade teve diferentes 

finalidades:  

- Incluir o intervalo etário dos 14 aos 16 anos, que tem relevância legal; 

- Excluir as crianças com idades inferiores a 5 anos, pois segundo os resultados de 

Liversidge et al. (120), o método de Demirjian não se aplica a crianças dessa faixa 

etária; 

- Garantir a presença dos sete dentes índice na ortopantomografia; 

- Permitir a aplicação do método de Demirjian et al. (1973), que deixa de ser 

aplicável após o fecho do ápice dentário, estádio de completa maturação dentária 

(121), o que ocorre por volta dos 16 anos de idade cronológica.  

 

Na revisão da literatura que efectuamos, verificamos que, em trabalhos realizados 

com os mesmos objectivos do que o nosso, os critérios adoptados para a selecção 

da amostra, foram muito semelhantes entre os estudos. Koshy et al. (122), num 

trabalho realizado com o objectivo de verificar a aplicabilidade do método de 

Demirjian a uma população do sul da Índia, utilizou uma amostra de 184 crianças. 
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Segundo os autores, foram incluídas apenas crianças saudáveis, sem qualquer 

desordem de crescimento e com todos os dentes permanentes do terceiro 

quadrante (erupcionados ou não). Eid et al. (80), efectuaram um estudo com 

crianças brasileiras, residentes na cidade de São Paulo, Brasil, tendo excluído as 

não saudáveis, e que não apresentavam todos os sete dentes mandibulares 

esquerdos. Frucht et al. (35) utilizaram uma amostra de 1000 crianças alemãs, que 

estavam a ser submetidas a tratamento ortodôntico, para determinar a idade 

dentária aplicando o método de Demirjian, referindo que a sua amostra poderia não 

representar a população, pois não foi seleccionada aleatoriamente. Dada a 

uniformidade de critérios de inclusão, concluímos que aqueles por nós utilizados 

estão dentro das escolhas da maioria dos investigadores, estando em consonância 

com os usados pela maioria (49, 80, 103, 118, 119, 122, 123). 

No que concerne ao tamanho da amostra, a dimensão revelou-se suficiente para 

obter inferência estatística. Segundo as recomendações de Liversidge, para um 

estudo estatístico, uma amostra deverá, como mínimo, compreender entre 30 e 

100 indivíduos, sublinhando, todavia, que para estudos relacionados com a idade se 

preconiza a utilização de amostras maiores (41). A mesma autora refere ainda, 

noutro estudo (75), que as recomendações da World Health Organization (WHO) 

são de 200 indivíduos por grupo etário e sexo. No seguimento das recomendações 

da WHO e para explicar as diferenças dos resultados entre estudos que aplicaram o 

método de Demirjian, começaram a surgir alguns trabalhos com amostras mais 

alargadas (75, 78). Todavia, refira-se que resultam da reunião num estudo único 

de várias amostras, testadas previamente, e não de um estudo longitudinal, tal 

como o realizado por Demirjian. Desta forma, perspectiva-se que a amostra do 

presente trabalho também poderá integrar um estudo retrospectivo contribuindo 

para o aumento do número de indivíduos por grupo etário e sexo. Contudo, apesar 

das considerações tecidas, o número de OPT por nós reunido é da mesma ordem de 

grandeza da maioria dos trabalhos (49, 119, 124). Efectivamente o estudo de 

Liversidge et al., (1999) foi realizado com 521 crianças, e o estudo de Leurs et al., 
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(2005) em 451 crianças; porém, encontramos publicados estudos transversais, 

como o de Teivens et al. (125), que utilizaram um número de OPT inferior (197 

crianças). Assim, confrontando a dimensão da nossa amostra com a dos estudos 

que acabamos de discutir concluímos que a nossa amostra tem uma dimensão 

adequada aos objectivos que nos propusemos atingir, no início da nossa 

investigação.  

Outro aspecto do nosso método de trabalho que nos parece relevante discutir é a 

existência do erro intra-observador. A autora, licenciada em medicina dentária 

conta com relevante experiência clínica, no domínio do diagnóstico com recurso 

sistemático à leitura e interpretação de imagiologia radiológica dentária, e efectuou 

um processo de calibração das observações, previamente ao estudo, com o 

objectivo de eliminar o erro intra-observador, prosseguindo depois com segurança 

na classificação das OPT. Salientamos que este aspecto da metodologia que 

acabamos de abordar raramente se encontra referido na literatura publicada, 

ficando por esclarecer as reais aptidões dos investigadores para o desempenho das 

observações radiológicas. Com isto, não se pretende, de forma alguma, defender a 

necessidade de uma formação específica para aplicar o método de Demirjian, pois 

uma das razões que torna este método interessante prende-se com o sistema de 

classificação, que é reproduzível com simplicidade. Todavia, atendendo à 

subjectividade da análise e à necessidade do reconhecimento da maturação dos 

estádios na OPT, na nossa perspectiva seria desejável que o investigador possuísse 

formação na área da medicina dentária. A questão do erro inter-observador não se 

colocou, pois todas as OPT foram avaliadas apenas pela autora. A este propósito, 

refira-se que Demirjian estudou a variabilidade inter-examinador na análise da 

formação dentária em radiografias, tendo obtido resultados que apontam para 

discrepâncias, entre 6 investigadores, na ordem de mais ou menos 1 estádio em 

cerca de 20 a 25% dos dentes (126). 

A consciência da existência de algumas limitações apontadas ao método de 

Demirjian (35, 38, 106, 119) reforça a nossa convicção da importância da 
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experiência do observador. Um desses exemplos é a presença indispensável de 

todos os sete dentes permanentes mandibulares esquerdos. De facto, esta 

exigência constituiu critério de exclusão, tendo a autora deste trabalho, recorrido 

ao dente homólogo contralateral. Porém, em muitas crianças, um ou mais dentes 

estavam ausentes, não sendo possível a substituição pelo dente contralateral. Um 

exemplo muito comum desta situação é a agenesia bilateral dos segundos pré-

molares (35;45) com retenção ou não do dente decíduo (39, 49). No nosso 

trabalho, excluímos 8 OPT por este motivo (agenesia do 35 e 45, com retenção do 

dente decíduo).  

Outra limitação referida na literatura é a exclusão do terceiro molar, que por ser 

um dente geralmente extraído e de grande variabilidade, Demirjian optou por não o 

incluir no seu método. Todavia, ao fazê-lo, excluiu o único indicador dentário capaz 

de avaliar a maturação dentária após os 16 anos de idade. Efectivamente, o 

terceiro molar é o único dente em desenvolvimento entre os 14 e os 21 anos, pelo 

que, após os 16 anos, a estimativa da idade com este método não é precisa (74). 

Por último, refiram-se as dificuldades inerentes à interpretação de radiografias. 

Efectivamente, existem condições específicas da técnica radiográfica, como a 

sobreposição da coluna vertebral na região frontal da radiografia panorâmica que 

pode dificultar a escolha do estádio, aumentando portanto, a subjectividade da 

avaliação (35, 81). Contudo, os estádios estão bem definidos, por critérios 

descritivos, esquemáticos e ilustrativos tornando algumas etapas mais evidentes, 

isto é, de fácil identificação. Neste contexto, Liversidge et al. (41) referem como 

sendo de fácil identificação as seguintes etapas: o início da mineralização, o fim do 

crescimento da coroa, a furca dos dentes posteriores e o encerramento dos ápices. 

Nesta perspectiva, existem outras etapas (E e D) que, porventura; pela dificuldade 

de identificação exigirão formação específica do observador. 

As principais limitações apontadas ao método de Demirjian são:  

1) Utilizar exclusivamente imagens radiográficas, o que relativamente aos 

métodos histológicos, acarreta desvantagens. Por um lado, só se detecta a 
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mineralização numa fase mais tardia do que no estudo histológico; por outro lado, 

o processo radiológico não possuiu sensibilidade suficiente para determinar com 

precisão o término da mineralização. Refira-se, todavia, que neste ponto, as 

vantagens sobrepõem-se às desvantagens, na medida em que não se trata de um 

método invasivo, não sendo portanto, necessária a extracção ou destruição do 

dente. 

2) A escolha do estádio é subjectiva, existindo dentes que, devido à sua 

localização, têm uma menor visibilidade (46). 

3) A partir dos 16, a idade não pode ser estimada com precisão, o que deixa 

o intervalo de relevância legal dos 16 aos 21 anos, da determinação da idade de 

jovens e adolescentes, fora do seu âmbito de aplicação (31).  

A escolha do método original de 1973 em alternativa do método de 1976 foi, em 

parte, baseada nos dentes a serem estudados. De facto, o método original foi 

revisto e actualizado em 1976, sendo então modificado com o objectivo de reduzir 

o número de dentes índice, contemplando dois grupos específicos de dentes 

(37;36;35;34 ou 37;35;34;31), nos quais está sempre incluído o 35. Na realização 

do nosso trabalho, podíamos, com facilidade, estudar todos os dentes, pelo que não 

achamos necessário restringir a análise a um menor número de dentes. Outra 

diferença do método de 1976 relativamente ao original é a conversão da maturação 

dentária na idade cronológica através das curvas de percentis, para os dois sexos 

(82), tornando a interpretação dos resultados mais morosa e, porventura, menos 

exacta. De facto, na versão actualizada do método, a conversão para a idade 

dentária faz-se unicamente a partir das curvas de percentis, enquanto que a versão 

de 1973 permite obter a conversão do total de maturação obtido para a idade 

dentária, através de tabelas e curvas de percentis. A fundamentação da nossa 

escolha pela versão de 1973 teve ainda outra razão: a realização de um trabalho 

anterior, no nosso país, no qual dois métodos de determinação da idade, o de Nolla 

et al., (1960) e o de Demirjian et al., (1973), foram testados, numa amostra mais 

pequena (257 vs 512), e numa faixa etária mais estreita, com um limite superior 
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de 14 anos de idade. Assim, considerámos oportuno continuar a investigação numa 

linha de orientação semelhante. Por último, além dos motivos referidos na 

literatura também encontramos trabalhos recentes onde a mesma versão foi 

utilizada, como por exemplo em Koshy e Tandon (122), Liversidge (120) e 

Mörnstad et al. (73). A propósito deste último trabalho, refira-se que esta 

investigação testou, na população sueca, as várias versões do método de Demirjian 

(1973, 1976 e os dois sub-sistemas), não tendo obtido diferenças na tendência dos 

resultados. Assim, e de acordo com tudo o que foi dito, parece-nos sustentável a 

nossa escolha pelo método de Demirjian de 1973.  

Os nossos resultados demonstraram uma sobreestimação da idade cronológica em 

consonância com os resultados obtidos em todos os estudos publicados até à data. 

Sugerindo que a sobreestimação é uma constante, quando se determina a idade 

dentária de crianças e jovens de acordo com o método de Demirjian. Eid et al. (80) 

verificaram, no seu trabalho, que a ID das raparigas e dos rapazes brasileiros se 

encontrava mais avançada em 0,616 anos e 0,681 anos, respectivamente, em 

relação à idade cronológica, com diferenças significativas (p <0,001). Portanto, os 

resultados obtidos mostram uma sobreestimação da idade cronológica. Também 

Staaf et al. (127); Mörnstad et al. (73); Koshy e Tandon, (122); Farah et al. (38); 

Liversidge, Speechly et al. (128); Teivens and Mornstad (119); Willems, Van Olmen 

et al. (129); Eid et al. (80); Leurs et al. (49) e Liversidge, Chaillet et al. (75), 

obtiveram idênticos resultados.  

No seu artigo original Demirjian, chama a atenção para o facto de que no sistema 

de scoring, os padrões apresentados, terem sido calculados a partir duma amostra 

de origem Franco-canadiana e, por tal, poderem não ser transponíveis 

directamente para outras populações, sendo necessário proceder a ajustamentos ao 

método, quando aplicado a outras populações (72). Supomos que embora os 

scores para os 8 estádios não variem muito entre populações, os padrões de 

maturação (maturity standards) poderem ser consideravelmente diferentes entre 

populações. Corroborando a opinião de Demirjian, podemos afirmar que é possível 
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estudar a diferença da maturação média em diferentes populações, com amostras 

relativamente pequenas, utilizando o presente sistema de scoring (37). Koshy et al. 

num trabalho realizado nas crianças do sul da Índia, Nyström et al. e Kataja et al., 

numa população de crianças finlandesas, Willems et al., em crianças belgas e Leurs 

et al., em crianças holandesas tentaram adaptar o método às suas amostras. Ainda 

assim todos eles apresentaram resultados sobre-estimados e estatisticamente 

significativos, porém com valores menores da EM. Nykänen et al., (82) nas crianças 

norueguesas, conseguiram os melhores resultados publicados até à data, 

encontrando uma EM de 0,2 anos. Porém, mesmo conseguindo este bom resultado 

a estimação da idade dentária individual da criança está sobreavaliada cerca de 5 

anos em relação à idade cronológica.  

O método preconiza que a análise da amostra seja efectuada atendendo ao sexo, 

tendo sido esta a orientação seguida no nosso trabalho. Assim, os rapazes e as 

raparigas foram estudados separadamente. Os melhores resultados da EM foram 

conseguidos nas raparigas (0,41). Estes resultados estão de acordo com outros já 

publicados. Os nossos resultados permitem-nos afirmar que é estatisticamente 

impossível, a partir da maturação dentária e usando o método de Demirjian, 

determinar a idade exacta dos indivíduos, mesmo com uma tolerância de 5%, na 

faixa etária compreendida entre os 6 e os 16 anos. Porém a avaliação da idade 

estimada das raparigas com uma discrepância média de 0,41 parece-nos praticável 

associá-la a outros parâmetros comummente usados no diagnóstico forense da 

idade. Nos rapazes a discrepância média de 1,57 é cerca de 3 vezes maior do que 

nas raparigas tornando menos exacta a estimação da idade cronológica nos 

rapazes.  

Maber et al. testaram diferentes métodos (Demirjian 1973; Haavikko 1970; Nolla 

1960; Demirjian modificado por Willems, 2001), verificando que todos eles, 

excepto o método de Demirjian, foram significativamente mais exactos na 

estimação da idade para os rapazes (83). Estes resultados com o método de 

Demirjian parecem concordar com os resultados obtidos no nosso trabalho para os 
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rapazes, pois também obtivemos uma maior sobreestimação para os rapazes. A 

maioria dos autores parece concordar que quando comparamos as EM entre os dois 

sexos, as raparigas mostram uma menor sobreestimação da idade cronológica 

quando comparadas com os rapazes; estes resultados foram verificados, por 

exemplo, por Koshy et al. (122), indicando que os rapazes têm uma maturação do 

desenvolvimento dentário mais precoce do que as raparigas.  

Quando projectamos a nossa investigação, colocamos a hipótese do método 

funcionar diferentemente nas várias classes etária por nós definidas. Na literatura 

publicada encontráramos outros trabalhos que procederem ao mesmo tipo de 

análise (49, 80, 82). O critério por nós adoptado para a definição dos estratos 

etários foi a ocorrência do período de puberdade nos rapazes e nas raparigas de 

países europeus (caucasianos) e industrializados, refira-se que Demirjian estudou a 

associação entre as diferentes idades (óssea, menarca e a idade dentária), e 

verificou uma forte associação entre a menarca e a idade dentária (43). Segundo a 

revisão da literatura recente (130-132), o período de puberdade ocorre nos rapazes 

por volta dos 11/12 anos e nas raparigas aos 12/13 anos de idade. Deste modo 

resultaram 3 classes etárias: 6-10; 10-13 e 13-16. Assim, e à semelhança dos 

resultados verificados na análise do grupo dos rapazes e das raparigas, 

constatamos em todos os grupos etários, tanto para as raparigas como para os 

rapazes, uma sobreestimação. Neste ponto concordamos com os resultados de Eid 

et al., (80), quando referem que existe uma tendência para a variação de EM em 

toda a sua amostra (dos 6 aos 14 anos), ao longo dos diferentes estratos etários, 

ou seja, os resultados de sobreestimação variaram com a idade porém de forma 

não significativa. Tal como Eid et al., Nykänen et al., (82), especificamente em 

relação aos rapazes também refere, não existir uma tendência de um aumento da 

discrepância com a idade. Como já foi atrás referido, os nossos de resultados 

mostraram que, tanto para as raparigas como para os rapazes, obtivemos sempre 

uma sobreestimação em todas as idades. Contudo, esta sobreestimação não foi 

igual em todos os grupos etários, sendo o grupo etário do intervalo 10-13, quer nas 
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raparigas, quer nos rapazes, o que apresentou o maior valor de sobreestimação 

(0,64;2,17) respectivamente.  

Uma explicação possível para os resultados neste intervalo etário pode ser o facto 

do início da puberdade corresponder a uma fase de transição entre a infância e a 

adolescência, o que, proporciona uma grande disparidade no desenvolvimento 

inter-indivíduos. Existindo uma tendência secular que antecipa o desenvolvimento 

físico e de outras características biológicas, o desenvolvimento da dentição como 

sendo uma parte do organismo, também é influenciado por esta tendência positiva, 

ainda que em menor grau (37). Outras características nas quais se tem verificado 

este fenómeno são: a puberdade, o peso, a estatura e o crescimento em geral, 

sobretudo a estatura tem aumentado mais do que qualquer outra característica 

biológica. Ao que parece essa tendência existe para a emergência da dentição 

decidua e permanente nos dois sexos (37) porém não existem dados quanto à 

relação com a mineralização dentária. Os nossos resultados referentes aos grupos 

são consistentes com os encontrados por outros autores, como Nykänen et al., (82) 

que, como nós, obtiveram uma maior sobreestimação nos rapazes pois a maior 

diferença (EM) verificou-se, também, no grupo dos 10-13 anos.  

A tendência para o método de Demirjian et al., (1973) ser menos assertivo nos 

grupos etários mais elevados é um dado comum a vários estudos (38, 53, 122). De 

facto, é extensamente abordado na literatura a questão da exactidão da idade 

dentária não ser uniforme desde o nascimento até à maturidade, sendo maior em 

idades mais jovens, porque existem mais dentes em formação e os intervalos entre 

os estádios morfológicos são mais curtos e, portanto, mais precisos. Porém Teivens 

et al., (125) verificaram uma menos eficaz reprodução do método quando aplicado 

a crianças mais novas. O mesmo resultado foi encontrado por Nykänen, em cujo 

estudo não foi evidente uma melhor reprodução do método quando aplicado a 

crianças mais novas. Também Liversidge (120) concluiu que a aplicação do método 

de Demirjian a crianças menores de 5 anos não deverá ser a primeira opção, pois 

baseia-se em dentes permanentes, enquanto que os padrões sobre o 
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desenvolvimento da dentição para crianças muito novas são poucos e consistem, 

essencialmente, em tabelas e atlas, baseados em autópsias. Já Farah et al., (38), 

no seu trabalho realizado em Perth, na Austrália, constatou que o grupo de crianças 

estudadas apresentava uma maturação dentária significativamente mais avançada 

do que as crianças da amostra referência Franco-canadiana, sobretudo nos grupos 

de menor idade (5 a 10 anos). Refira-se, ainda, que estes investigadores usaram o 

sistema de classificação de 4 dentes, tendo obtido os melhores resultados no 

intervalo etário dos 3.5 a 6.5 anos. Uma vez que a nossa amostra não contempla 

indivíduos tão jovens, não temos possibilidade de confrontar os nossos resultados 

com os destes autores. Podemos, no entanto, corroborar os obtidos por Maber et 

al., (83), que à semelhança dos nossos, não obtiveram evidências que comprovem 

que o método funciona melhor na determinação da idade de crianças mais jovens, 

não sendo por isso, observada, uma maior exactidão. Os nossos resultados por 

grupos etários demonstraram que na classe dos 6 aos 10 anos, tanto nas raparigas, 

como nos rapazes, não se verificou um melhor desempenho do método. Pelo 

contrário, obteve-se um melhor resultado nas idades entre os 13 e os 16 anos, ou 

seja, no grupo etário de maior idade, porém os resultados obtidos poderão ter sido 

influenciados pelo facto de se tratar do grupo com o menor número de 

participantes. Devemos também referir o trabalho de Willems et al., (103) realizado 

em crianças belgas, o qual, reporta que a diferença mais expressiva, ocorre na 

faixa etária dos 9-10 anos, em ambos os sexos. Estes autores referem ainda a faixa 

dos 10-11 anos de idade, nas raparigas, como um grupo que se destacou pelo grau 

de sobreestimação, de acordo com os nossos resultados. Maber explicou os 

resultados, que não comprovam a maior exactidão nas crianças mais novas, pelo 

facto de perto do fim da maturação dentária existirem poucos estádios/dentes a 

contribuírem para a análise. Assim, a alteração de um único estádio pode levar a 

um grande aumento na idade dentária. Por exemplo, uma rapariga com o dente 37 

no estádio G, e todos os outros dentes no estádio H, tem uma idade dentária de 
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14,6 anos. A diferença de um único estádio aumentará a idade dentária para 16 

anos.  

Em termos gerais, tendo em conta os resultados obtidos por diferentes estudos, 

duas opiniões distintas são sustentáveis. Uma delas, defendida por Mincer, Farah, 

entre outros, preconiza a melhor performance do método Demirjian em crianças 

mais jovens. A outra, na qual obtivemos concordância em termos de resultados, 

afirma que o método Demirjian tem melhores resultados quando aplicado em 

crianças mais velhas. Todavia, estas diferenças não são irreconciliáveis, pois todos 

os autores concordam que a determinação da idade é mais fiável, em indivíduos em 

crescimento. O desacordo que porventura possa existir estará relacionado com 

metodologias distintas, nomeadamente na escolha das classes etárias sobre as 

quais se aplica o método. A este propósito, refira-se a grande dificuldade que existe 

em comparar os resultados obtidos pois a maioria dos estudos debruçou-se apenas 

num método, outros usaram vários métodos (83), alguns investigaram em crianças 

vivas (111) e outros em restos esqueléticos (123). 

 De facto, além da variabilidade individual inerente ao processo biológico de 

desenvolvimento, e as variabilidades introduzidas pela metodologia, como por 

exemplo os diferentes limites etários na constituição dos grupos, e o diferente 

número de participantes nos grupos etários, torna difícil chegar a conclusões e, 

consequentemente, a um consenso. 

Concluiu-se, portanto, que existem tantas diferenças quanto semelhanças entre os 

nossos resultados e os resultados de outros autores. A natureza do método parece 

explicar estas constatações. Efectivamente, o método de Demirjian foi criado, 

propositadamente, para medir a maturidade dentária, permitindo a comparação 

entre grupos. De facto, embora a utilização do método de Demirjian em várias 

populações do mundo assuma que o sistema de valores da maturação em função 

do estádio, tipo de dente e sexo é de aplicação universal, a conversão para a idade 

dentária pode depender da população alvo (80). Efectivamente, são vários os 

estudos (35, 49, 80, 129) que demonstram uma melhor performance do método 
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quando é modificado para se adaptar aos sistemas de valores da maturação 

dentária da população alvo. Uma explicação proposta para as diferenças de 

maturação, entre as diferentes populações testadas com o método de Demirjian e a 

população referência, é a tendência secular. A este propósito citamos, como 

exemplo o trabalho de Leurs et al., (49) cuja fundamentação para as discrepâncias 

encontradas foram atribuídas a diferenças de maturação, entre especificamente a 

população alemã nascida entre o período de 1972 e 1993 e a Franco–canadiana 

nascida entre 1957 e 1961, designadamente a uma tendência secular positiva 

(133). São vários os trabalhos (38, 82, 122, 127) cujas populações foram 

comparadas com os padrões estandardizados, portanto, com a população Franco-

canadiana, e que obtiveram um avanço da maturação, sugerindo a possibilidade da 

tendência secular. Outros estudos citados por Liversigde et al., (128) como o de 

Proy e Gautier, (1985); Nyström, Ataja, Kataja et al. (1986); Nyström, Ranta, 

Kataja et al., (1988); Zhao, Ding e Li (1990); Davis e Hagg (1994) encontraram 

nas suas investigações, um avanço da maturação dentária em relação à população 

referência, sugerindo também a possibilidade de uma tendência secular positiva 

destes últimos 25 anos no crescimento e desenvolvimento. Efectivamente, o uso 

das escalas de maturação de Demirjian não só demonstrou diferenças entre as 

várias populações referidas, assim como entre populações de diferentes áreas 

geográficas ou cidades do mesmo país (134). Loevy e Goldberg, (76) à semelhança 

dos outros autores, apontam também grandes diferenças nos resultados, 

justificando-as com as distintas proveniências em termos de áreas geográficas, 

ilustrando a forte componente genética na maturação dentária (100). Também em 

populações chinesas (135) o método de Demirjian et al. (1973) não funcionou 

como esperado, tendo os investigadores chamado a atenção para a importância de 

se criarem bases de dados específicas de cada população. Em populações do sul da 

Índia (122) concluiu-se, de igual forma, que o método de Demirjian et al. (1973) 

também não era aplicável, concluindo-se que a avaliação da idade dentária era 

dependente do grupo étnico em que se testasse o método. Na Europa, também 
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foram realizadas comparações entre a população de origem Franco-canadiana e o 

padrão de maturação dos Finlandeses, Suecos, Noruegueses, Holandeses (Nystrom 

et al., (1986); Mornstad et al., (1995); Nykanen et al., (1998)) e em todos estes 

estudos citados por Leurs, Wattel et al.(49) foi demonstrado o avanço da ID, em 

todas as idades, quando comparadas com as crianças da amostra padrão. A 

população inglesa também foi estudada por Liversidge (124), concluindo que os 

padrões de maturação dos Franco-canadianos não são adequados à população 

inglesa, reforçando a ideia de se desenvolver padrões específicos para as crianças 

britânicas.  

Tem sido demonstrado que existem diferentes padrões de maturação dentária nas 

diferentes populações. Entre estas populações referidas, a que apresentou menores 

diferenças foi a norueguesa (49). A explicação da sobreestimação verificada pelos 

vários autores é segundo eles, a ausência de adaptação do método aos padrões da 

população alvo. Porém Teivens and Mornstad (119) defendem que as diferenças 

inter-populacionais encontradas, apesar de estatisticamente significativas não são 

importantes a nível individual, pois a variação individual é tão ampla que mascara 

as pequenas diferenças inter-étnicas (125); portanto, as diferenças inter-étnicas 

serão muito pequenas, especialmente quando comparadas com a variação 

individual intrapopulacional. Efectivamente estes autores demonstraram existirem 

variações individuais até 2 anos num determinado estádio de desenvolvimento, e 

que por outro lado, o desenvolvimento dentário (na escala de A a H) de um dente 

individual pode variar desde 5 estádios numa determinada idade. 

No nosso trabalho, a elaboração do modelo matemático polinomial, considerado um 

método adequado em ciências forenses (136, 137), teve em consideração esta 

necessidade de adaptar o método à população-alvo, no caso, à população 

portuguesa e a bondade de ajustamento (R2=0,85 e 0,76) abre-nos boas 

perspectivas. A presente proposta carece, ainda, de validação, projecto a 

implementar num futuro próximo.  
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A literatura refere, portanto, diferentes padrões de maturação dentária nas 

diferentes populações. Existe, assim, uma corrente de autores que advoga a 

necessidade de criar bases de dados representativas e específicas de cada 

população. Estas bases de dados teriam em conta as diferenças biológicas inter-

étnicas que poderiam, segundo Chaillet and Demirjian (74), representar um viés 

importante. Efectivamente vários estudos (120, 122) explicam os resultados 

obtidos atribuindo-os a diferenças culturais e étnicas, bem como, à influência de 

factores ambientais, como os factores socioeconómicos, estado de nutrição, hábitos 

dietéticos, que são, obviamente, diferentes nas diversas populações encontradas. 

Porém, outros autores (138, 139) contrapõem, argumentando que esses factores 

evocados são conceitos complexos que não estão devidamente caracterizados ou 

definidos e por estes motivos a sua influência é questionável. No futuro, a 

construção de extensas e específicas bases de dados, com o sistema de 

classificação de Demirjian e outros indicadores biológicos, constituirão um 

importante campo de interesse e investigação para uma melhor determinação da 

variabilidade Humana. 

Actualmente vários autores (10, 66, 70, 82, 140) e entidades como a IOFOS e a 

AGFAD defendem que para a determinação da idade cronológica, a idade dentária 

deve ser complementada por outros indicadores da maturidade biológica. A este 

propósito, refira-se que os 15/16 anos de idade representam o limite da exactidão 

da maturação dentária como um marcador biológico. Outros indicadores biológicos, 

como por exemplo a maturação óssea/esquelética podem aumentar a exactidão da 

estimativa da idade para indivíduos mais velhos (74).  

Perante os resultados obtidos, e em conformidade com a literatura revista, 

prevemos, num futuro próximo, reunir as amostras portuguesas que testaram o 

método de Demirjian (1973), e testar as outras versões do método (1976 e 2005) 

e adaptar as tabelas a uma população portuguesa. 
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1. CONCLUSÕES 

A idade dentária foi estimada, por uma médica dentista, numa amostra de 512 

indivíduos não–adultos portugueses utilizando o método de Demirjian et al., 

(1973), para verificar a aplicabilidade destes padrões de referência como método 

de estimativa da idade da população Portuguesa, da faixa etária dos 6 aos 16 anos, 

tendo-se concluído o seguinte: 

 

1 - Existem diferenças significativas entre a idade cronológica e a idade estimada 

com base no método usado, Demirjian et al., (1973). 

 

2 – Os indivíduos portugueses não–adultos da amostra em análise apresentam uma 

mineralização dentária mais precoce do que os indivíduos da mesma idade e sexo 

de origem Franco-canadiana que serviram de referência ao método em causa. 

Tendo como resultado uma sobreestimação da idade. 

 

3 – É urgente o desenvolvimento de tabelas estandardizadas específicas de idade e 

sexo para população portuguesa. 

  

4 – A idade cronológica pode ser estimada a partir da idade dentária por intermédio 

de equações polinomiais de 3º grau com uma confiança de 95%.  

 

5 – A idade dentária determinada por este método deverá ser utilizada em conjunto 

com outros indicadores de forma a diminuir o erro na estimação da idade 

cronológica. 
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1. SUMÁRIO ANALÍTICO 

A Europa tem uma longa tradição Humanitária de acolhimento a estrangeiros e de 

asilo concedido aos refugiados, todavia actualmente um fenómeno que assola os 

países da União Europeia é a imigração ilegal. Esta liberdade de circulação no 

espaço de Schengen é também aproveitada pelos criminosos, pelo que, as forças 

policiais e as autoridades judiciais dos Estados Membros trabalham em conjunto, 

para combater as actividades das organizações criminosas, que controlam as redes 

de imigração clandestina e exploram seres humanos, sendo os mais vulneráveis as 

crianças e os jovens, que não possuem documentos ou possuindo-os existe a 

suspeição de irregularidades legais. Deste modo, torna-se necessário avaliar e 

determinar a idade destes indivíduos, para que as autoridades consigam dar uma 

resposta diferenciada segundo a lei do país de acolhimento e em concordância com 

a protecção internacional. Alguns documentos mais antigos de entidades como 

ACNUR estabeleciam directrizes, no que respeita à determinação da idade, 

alertando para o facto da idade estimada não ser exacta e possuir uma 

considerável margem de erro, a qual deve ser mencionada. Também no contexto 

da comunidade científica forense a preocupação de fiabilidade, e uniformização de 

métodos aplicados para estimar a idade de indivíduos vivos está em curso. Algumas 

organizações como a IOFOS e o AGFAD são líderes na elaboração e actualização de 

procedimentos para perícias médico-legais. As dificuldades de estimar a idade 

cronológica através das diferentes idades como a idade óssea, idade sexual, a idade 

dentária são óbvias. A idade cronológica segue um curso continuo inexorável 

enquanto a idade biológica pode apresentar uma evolução mais irregular, com 

acelerações e atrasos, e depende de factores genéticos e ou ambientais. Das várias 

idades biológicas, a idade dentária nos indivíduos em crescimento, é considerada a 

mais exacta e precisa. Especificamente, o critério de determinar a idade dentária 

através dos estádios de mineralização para obter o grau de maturidade individual, é 
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um dos melhores métodos biológicos na monitorização do desenvolvimento 

fisiológico. A estimativa da idade cronológica deve no entanto resultar da utilização 

combinada das várias idades biológicas para aumentar o índice de precisão 

diagnóstica. Apesar das dificuldades inerentes, em estimar a idade cronológica a 

partir da idade biológica, tem surgido na literatura propostas para o 

desenvolvimento de técnicas mais elaboradas do ponto de vista matemático e com 

margens de erro menores quando aplicadas à população autóctone da área do 

estudo.  

Um, dos métodos mais estudado tanto quanto à validade como à fiabilidade é o 

método de Demirjian et al., (1973; 1976), actualmente considerado o método de 

referência internacional para a determinação da idade em jovens menores 

indocumentados. Este método, foi aplicado a uma amostra de 512 indivíduos 

portugueses, 261 raparigas e 251 rapazes, com idades entre os 6 e os 16 e cujas 

ortopantomografias foram realizadas na FMDUP. Os resultados obtidos foram de 

uma sobreestimação de 0,41 para as raparigas e 1,57 para os rapazes. Concluiu-se 

neste estudo que o método de Demirjian embora aplicável à nossa amostra 

necessita de ajustamento para os padrões de maturação dentária nesta faixa etária 

da população portuguesa.  
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2. SUMMARY 

The European continent has a long Humanitarian tradition of shelter and asylum to 

foreigners and refugee. However, nowadays the European Union countries are 

dealing with the illegal immigration phenomenon. Besides, Schengen space free 

circulation is used as an advantage by criminal organizations that control nets of 

clandestine immigration, exploring human beings, being the most vulnerable young 

children. So, in order to fight against these activities, States Members police forces 

and judicial authorities are working together. In this context, often these children or 

young people don’t have documents, or having them the suspicion of irregularities 

is arise, and so, is necessary to evaluate these individuals and determine their age, 

so that the authorities can reply according with the law of their  country and in 

agreement with the international protection. Some years ago, papers of 

organizations as ACNUR release some alerts, concerning the issue of age 

determination, underlining that age establishment is not exact, but has indeed a 

considerable margin of error that must be mentioned. Among the forensic scientific 

community, the problem of reliability of the applied methods in age diagnostic of 

the living individual is a reality in course. Some recent organizations, as IOFOS and 

AGFAD, are leading the elaboration and update of guidelines or protocols for the 

forensic experts. The problem in estimating chronological age, using the different 

ages as bone age, sexual age and dental age, is obvious. Chronological age follows 

a continuous and inexorable path, while biological age can present a more irregular 

evolution, with accelerations and delays, and also depending on genetic and 

ambient factors. Among the development ages, the dental age in the immature 

individuals is considered the most exact and precise. In fact, the criteria of 

mineralized stages used to determine dental age in an attempt to reach the degree 

of individual maturity, is one of the best biological methods in screening the 

physiological development. The estimation of the chronological age must however 
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result of some combine biological ages with the purpose of increase the precision of 

the diagnostic age.  

Despite all natural difficulties in estimating chronological age from biological age, in 

literature we can find proposals of elaborated techniques in the mathematical point 

of view with lesser margin of error when applied to the same population of the 

reference sample.  

One of the most well-known methods, in what validity and reliability are concerned, 

is the method of Demirjian et al., 1973; 1976, currently considered the method of 

international reference for the determination of the age in young undocumented 

minors. This method was applied to a sample of 512 Portuguese individuals, 261 

girls and 251 boys, with ages between 6 and 16 and whose panoramic radiographs 

had been taken in the FMDUP. The outcome was an overestimation of 0,41 for girls 

and 1,57 for boys. In this study we have concluded that the method of Demirjian 

even if has applicability to our trial, needs correction for the dental maturity 

standards of young Portuguese people in this age interval.  
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Anexos

Valores Ponderados dos Estádios Dentários
7 dentes da Hemiarcada Mandibular Esquerda

Rapazes
Estádio

Dente 0 A B C D E F G H

37 0,0 2,1 3,5 5,9 10,1 12,5 13,2 13,6 15,4

36    0,0 8,0 9,6 12,3 17,0 19,3

35 0,0 1,7 3,1 5,4 9,7 12,0 12,8 13,2 14,4

34   0,0 3,4 7,0 11,0 12,3 12,7 13,5

33    0,0 3,5 7,9 10,0 11,0 11,9

32    0,0 3,2 5,2 7,8 11,7 13,7

31     0,0 1,9 4,1 8,2 11,8

Raparigas
Estádio

Dente 0 A B C D E F G H

37 0,0 2,7 3,9 6,9 11,1 13,5 14,2 14,5 15,6

36    0,0 4,5 6,2 9,0 14,0 16,2

35 0,0 1,8 3,4 6,5 10,6 12,7 13,5 13,8 14,6

34   0,0 3,7 7,5 11,8 13,1 13,4 14,1

33    0,0 3,8 7,3 10,3 11,6 12,4

32    0,0 3,2 5,6 8,0 12,2 14,2

31     0,0 2,4 5,1 9,3 12,9

Nota: No estádio 0 não existe mineralização



Anexos

Tabela de Conversão da Maturação em Idade Dentária

7 dentes da Hemiarcada Mandibular Esquerda

Raparigas

Idade Score Idade Score Idade Score Idade Score

3.0 13.7 7.0 51.0 11.0 94.5 15.0 99.2

.1 14.4 .1 52.9 .1 94.7 .1 99.3

.2 15.1 .2 55.5 .2 94.9 .2 99.4

.3 15.8 .3 57.8 .3 95.1 .3 99.4

.4 16.6 .4 61.0 .4 95.3 .4 99.5

.5 17.3 .5 65.0 .5 95.4 .5 99.6

.6 18.0 .6 68.0 .6 95.6 .6 99.6

.7 18.0 .7 71.8 .7 95.8 .7 99.7

.8 19.5 .8 75.0 .8 96.0 .8 99.8

.9 20.3 .9 77.0 .9 96.2 .9 99.9

4.0 21.0 8.0 78.8 12.0 96.3 16.0 100.00

.1 21.8 .1 80.2 .1 96.4

.2 22.5 .2 81.2 .2 96.5

.3 23.2 .3 82.2 .3 96.6

.4 24.0 .4 83.1 .4 96.7

.5 24.8 .5 84.0 .5 96.8

.6 25.6 .6 84.8 .6 96.9

.7 26.4 .7 85.3 .7 97.0

.8 27.2 .8 86.1 .8 97.1

.9 28.0 .9 86.7 .9 97.2

5.0 28.9 9.0 87.2 13.0 97.3

.1 29.7 .1 87.8 .1 97.4

.2 30.5 .2 88.3 .2 97.5

.3 31.3 .3 88.8 .3 97.6

.4 32.1 .4 89.3 .4 97.7

.5 33.0 .5 89.8 .5 97.8

.6 34.0 .6 90.2 .6 98.0

.7 35.0 .7 90.7 .7 98.1

.8 36.0 .8 91.1 .8 98.2

.9 37.0 .9 91.4 .9 98.3

6.0 38.0 10.0 91.8 14.0 98.3

.1 39.1 .1 92.1 .1 98.4

.2 40.2 .2 92.3 .2 98.5

.3 41.3 .3 92.6 .3 98.6

.4 42.5 .4 92.9 .4 98.7

.5 43.9 .5 93.2 .5 98.8

.6 45.2 .6 93.5 .6 98.9

.7 46.7 .7 93.7 .7 99.0

.8 48.0 .8 94.0 .8 99.1

.9 49.5 .9 94.2 .9 99.1



Anexos

Tabela de Conversão da Maturação em Idade Dentária

7 dentes da Hemiarcada Mandibular Esquerda

Rapazes

Idade Score Idade Score Idade Score Idade Score

3.0 12.4 7.0 46.7 11.0 92.0 15.0 97.6

.1 12.9 .1 48.3 .1 92.2 .1 97.7

.2 13.5 .2 50.0 .2 92.5 .2 97.8

.3 14.0 .3 52.0 .3 92.7 .3 97.8

.4 14.5 .4 54.3 .4 92.9 .4 97.9

.5 15.0 .5 56.8 .5 93.1 .5 98.0

.6 15.6 .6 59.6 .6 93.3 .6 98.1

.7 16.2 .7 62.5 .7 93.5 .7 98.2

.8 17.0 .8 66.0 .8 93.7 .8 98.2

.9 17.6 .9 69.0 .9 93.9 .9 98.3

4.0 18.2 8.0 71.6 12.0 94.0 16.0 98.4

.1 18.9 .1 73.5 .1 94.2

.2 19.7 .2 75.1 .2 94.4

.3 20.4 .3 76.4 .3 94.5

.4 21.0 .4 77.7 .4 94.6

.5 21.7 .5 79.0 .5 94.8

.6 22.4 .6 80.2 .6 95.0

.7 23.1 .7 81.2 .7 95.1

.8 23.8 .8 82.0 .8 95.2

.9 24.6 .9 82.8 .9 95.4

5.0 25.4 9.0 83.6 13.0 95.6

.1 26.2 .1 84.3 .1 95.7

.2 27.0 .2 85.0 .2 95.8

.3 27.8 .3 85.6 .3 95.9

.4 28.6 .4 86.2 .4 96.0

.5 29.5 .5 86.7 .5 96.1

.6 30.3 .6 87.2 .6 96.2

.7 31.1 .7 87.7 .7 96.3

.8 31.8 .8 88.2 .8 96.4

.9 32.6 .9 88.6 .9 96.5

6.0 33.6 10.0 89.0 14.0 96.6

.1 34.7 .1 89.3 .1 96.7

.2 35.8 .2 89.7 .2 96.8

.3 36.9 .3 90.0 .3 96.9

.4 38.0 .4 90.3 .4 97.0

.5 39.2 .5 90.6 .5 97.1

.6 40.6 .6 91.0 .6 97.2

.7 42.0 .7 91.3 .7 97.3

.8 43.6 .8 91.6 .8 97.4

.9 45.1 .9 91.8 .9 97.5
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