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RESUMO 

 

A estimativa de idade representa um tipo de perícia com a finalidade de auxiliar na estimativa 

do perfil biológico de indivíduos vivos e mortos. O presente trabalho teve como objetivo 

verificar a aplicabilidade do método Cameriere de estimativa de idade pelos dentes, em 

indivíduos adultos, a partir do emprego de radiografias panorâmicas, caracterizando a amostra 

segundo sexo e idade e verificando a relação entre idade real e idade estimada pelo método. 

Para isso, foi calculada a área do dente e da polpa, com o Programa Adobe Photoshop, em 50 

radiografias panorâmicas, tendo como referência para análise, os dentes caninos hígidos. Os 

valores em pixels foram inseridos em fórmulas propostas pelo método, obtendo-se, assim, a 

idade estimada. A concordância intraexaminadores evidenciou um coeficiente de correlação 

intraclasse quase perfeito, com valor de p igual a 0,9998. Para a amostra estudada, quando 

comparadas as médias das idades estimadas e reais para cada indivíduo, observou-se uma 

tendência de subestimação da idade com o método de Cameriere, em todas as formas de 

análises, apresentando resultados de médias mais discrepantes, quando utilizado os caninos 

inferiores. Concluiu-se que houve uma tendência de subestimação da idade com o método 

aplicado, sendo necessário ainda a evolução em sua fórmula para que se torne viável sua 

utilização para estimativa de idade. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Identificação Humana; Radiografias panorâmicas; Estimativa de 

idade. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Age estimation represents a type of expertise with the purpose of helping to estimate the 

biological profile of living and dead individuals. This study aimed to verify the applicability of 

the Cameriere method of age estimating by teeth, in individuals adults, from panoramic 

radiographs use, characterizing the sample according to sex and age and verifying the 

relationship between actual age and age estimated by the method. For this, the area of the tooth 

and the pulp was calculated, with the Adobe Photoshop Program, in 50 panoramic radiographs, 

using the healthy canineteeth as a reference for analysis. The pixel values were inserted into 

formulas proposed by the method, thus obtaining the estimated age. The intra-examiner 

agreement showed an almost perfect correlationcoefficient, with p-value equal to 0.9998. For 

the sample studied, when comparing the averages of the estimated and actual ages for each 

individual, there was a tendency to underestimate age with the Cameriere method, in all forms 

of analysis, with more discrepant average results when using the lower canines. It was 

concluded that there was a tendency to underestimate age with the applied method, and it is still 

necessary to evolve in its formula so that its use for age estimation becomes viable. 

 

KEY-WORDS: Human Identification; Panoramic radiographs; Age Estimate. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A estimativa de idade através do desenvolvimento dentário e ósseo é uma temática de 

interesse para uma variedade de disciplinas, incluindo: a Biologia Humana, Arqueologia, 

Antropologia, Medicina e Odontologia Legal. No campo das ciências forenses, a estimativa de 

idade em cadáveres e indivíduos vivos, representa um desafio, trazendo implicações em âmbito 

civil e penal (SCHMELING et al., 2011). 

Trata-se de um tipo de perícia, frequentemente realizada pelo perito odontolegista, no 

Instituto Médico Legal (IML), seja compondo o perfil biológico de uma ossada, para facilitar 

seu reconhecimento e posteriormente permitir sua identificação (OLIVEIRA et al., 2012) ou, 

em indivíduos vivos, auxiliando em casos de ausência de documentos, estabelecimento da idade 

real de criminosos e resolução de problemas relacionados à imigração e asilo (CAMERIERE, 

2011).  

Diversos são os métodos de estimativa de idade através dos dentes. Na criança, 

geralmente baseia-se na formação e no processo de erupção dos mesmos (DEMIRJIAN et al., 

1973; MABER et al., 2006). No adulto, baseia-se nas características morfológicas e 

degenerações fisiológicas observadas, como por exemplo, através da deposição de dentina 

secundária, sendo este, considerado um processo mais difícil porque o desenvolvimento 

esquelético e dentário já foi concluído, levando a uma possibilidade maior de erro (AZEVEDO, 

2016).  

Após a conclusão do desenvolvimento dos dentes, a estimativa da idade de um adulto 

vivo torna-se ainda mais desafiadora, pois muitos métodos são destrutivos e não podem ser 

aplicados. Segundo Oliveira (2012), o estudo do envelhecimento de um dente, como um 

método de estimativa de idade, apresenta perspectivas promissoras. Exemplos dessas mudanças 

relacionadas à idade, comprovadamente confiáveis, incluem condição periodontal, atrito, 

reabsorção apical da raiz, deposição de cemento e deposição secundária de dentina (HATICE, 

2017).  

Dentre os métodos de estimativa de idade em adultos, que utilizam a deposição de 

dentina secundária encontra-se o proposto por Cameriere et al. (2008). Esses autores 

desenvolveram uma metodologia que analisa, por imagem radiográfica, a diminuição da área 

da câmera pulpar e sua relação com a área total do dente. Diversos autores têm verificado a 

aplicabilidade dessa técnica, com resultados diferenciados a depender da população estudada 

(VADLA et al., 2020; NAMIETA et al., 2020).  
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Neste sentido, diante da miscigenação da população brasileira e da importância de 

verificar a precisão do método em uma nova população, o objetivo do presente trabalho foi 

verificar a aplicabilidade do método de estimativa de idade pelos dentes, proposto por 

Cameriere et al. (2008), a partir do emprego de radiografias panorâmicas, em adultos brasileiros 

e descrever a caracterização da amostra, segundo sexo e idade, verificando a relação entre idade 

real e idade estimada pelo método. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A avaliação dos dentes para a estimativa de idade tem seu início ainda no século XIX, 

no ano de 1836, quando um especialista em Medicina Legal afirmou, pela primeira vez, que se 

ainda não houve a erupção do primeiro molar permanente, o indivíduo ainda não atingiu os 7 

anos de idade. Naquela época, no Reino Unido, a lei presumia que as crianças com idade igual 

ou superior aos 7 anos seriam submetidas ao Código Penal Vigente. Sendo assim, a melhor 

forma de proteger as crianças, que muitas vezes foram enforcadas por cometer crimes triviais, 

era através do estudo dos dentes, para então afirmar que uma criança ainda não tinha atingido 

a idade que permitia a aplicação da lei (MILES, 1963). 

Determinar a idade de uma pessoa viva geralmente requer uma abordagem que envolve 

antropologia, medicina e odontologia forense, além de radiologia (CUNHA, 2009).   

Desde 2000, a estimativa de idade de adultos vivos tornou-se cada vez mais comum 

(SCHMELING, 2008), sendo considerado um exame importante para casos civis e criminais, 

pois auxiliam  na investigação da apresentação de documentos de identificação falsos, em casos 

de criminosos que se recusam a revelar sua verdadeira idade e em questões relacionadas à 

adoção e imigração (OLZE, 2010). Sobre essa situação, nas últimas duas décadas, devido ao 

aumento global dos movimentos migratório, tem havido uma demanda crescente por estimativa 

de idade para imigrantes de países que não são membros da União Europeia (UE), pois muitos 

desses cidadãos não possuem documentos (SCHMELING, 2011). 

O processo de atribuição da idade biológica é uma tentativa de aproximar a idade 

cronológica de um indivíduo aos processos de crescimento, maturação e envelhecimento, em 

grande parte previsível e mensurável.  

A erupção e mineralização dos dentes é um parâmetro de desenvolvimento largamente 

estudado por meio de imagens radiográficas e aplicado com êxito para estimativa de idade. 

Além dos dentes, as modificações no tamanho e na forma das vértebras cervicais desde o 

nascimento até a plena maturidade óssea destacam-se como um indicador biológico do 
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desenvolvimento esquelético que pode ser avaliado com uma simples telerradiografia lateral, 

utilizada rotineiramente no tratamento ortodôntico (AZEVEDO, 2016). 

Além do desenvolvimento dentário, a maturidade esquelética também é uma ferramenta 

importante para a estimativa de idade. O esqueleto humano, quando totalmente desenvolvido, 

é constituído por duzentos e seis ossos. Assim, como a maturação dos dentes, as alterações de 

desenvolvimento ósseo ocorrem numa sequência consistente e observável durante um período 

de tempo razoavelmente definido no desenvolvimento do corpo humano. As mudanças são 

relacionadas com a idade e transcorrem durante uma fase limitada, comum a maioria dos seres 

humanos. São estas propriedades intrínsecas às estruturas ósseas e dentárias que permitem a 

verificação da idade (MEINL et al., 2008). 

 

2.1 ESTIMATIVA DE IDADE PELOS DENTES 

 

Entre os diversos métodos passíveis de utilização para a estimativa da idade em seres 

humanos, os odontológicos destacam-se pela maior resistência das unidades dentárias a ações 

ambientais (ALMEIDA, 2002). 

Métodos de estimativa de idade dentária fundamentam-se nas alterações decorrentes da 

formação dos dentes durante a odontogênese, erupção dentária ou são dependentes de processos 

contínuos que alteram os tecidos dentários, mesmo quando o crescimento individual é 

finalizado (VADLA et al., 2020).  

Entre os vários métodos para estimar a idade de um indivíduo pelos dentes,os que se 

baseiam nos estágios de mineralização são mais confiáveis quando comparados com os que 

utilizam o desenvolvimento ósseo ou até mesmo os dentes em fase de erupção, pois sofrem 

menos interferências dos fatores como o gênero, raça, dieta, clima, enfermidades sistêmicas, 

entre outros que alteram a cronologia de erupção dos dentes (CORNELIO, 2006). Entretanto, 

não se aplicam para estimativa de idade em indivíduos adultos. Nestes casos, o estudo do 

desgaste dental e da aposição de dentina são os métodos passíveis de utilização, pois a dentina 

é um tecido dentário continuamente sintetizado e está presente em todas as fases da vida de 

uma pessoa adulta.  

Nesse sentido, as alterações graduais da dentina ao longo da vida fazem da mesmao 

substrato ideal, capaz de fornecer informações valiosas para o estudo de estimativa da idade 

(SAXENA et al., 2010; BIRCHLER et al., 2020), tornando os métodos que a utilizam, um dos 

mais eficazes para estimativa da idade em adultos, por sua deposição ser um processo contínuo 
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e regular, apenas modificado por lesão cariosa ou abrasão particular (JAGANNATHAN et al., 

2011).  

Dentre as metodologias existentes, Cameriere et al. (2008) propuseram um método para 

avaliar idade cronológica baseada na correlação entre idade e relação polpa / área dentária em 

raízes dos dentes. Neste, realiza-se a mensuração indireta da dentina secundária em imagens 

radiográficas através das medições do comprimento e da largura do dente e da polpa, 

correlacionando-as com a idade. 

Para verificar a eficácia do método em outra população, Cameriere et al. (2009) 

publicaram um trabalho cuja amostra foi composta por radiografias periapicais de 126 caninos 

de indivíduos com idade entre 20 e 84 anos. Os dentes eram oriundos da coleção osteológica 

do museu de Antropologia da Universidade de Coimbra – Portugal. Foi desenvolvida uma 

fórmula para a amostra portuguesa e na análise dos caninos superiores a média de erro foi de 

2,37 anos, e para os caninos inferiores 2,55 anos. Comparando as equações italiana e 

portuguesa, constata-se que as regressões lineares não apresentam diferenças significativas. 

Observou-se que nem a nacionalidade, portuguesa ou italiana, nem o gênero afetaram o 

considerado modelo. 

O canino é a unidade dentária de eleição para a realização do método de estimativa de 

idade desenvolvido por Cameriere et al. (2008), pois ele frequentemente está presente em 

adultos, sofrem menos desgaste, quando comparados com os dentes posteriores, que executam 

mais esforços durante a dieta alimentar e é o dente unirradicular com a maior área pulpar, 

facilitando a análise para o estabelecimento da idade do indivíduo adulto. 

Uma grande preocupação referente ao estudo da estimativa da idade está relacionada 

com o impacto da variação populacional nas idades estimadas (UBELAKER, PARRA; 2008; 

FERNANDES et al., 2017; AZEVEDO et al., 2015). Muitas vezes, a metodologia desenvolvida 

torna-se demasiadamente específica ou dependente de um perfil, cronológico e demográfico, 

de sua amostra populacional. Sendo assim, ao estimar a idade é preciso levar em consideração 

os limites dos resultados previstos (CALDAS et al., 2011). Para reduzir o erro da estimativa da 

idade, é necessário estudar e estabelecer parâmetros que levem em consideração populações 

miscigenadas, e o possível efeito dessa característica na estimativa da idade, como é o caso da 

população brasileira. 

Os indivíduos têm tempo e idade biológica. Com base nessas informações, a identidade 

pode ser determinada e os dados pessoais podem ser reconstituídos. A idade real se refere ao 

número de anos desde o nascimento, enquanto a idade biológica se refere ao estado de saúde, 
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ou seja, a condição dos órgãos, tecidos e células de um indivíduo. Portanto, quando a idade real 

é desconhecida, utiliza-se a idade biológica (ANASTÁCIO, 2016).  

Não é recomendado usar o termo "determinação da idade" porque o estado de 

desenvolvimento de cada pessoa é diferente, então a estimativa da idade é realizada ao avaliar 

as condições de vida, alimentação, etnia, genética e desenvolvimento de cada pessoa 

(SCHHMIDT, 2004)). Definir a idade de um indivíduo requer uma abordagem multidisciplinar, 

incluindo perícia, odontologia forense, radiologia e antropologia (AZEVEDO, et al., 2015).  

Para indivíduos vivos, a estimativa da idade é utilizada para ajudar pessoas em 

associação à adoção, crimes contra menores, pornografia infantil, asilo, questões cíveis, quando 

acontece a inexistência de documentos para o reconhecimento, em casos de mesada alimentícia 

e até aposentadoria (LAVEZ et al., 2017; APAYDIN e YASAR, 2018). 

A idade dentária é muito confiável no ramo das ciências forenses, pois 

é menos afetada por doenças endócrinas ou variações nutricionais do 

que outras referências morfológicas. Normalmente os métodos 

utilizados para estimar a idade dentária se baseiam nas características 

dos dentes em desenvolvimento e, posteriormente, em alterações 

regressivas, como abrasão, deposição de dentina secundária, reabsorção 

radicular. Desse modo as mudanças de desenvolvimento juntamente 

com as mudanças regressivas nos dentes se relacionam com a idade 

cronológica (MAZZILLI et al., 2018). 

 

 O esmalte do dental é a textura mais rígido do corpo do ser humano, mais forte e a 

fatores físicos, químicos e biológicos e é importante no artificio de estimativa de idade de 

pessoas já falecidas, por isso é pouco atingido pela formação no período post-mortem. Os 

parâmetros mais utilizados para realizar a expectativa de idade em indivíduos vivos são o 

irrompimento dos dentes e o estágio de mineralização dentária. Mas todavia, o dispositivo que 

classifica a cronologia da erupção não é seguro em pessoas idosos, pois nesses indivíduos os 

dentes já estão em posição (LAVEZ et al., 2017).  

 Desta maneira com o passar dos tempos, foram-se criados vários métodos diferentes 

para se obter a resposta da estimativa da idade, utilizando vários fatores que se fundamentam 

no desenvolvimento dentário, por elementos de binômios de modificação dentárias e idade, uma 

vez que o tamanho da concavidade da pulpar se minimize gradativamente com a idade, 

adequando ao afastamento de dentina secundária na parede da cavidade pulpar (CAMERIERE 

et al., 2013). 

 O apoio do método sugerido por Cameriere é a deposição constante e fisiológica de 

dentina secundária, que analisa o decrescimento das medidas da câmara pulpar. As células que 

é encarregada por esse fato são os odontoblastos, que se unir no arredor da câmara pulpar e 
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fazem matriz dentinária (ANASTÁCIO, 2016), desta forma, por motivo fisiológicas ou 

patológicas a câmara pulpar continuar pequena devido às camadas de dentina. 

 Este método é baseado pelo estudo de radiografias, sendo elas periapicais ou 

panorâmicas, por meio de um programa de imagens (Adobe Photoshop, Image J ou Auto CAD). 

Posteriormente, são marcados 20 pontos no mínimo do perímetro do dente e 10 pontos do 

perímetro da câmara pulpar, determinado o número de pixels e, assim sendo, a área completa 

do dente e a câmara pulpar. Porém, calcula-se a dimensão polpa/dente (CAMERIERE et al., 

2004; ANASTÁCIO, 2016).  

Após realizar essas medições é feita uma avaliação sobre a relação dos coeficientes entre 

os conceitos e as circunstâncias. Desta maneira é gerado um padrão de encargo linear múltipla 

que relaciona a idade com variáveis morfológicas (CAMERIERE et al., 2004). 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para realizar a estimativa da idade, de acordo com os parâmetros utilizados, foram 

selecionadas 50 radiografias panorâmicas, de indivíduos adultos, divididos igualmente quanto 

ao sexo (masculino e feminino) e com idade superior a 19 anos.  

Participaram do estudo somente indivíduos com os quatro caninos hígidos. Sendo assim, 

os pacientes que apresentaram tratamento endodôntico, e que faziam uso de algum tipo de 

prótese, ou que possuía aparelho ortodôntico, caninos com restaurações, giro versão acentuada, 

cárie e ou dente com desgaste excessivo foram excluídos da pesquisa.  

Para realizar a análise dos caninos foram utilizadas radiografias panorâmicas coletadas 

no arquivo da Clínica de Odontologia da Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana – 

UNEF.  

 

3.1 APLICAÇÃO DO MÉTODO 

 

A realização das estimativas de idade aconteceu com o auxílio do programa Adobe 

Photoshop® CS5 para identificar um mínimo de 20 pontos no contorno da estrutura dentária e 

10 pontos ao redor da região pulpar e assim, conectá-los, através do uso da ferramenta laço 

poligonal, foi determinado a área da polpa e do dente. Em seguida, através do histograma, 

disponibilizado no Adobe Photoshop®
, foi possível conhecer o número de pixels correspondente 

a cada estrutura (Figuras 1 a 3). 
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Figura 1. Ferramenta Laço Poligonal utilizada para demarcar os pontos ao redor da 

estrutura dentária e pulpar. Fonte: Azevedo et al. (2015). 

 

 

Figura 2. Contorno da área do dente canino e de sua área pulpar. Fonte: Azevedo et al. (2015). 
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Figura 3. Uso do histograma para obtenção do número de pixels correspondente a área do 

dente canino e a área pulpar. Fonte: Azevedo et al. (2015). 

 

A idade foi estimada através da aplicação de três equações propostas por Cameriere et 

al. (2008): uma para canino superior (1), outra de canino inferior (2) e a última para ambos os 

caninos (3). Nestas equações foram requisitados os valores das áreas em pixels para estimar a 

idade, conforme fórmulas descritas abaixo: 

(1) Canino Superior:  

Idade = 99.937 – 532.775 x (Área pulpar / área do canino superior); 

(2) Canino Inferior:  

Idade = 89.456 – 461.873 x (Área pulpar / área do canino inferior); 

(3) Ambos os caninos:  

Idade = 114.624 – 431.183 (Área pulpar / área do canino superior) – 456.692 x (Área pulpar 

/ área do canino inferior) + 1798.377 x (Área pulpar / área do canino superior) x (Área 

pulpar / área do canino inferior). 

 

3.2 FASE DE CALIBRAÇÃO 

 

 Antes de iniciar a análise das radiografias do estudo, a examinadora foi submetida a um 

período de aprendizagem e aprimoramento da técnica conforme as instruções metodológicas 

dos autores do método, Cameriere et al. (2008). Após este período, todas as radiografias 

panorâmicas foram analisadas. Para calibração, dez radiografias foram selecionadas, sendo o 

método aplicado em dois momentos, com diferença de 15 dias entre eles. Posteriormente, foi 

analisada a concordância intraexaminador. 
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3.3 ANÁLISE DOS DADOS  

 

Os dados foram analisados no software R (versão 4.1.0), sendo realizada análise 

descritiva (média e desvio padrão) com a finalidade de identificar as características da amostra 

estudada. A normalidade da distribuição dos dados foi verificada usando o teste de Shapiro-

Wilk e análise da simetria e achatamento da distribuição. 

A concordância intra-avaliadores foi verificada por meio da correlação intraclasse e pela 

concordância de Lin. Para verificar a existência de diferenças significativas entre a idade real e 

as idades estimadas utilizou-se o teste t-student para amostras emparelhadas. O nível de 

significância estabelecido para este trabalho foi de 5%. 

 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O estudo atende ao disposto na Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº466/12 

(BRASIL, 2012) e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual 

de Feira de Santana (UEFS), com o CAAE no 39073620.5.0000.0053 

 

4 RESULTADOS 

 

A concordância intraexaminadores evidenciou um coeficiente de correlação intraclasse 

quase perfeito com valor de p igual a 0,9998.  

Para a amostra estudada, quando comparadas as médias das idades estimadas e reais 

para cada indivíduo, observou-se uma tendência de subestimação da idade com o método de 

Cameriere, em todas as formas de análises, apresentando resultados de médias mais 

discrepantes, quando utilizado os caninos inferiores (33 e 43) para estimativa, conforme 

sinalizado na tabela 1. 

 

Tabela 1. Média da idade real e estimada para cada tipo de análise e desvio padrão da 

amostra, Feira de Santana, 2021. 

TIPOS DE ANÁLISES MÉDIA DESVIO PADRÃO 

 1 Idade real com meses 38,8144 10,75050 

Idade estimada 13 35,7374 8,37585 

 2 Idade real com meses 38,8144 10,75050 

Idade estimada 23 35,8548 8,85120 

3 Idade real com meses 38,8144 10,75050 

Idade estimada 33 29,9454 10,44980 

4 Idade real com meses 38,8144 10,75050 



15 
 

Idade estimada 43 29,7542 10,15587 

5 Idade real com meses 38,8144 10,75050 

Idade estimada ambos caninos 

esquerdos 
32,0476 7,59920 

6 Idade real com meses 38,8144 10,75050 

Idade estimada ambos caninos 

direitos 
32,1490 7,48612 

 

Na tabela 2, observa-se que quando utilizados os caninos superiores, foram encontrados valores 

de estimativa de idade estatisticamente significantes, evidenciando diferenças entre a idade real 

e estimada pelo método, com o valor de p > que 0,05.  

 

 

Tabela 2. Significância estatística da comparação entre idade real e idade estimada para 

cada tipo de análise, Feira de Santana, 2021. 

TIPOS DE ANÁLISES N CORRELAÇÃO p 

 1 Idade real com meses  e idade 

estimada 13 
50 ,515 ,000 

 2 Idade real com meses  e idade 

estimada 23 
50 ,395 ,005 

3 Idade real com meses  e idade 

estimada 33 
50 ,073 ,617 

4 Idade real com meses  e idade 

estimada 43 
50 ,049 ,733 

5 Idade real com meses  e idade 

estimada ambos caninos 

esquerdos 

50 ,244 ,087 

6 Idade real com meses  e idade 

estimada ambos caninos 

direitos 

50 ,253 ,077 

 

 

Observou-se também que a média das diferenças das estimativas entre idade real e 

estimada foram estatisticamente significantes para todas as análises, exceto quando utilizado o 

canino superior esquerdo (tabela 3). De forma geral, observou-se que a idade estimada 

utilizando os caninos superiores apresentaram valores mais próximos da idade real. Isto porque, 

em média, a diferença entre idade real e estimada considerando o dente 13 foi de 

aproximadamente 3 anos, tendo intervalo de confiança variando de 0,33741 a 5,81659. Já 

quando utilizado a unidade 23, a média de diferença entre idade real e estimada foi de 2,95, 

com intervalo de confiança variando de -,13843 a 6,05763. Neste caso, o intervalo de confiança 

com valor negativo, se justifica porque, nesta análise, para alguns indivíduos a idade estimada 

foi maior que a idade real. 
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Tabela 3. Média das diferenças entre idade real e idade estimada, intervalo de confiança 

e nível de significância por tipo de análise, Feira de Santana, 2021. 

 

TIPOS DE ANÁLISES 
   

MÉDI

A 

95% Intervalo de 

Confiança da 

Diferença 
p 

Inferior Superior 

1 Idade real com meses  - idade 

estimada 13 

3,0770

0 
,33741 5,81659 ,028 

2 Idade real com meses  - idade 

estimada 23 

2,9596

0 
-,13843 6,05763 ,061 

3 Idade real com meses  - idade 

estimada 33 

8,8690

0 
4,76551 

12,9724

9 
,000 

4 Idade real com meses  - idade 

estimada 43 

9,0602

0 
4,96237 

13,1580

3 
,000 

5 Idade real com meses  - idade 

estimada ambos caninos 

esquerdos 

6,7668

0 
3,48408 

10,0495

2 
,000 

6 Idade real com meses  - idade 

estimada ambos caninos 

direitos 

6,6654

0 
3,41335 9,91745 ,000 

 

5 DISCUSSÃO 

 

 Nos últimos anos, a estimativa da idade da pessoa adulta vem adquirindo grande 

relevância no âmbito nas Ciências Forenses, seja devido a procedimentos civis, criminais ou 

afastamento de documentos de identificação válidos, constantemente referente a imigração e 

petições de asilo (BABSHET et al., 2010. PEREIRA et al., 2012; AZEVEDO et al., 2015).  

 Desta maneira, torna-se fundamental a evolução e melhoria dos métodos de estimativa 

da idade não-invasivos que possam ser aplicados em populações adultas e vivas. Nesse sentido, 

os métodos radiográficos, entre o eles o de Cameriere, tem sido uma opção para estimativa de 

idade em adultos. Isto porque, a dentina e sua deposição secundária tem mostrado ser um 

indicador importante na estimativa da idade, em função das transformações na proporção da 

câmara pulpar (CAMERIERE et al., 2007; CATTANEO et al., 2008; SOMEDA et al., 2009; 

CAMERIERE et al., 2012). 

 No presente estudo, a fase inicial da calibração mostrou uma concordância quase 

perfeita entre a examinadora, em dois momentos diferentes de análise das mesmas radiografias.  
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 Segundo Souza et al. (2012), a calibração dos examinadores é um recurso que contribui 

para a confiabilidade dos dados, constituindo requisito técnico e ético fundamental, 

assegurando a uniformização na aplicação dos critérios do exame. 

 Em relação a amostra total observou-se a subestimação do método, principalmente 

quando utilizado os caninos inferiores, ao contrário do observado por Matias et al. (2019), no 

qual houve uma tendência a superestimação da idade. Fernandes et al. (2018), por sua vez, 

encontraram aproximadamente 90% de alta correlação entre o resultado obtido e a idade real 

do paciente. Essas discrepâncias com a atual pesquisa, podem ser justificadas devido a diferença 

da faixa etária utilizada em cada estudo, os dentes utilizados para estimativa e quantidade das 

amostras. 

 Vale ressaltar que, a utilização de radiografias panorâmicas para estimativa de idade, 

usando o método em estudo, também pode ter contribuído para valores distintos entre idade real 

e idade estimada. Segundo Cameriere et al. (2012), isso se pode ser justificado pela dificuldade 

técnica do operador em reconhecer os pontos de referência por meio do monitor do computador, 

bem como em estabelecer, com precisão, a linha a ser utilizada para aferição, em função da 

baixa resolução de algumas imagens. Para minimizar esses fatores foi feita a calibração e optou-

se pela escolha de radiografias que apresentassem maior nitidez da imagem na região dos dentes 

avaliados. 

Apesar dos resultados não terem sido satisfatórios, a literatura científica reconhece a 

importância do método (HOSTIUC et al., 2021), principalmente por se tratar de uma técnica 

simples e não invasiva que representa uma possibilidade de aplicação prática para estimativa 

de idade em adultos. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o método de Cameriere apresenta limitações para aplicação na população 

estudada, com tendência à subestimação, apresentando baixa confiabilidade, sendo necessário 

adaptações em sua fórmula para que o mesmo se torne viável para estimativa de idade. 
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ANEXO I - PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 
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ANEXO II - AUTORIZAÇÃO PARA DEFESA 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO PARA DEFESA 

 

Declaro, a partir desta data, que eu, Jamilly de Oliveira Musse, autorizo a defesa do Trabalho 

de Conclusão de Curso da discente Aline Santos Lopes, intitulado: Estimativa de Idade em 

adultos, por meio de estudo de radiografias panorâmicas, produzido como requisito parcial 

para conclusão do curso de graduação de Odontologia desta Instituição.  
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