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RESUMO 

A estimativa da idade é de extrema importância na Odontologia, principalmente na Ortodontia 

e Odontologia Forense. Mas, é necessário avaliar se os métodos definidos nos estudos prévios 

que utilizaram telerradiografia cefalométrica em norma lateral (Tel) e radiografia panorâmica 

(Pan) para estimar idade determinando a maturação esquelética, poderiam ser aplicados em 

populações específicas de regiões brasileiras. Assim, o objetivo deste trabalho foi estimar idade 

determinando a maturação esquelética, por meio da avaliação de vértebras cervicais e dos 

estágios de mineralização dentária, de participantes da pesquisa na faixa etária dos 09 aos 14 

anos de duas regiões distintas do estado do Rio de Janeiro. Foram selecionadas 

retrospectivamente, de um arquivo clínico, 100 documentações ortodônticas, contendo Tel e 

Pan, de indivíduos com idade entre 09 e 14 anos, residentes na cidade de Nova Friburgo (N=50) 

e na cidade de São Gonçalo (N=50). As Tel(s) foram utilizadas para estimar a idade avaliando 

a maturação esquelética por meio de mensurações das terceira e quarta vértebras cervicais 

seguindo a metodologia proposta por Caldas et al. (2007). As Pan(s) foram utilizadas para 

determinar os estágios de mineralização dentária pelo método proposto por Nolla. Todos os 

dados foram correlacionados com a idade cronológica. Foi realizada a análise de normalidade 

dos dados para aplicação da análise de variância (ANOVA) para dados pareados. Toda a análise 

foi conduzida com nível de significância de 5% (α=0.05). Como resultados foi observado que 

o modelo de estimativas de idade proposto por Caldas et al. (2007) não apresentou ajuste 

adequado à esta amostra, independentemente do sexo biológico e cidade avaliados. Com isso 

foi proposto um novo modelo de estimativa, baseado no modelo de Caldas et al. (2007), com 

remoção das constantes previamente determinadas em modelos de regressão, e a inclusão dos 

estágios de mineralização dentária de Nolla (EN), com equações similares para ambos os sexos 

biológicos variando apenas a constante. Foi observado maiores valores do coeficiente de 

determinação (R2), indicando melhor ajuste do novo modelo de estimativa em relação a idade 

cronológica. Em relação a amostra as idades cronológicas dos participantes da pesquisa foram 

similares (p>0.05) em ambos os sexos biológicos e nas duas cidades. Somente a estimativa de 

idade da maturação esquelética utilizando o novo modelo não diferiram da idade cronológica 

(p>0.05), uma vez que diferenças significativas (p<0.05) foram observadas utilizando o modelo 

prévio. Apesar dos resultados do corrente estudo terem se mostrado promissores, é necessário 

aplicar a fórmula desenvolvida em outras amostras de outras cidades brasileiras para validar os 

resultados. Assim pode-se concluir que o modelo de estimativa de idade por meio da análise da 

maturação esquelética proposto por Caldas et al. (2007) não pode ser aplicado de maneira 

satisfatória a amostra do corrente estudo. As idades estimadas com este modelo prévio 

apresentam fraca relação com a idade cronológica das amostras coletadas no corrente estudo, 

em ambas as regiões do estado do Rio de Janeiro e nos dois sexos biológicos. Já o novo modelo 

de estimativa de idade proposto no corrente estudo se mostrou com bom ajuste para as duas 

amostras independentemente do sexo biológico. Há indicação de ser um modelo promissor para 

outras amostras por utilizar menos constantes determinadas em modelos de regressão e incluir 

estágios de mineralização dentária de Nolla do segundo molar inferior que possui forte ajuste 

com a idade cronológica.  

 

Descritores: Determinação da Idade pelo Esqueleto; Radiografia Dentária; Calcificação 

Dentária; Puberdade.  
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ABSTRACT 

The age estimate is extremely important in Dentistry, especially in Orthodontics and Forensic 

Dentistry. But, it is necessary to evaluate if the methods used in previous studies that used 

lateral cephalometric radiography (Lcr) and panoramic radiography (Pan) to estimate age by 

determining skeletal maturation, could be applied in specific populations of brazilian regions. 

Thus, the aim of this study was to estimate age by determining the skeletal maturation, through 

the evaluation of cervical vertebrae and the stages of dental mineralization of the research 

participants in the age group from 09 to 14 years old of two diferent regions of the state of Rio 

de Janeiro. The participants were selected retrospectively by clinical files with 100 orthodontics 

documents containing Lcr and Pan of participants with 09 to 14 yars old residents in the city of 

Nova Friburgo (N=50) and in the city of São Gonçalo (N=50). Lcrs were used to estimated age 

by assessing skeletal maturation through measurement of the third and fouth cervical vertebrae 

guided by the methodology proposed by Caldas et al. (2007). Pans were used to estimate the 

dental mineralization stages by the method proposed by Nolla. All data were correlated with 

chronological age. Analysis of data normality for application of variance analysis (ANOVA) 

for paired data was performed. All analyses were conducted with a significance level of 5% 

(α=0.05). The results showed that the age estimate model proposed by Caldas et al. (2007) did 

not presented suitable adjustment to the sample used in this present study, independent of 

biological sex and city evaluated. So, it was proposed a new estimate model, based on the 

modelo of Caldas et al. (2007), with the removal of the constants previously determined in 

regression models, and the inclusion of the dental mineralization stages of Nolla (SN), with 

similar equations for both biological sexes varying only the constant. Higher determination 

coefficient values were observed (R2), which indicates better adjustment of the new estimation 

model regarding chronological age. About the sample, the chronological ages of the research 

participants were similar (p>0.05) in both biological sex and cities. Only the estimate age of 

skeletal maturation using the new model did not differ from the chronological age (p>0.05), 

significant diferences (p<0.05) were found using the previous model. Although the results of 

the current study were promising, it is necessary to apply the formula developed in other 

samples from other Brazilian cities to validate the results. Therefore, it can be concluded that 

the model to estimate age through skeletal maturation proposed by Caldas et al. (2007) can’t be 

applied satisfactorily to the sample of the current study. The estimated ages with this previous 

model show weak relation with chronological age of the samples collected in this study, in both 

regions of the state of Rio de Janeiro and in both biological sexes. However, the new model to 

estimate age proposed in the present study showed good fit for both samples regardless of 

biological sex. There is indication to be a promising model for other samples because use less 

constants determined in regression models and include Nolla dental mineralization stages of 

the inferior second molar which has a strong fit with chronological age. 

 

Keywords: Determination of Age by Skeleton; Dental Radiography; Tooth Calcification; 

Puberty. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na Odontologia as imagens radiográficas, respaldada por sinais e sintomas clínicos, têm 

influência para o correto diagnóstico e plano de tratamento, podendo identificar várias 

patologias. Dentre os diferentes diagnósticos a avaliação da idade da maturação esquelética é 

de extrema importância na Odontologia, principalmente na Ortodontia e Odontologia Forense. 

Mas a avaliação da idade da maturação esquelética é importante em outras áreas da ciência, 

além da Odontologia, como na Antropologia, Medicina Forense, Pediatria e Endocrinologia.  

Em determinadas doenças, a avaliação precisa da maturidade da maturação esquelética 

e do surto de crescimento puberal é essencial para seus diagnósticos e tratamento (CAMACHO-

BASALLO et al., 2017; YADAV et al.,2018; FRANK et al., 2018; MÂNICA et al., 2018). Na 

ortodontia a documentação ortodôntica se faz necessária para definir padrões faciais, 

esqueléticos e dentários, sendo o ponto de partida para todo tratamento (CALDAS et al., 2007a, 

2007b, 2010; PERINETTI et al., 2014; GIRI et al., 2016). A telerradiografia cefalométrica em 

norma lateral permite que se façam traçados cefalométricos, com obtenção de medidas que 

auxiliam o ortodontista na definição dos padrões faciais e os possíveis tratamentos. Já com a 

radiografia panorâmica é possível avaliar toda a dentição e seu estágio de formação, além de 

outras estruturas anatômicas (PERINETTI el al., 2014; LOPES et al. 2016; CAMACHO-

BASALLO et al.,2017; DEMIRTURK et al., 2017; MELO et al., 2017; YADAV et al., 2018; 

MÂNICA et al., 2018). 

A avaliação do crescimento craniofacial e quando o surto de crescimento puberal do 

paciente foi atingido ou completado tem grande impacto no diagnóstico, objetivos, tratamento 

e o resultado final da terapia ortodôntica, principalmente quando haverá a utilização de 

ortopedia com aparelhos funcionais e tração. (YADAV et al., 2018; BITTENCOURT et al., 

2018). Assim, a definição da maturação esquelética ou idade óssea é um fator primordial para 

definir as melhores intervenções ortodônticas para cada caso (CALDAS et al., 2007a, 2007b, 

2010; PERINETTI et al., 2014; GIRI et al., 2016; LOPES et al. 2016; MELO et al., 2017; 

YADAV et al., 2018). Durante a pré‐adolescência e a adolescência o potencial de crescimento 

favorece algumas mecânicas ortodônticas, que podem ser integradas a terapia ortodôntica para 

facilitar a resposta do paciente ao tratamento. Assim o crescimento do paciente é utilizado a 

favor do seu tratamento, levando, consequentemente a um melhor prognóstico (CALDAS et 
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al., 2007a, 2007b, 2010; GIRI et al., 2016; BADROV et al., 2017; CARNEIRO et al., 2017; 

YADAV et al., 2018).  

Entretanto, o surto de crescimento puberal dependerá de cada indivíduo, ocorrendo mais 

cedo ou mais tarde do que o esperado para idade cronológica. Com isso, nesses casos, a idade 

cronológica pode não ser coincidente com a idade de maturação esquelética. A não paridade 

entre a idade cronológica com o indicador biológico de maturidade, quer seja esquelética ou 

dentária, pode ocorrer por vários motivos como a genética individual (LOPES et al., 2016), 

variações da raça (GIRI et al., 2016; CAMACHO-BASALLO et al., 2017), condições 

nutricionais e socioeconômicas (CARNEIRO et al., 2017; MÂNICA et al., 2018). Assim, na 

ortodontia a definição da maturação esquelética e dentária é mais importante que a idade 

cronológica, pois determinará a previsibilidade do tratamento ortodôntico indicado. 

Existe uma tendência de estudos científicos que vem utilizando telerradiografias para 

avaliar a maturidade da maturação esquelética por meio da avaliação do crescimento e 

desenvolvimento das vértebras cervicais (CALDAS et al., 2007a, 2007b, 2010; GIRI et al., 

2016; LAUC et al. 2017; CAMACHO-BASALLO et al., 2017). E também as radiografias 

panorâmicas, para determinar os estágios de formação dentária (DEMIRTURK et al., 2016; 

LOPES et al., 2016; LAUC et al., 2017; CAMACHO-BASALLO et al., 2017; YADAV et al., 

2018). Essa tendência tem ocorrido devido a fatores de radioproteção, uma vez que essas 

radiografias, telerradiografia cefalométrica em norma lateral e radiografia panorâmica, fazem 

parte da documentação utilizada comumente para o diagnóstico ortodôntico. E, portanto, não 

haverá a necessidade de expor o paciente novamente aos raios-X para a realização de uma 

radiografia carpal (CALDAS et al., 2007a, 2007b, 2010; LOPES et al., 2016; GIRI et al., 2016). 

Porém é necessário avaliar se os métodos definidos nos estudos prévios que utilizaram 

telerradiografia cefalométrica em norma lateral e radiografia panorâmica para estimativa de 

maturação esquelética poderiam ser aplicados em populações específicas de outras regiões 

brasileiras. 
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REVISÃO DE LITERATURA  

 

O estudo do desenvolvimento dos dentes permanentes de crianças é necessário para o 

melhor julgamento clínico a respeito da idade biológica do paciente, pois o desenvolvimento 

da dentição mostrou ter relação com outras medidas de crescimento corporal. NOLLA em 1960 

realizou o estudo com crianças, que possuíam idades com intervalos de um ano de diferença, 

coletando medidas objetivas de vários parâmetros físicos relacionados ao desenvolvimento dos 

dentes. Neste estudo o autor desenvolveu medidas de calcificação ou maturação dentária que 

foram graduadas em estágios de desenvolvimento específicos, e levaram ao desenvolvimento 

de um conjunto de desenhos ilustrativos dos dez (0 a 10) estágios de calcificação dentária. As 

análises dentárias foram realizadas em ambos os lados das arcadas revelando que a taxa de 

crescimento para os lados direito e esquerdo eram similares. Pouca diferença de 

desenvolvimento foi observada entres os diferentes dentes mandibulares, assim como entre os 

sexos biológicos. Porém nas crianças do sexo biológico feminino foi observado um 

desenvolvimento mais adiantado do que o apresentado no sexo biológico masculino. A partir 

desse trabalho foi possível ter melhor compreensão das mudanças ocorridas no crescimento 

individual, e a classificação dos estágios de calcificação dos dentes pode ser utilizada como 

critério para estabelecer um índice fisiológico de maturação da dentição permanente. 

Caldas et al. (2007) observaram que os corpos vertebrais apresentaram mudanças com 

o desenvolvimento. As vértebras C3 e C4 se modificavam de acordo com o nível de 

desenvolvimento esquelético. Foi observado que em um primeiro momento as vértebras 

possuíam a forma de cunha, mudando para forma retangular, e posteriormente se aproximando 

da forma quadrada. As dimensões verticais aumentavam com o crescimento e as bordas 

vertebrais inferiores, que eram planas inicialmente, se tornavam côncavas quando se 

desenvolviam. Para essas observações os autores desenvolveram, neste trabalho, uma fórmula 

objetiva para avaliar a maturação esquelética em telerradiografias cefalométricas em norma 

lateral, usando como referência as análises de radiografias de mão-punho. Ao todo foram 

analisadas 238 radiografias, telerradiografias cefalométricas em norma lateral e radiografias de 

mão-punho realizadas no mesmo dia, de crianças com idade de 7,0 a 15,9 anos. E para 

determinar a maturação esquelética, com base nas medidas da terceira e quarta vertebra 

cervical, foram utilizadas fórmulas matemáticas desenvolvidas com base em modelos de 

regressão múltiplas. Neste estudo os autores concluíram que a análise das vértebras cervicais 
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foi um método alternativo e eficaz para avaliar o crescimento, sem a necessidade de realizar 

radiografias de mão e punho. 

Em, Caldas et al. (2007) foi estabelecido duas novas fórmulas matemáticas para 

determinar objetivamente a maturação esquelética, utilizando vértebras cervicais em 

telerradiografias cefalométricas em norma lateral, pois em um estudo prévio a fórmula só 

poderia ser aplicada em meninas brasileiras. Foram analisados, um grupo com 238 pacientes 

com idade entre 7 e 15,9 anos e comparado com outro grupo de 109 pacientes com 

telerradiografias cefalométricas em norma lateral e radiografias carpais, na mesma faixa etária 

do grupo anterior, para verificar a confiabilidade do novo método de regressão. A análise 

estatística desses grupos não mostrou diferença significativa entre a maturação esquelética, 

idade cronológica e óssea das vértebras cervicais. Indicando que o novo método pode ser 

utilizado em brasileiros. Em seus resultados os autores afirmaram que meninas apresentaram 

um aumento das vértebras entre 10 e 13 anos e meninos entre 12 e 15 anos, sendo assim, as 

meninas têm a sua maturidade da maturação esquelética mais cedo que os meninos. Concluíram 

que, o método desenvolvido no presente estudo é confiável para avaliar objetivamente a 

maturação esquelética, não havendo à necessidade de submeter o paciente a mais uma 

exposição à radiação, quando podemos recorrer a telerradiografias cefalométricas em norma 

lateral já existente na documentação ortodôntica. 

Caldas et al. (2010) baseados em estudos prévios que afirmaram ser a idade esquelética 

a mais confiável para definir a maturação, utilizando a vertebras cervicais. Os autores nesse 

estudo desenvolveram um software para avaliar a maturação esquelética em quatro regiões do 

Brasil: Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul, utilizando as duas fórmulas matemáticas 

desenvolvidas em Caldas et al. (2007), para determinar objetivamente a maturação esquelética 

em vértebras cervicais nas telerradiografias cefalométricas em norma lateral, realizando um 

estudo transversal. Apenas a região Sudeste não foi analisada, por já ter sido incluída em um 

estudo anterior. As outras regiões representavam a população do país, totalizando 717 

indivíduos (381 meninas e 336 meninos) com idade entre 7,0 e 15,9 anos. Nos resultados, não 

se demostrou diferença significativa entre a idade esquelética e idade cronológica em todas as 

regiões estudadas levando a conclusão que o método de Caldas et al. (2007) incluindo o 

software desenvolvido, pode ser usado para a determinação da maturação esquelética dos 

brasileiros.  
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A Maioria dos indivíduos apresentam os mesmos padrões de crescimento esquelético, 

porém com início e quantidades diferentes. Em Cossellu et al. (2014) foi indicado que a análise 

das vértebras cervicais e dos estágios de mineralização dentárias, podem ser indicadores da 

maturidade biológica de crianças em crescimento. Reportaram que os estágios de mineralização 

dentária considerando o segundo molar permanente tem uma grande relação com a maturidade 

de maturação esquelética, quando correlacionados com análise de radiografias de mão-punho e 

vértebras cervicais. Sendo assim, foram analisados 403 indivíduos com idade entre 10 e 20 

anos, em Milão, Itália num estudo transversal descritivo, onde se verificou o estágio de 

mineralização do segundo molar permanente esquerdo e maturação esquelética das vértebras 

C2, C3 e C4, e foi demonstrado correlação entre os dois métodos. Características étnicas, raciais 

e sociais foram consideradas, pois segundo os autores diferenças raciais podem influenciar no 

crescimento ou na maturidade dental. O segundo molar inferior foi eleito para essa análise, por 

ter o seu desenvolvimento completo por volta de 16-17 anos, coincidindo com o final do surto 

puberal e não ter sobreposição de outras estruturas, facilitando a sua visualização. Consideraram 

um método fácil e confiável, menos suscetível a variações em seu desenvolvimento. Os 

resultados demostraram que o esqueleto feminino tem maturação mais cedo, entre 8-9 meses. 

Na análise estatística, o estudo demonstrou uma boa correlação entre maturação dental e 

maturação de vértebras cervicais, identificando se o indivíduo está em surto de crescimento ou 

se o surto de crescimento já chegou ao final. Chegaram à conclusão que a possibilidade de 

avaliar a maturação esquelética com base nos estágios de mineralização dental e vertebral, 

podem ser considerados métodos fáceis e aplicáveis, reduzindo a exposição radioativa e útil na 

prática clínica.  

Perinetti et al. (2014) em seu estudo analisou a reprodutibilidade e eficácia diagnóstica 

do método de maturação vertebral, proposto por Lamparski (1972). Esse Método de maturação 

das vértebras cervicais (CVM) é relacionado a maturação esquelética e crescimento mandibular. 

Para esse feito 10 operadores foram submetidos a duas sessões de treinamento do método CVM, 

utilizando telerradiografias cefalométricas em norma lateral que se inclui imagens das vértebras 

C2 a C4, eliminando outras informações adicionais. A amostra foi de 200 indivíduos e os 

resultados obtidos com o treinamento adequado, tiveram uma boa reprodutibilidade, 

independente da experiência do avaliador. Foi observado a acurácia diagnóstica satisfatória e 

os valores atingiram 83,6% de precisão para cada estágio do CVM, porém para se obter melhor 

precisão diagnóstica e repetibilidade o treinamento regular é necessário. Com isso, concluíram 
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que este método isolado não é suficiente na avaliação da maturação esquelética, mas também 

afirmam forte concordância com a maturação.  

Cericato et al. (2016) relataram que os dentes humanos podem ter algumas vantagens 

em comparação com a maturação esquelética, uma vez que é menos influenciado por variáveis 

intrínsecas e extrínsecas, como distúrbios endocrinológicos e alterações ambientais. Porém, 

sugerem que todas as possibilidades dentárias e técnicas de estimativa da idade e da maturação 

esquelética devam ser aplicadas para chegarmos a resultados confiáveis. Sendo assim, 

concluíram que a combinação do desenvolvimento dentário e esquelético representa uma 

ferramenta útil para a estimativa de maturação esquelética de jovens. Quando analisamos esses 

dois parâmetros, resulta em alta correlação com a idade cronológica, para indivíduos com 

idades entre 7 e 16 anos. 

Nesse estudo foram utilizadas radiografias panorâmicas e de mão-punho para estimar o 

início, pico e final do surto de crescimento puberal. Foram incluídas radiografias de 491 

indivíduos e observadas as diferenças entre o padrão de mineralização dentária nos três períodos 

de maturação esquelética. Nos resultados encontrados, no início observou-se grande 

distribuição de mineralização de ambos os sexos biológicos em todos os dentes. No pico, a 

maioria dos dentes estavam em estágio avançado de mineralização, sendo que o segundo molar 

foi o melhor indicativo no sexo biológico feminino e os primeiros pré-molares para o sexo 

biológico masculino, sendo assim, o sexo biológico deve ser levado em consideração na 

estimativa de maturação esquelética. No final do surto de crescimento puberal, a raiz estava 

completa em todos os meninos e na maioria das meninas. Foram encontradas diferenças entre 

sexos biológicos e períodos de maturação esquelética. A idade cronológica média em meninas, 

indicou maturação esquelética mais jovem (1,7-2,0 anos) com relação aos meninos. Houve 

também uma maior correlação do estágio de mineralização do segundo molar inferior 

permanente, sendo 6,8 vezes mais compatível com a maturação esquelética. Os autores 

concluíram que devido a diferentes métodos para a estimativa da maturação esquelética, podem 

ter alguns trabalhos com discrepâncias em seus resultados. Contudo, o padrão de 

desenvolvimento dentário é um método simples, prático e que não varia em diferentes 

populações, sendo uma ferramenta de uso universal e válida (LOPES et al., 2016). 

Giri et al. (2016) reportou que as radiografias de mão-punho embora consideradas como 

padrão ouro na avaliação da maturação esquelética, no caso de pacientes ortodônticos apenas 

aumenta a exposição à radiação, pois a telerradiografia cefalométrica em norma lateral pode ser 
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certamente útil para análise da maturação da vértebra cervical, evitando radiografias adicionais. 

Esse estudo analisou 84 pacientes em tratamento ortodôntico do Departamento de Odontologia, 

Instituto de Medicina Kathmandu, Nepal. Objetivaram analisar e correlacionar maturação 

esquelética vertebral e estágios de calcificação do segundo molar permanente, por 

corresponderem aos estágios do surto de crescimento puberal. Analisaram pacientes entre 08 e 

18 anos, pois afirmaram que a modificação do crescimento ortopédico só acontece nesse 

período. Os sexos biológicos foram separados para a avaliação, considerando que o 

desenvolvimento dentário é alterado pelo sexo e variação racial. Nesse estudo encontraram 

grande correlação entre maturação esquelética vertebral e estágios de mineralização dentária. 

Quando se refere a odontologia forense, estimar a idade de um indivíduo vem ao logo 

dos anos aumentando o seu destaque, pela imigração maciça em determinados países. Do ponto 

de vista legal as estimativas de idades, definem as orientações e decisões no Direito Civil e 

Penal, afetando as decisões forenses. Esse estudo utilizou os estágios de mineralização dentária 

do terceiro molar permanente para estimar a idade biológica de uma população Turca, onde a 

sua análise revelou que o desenvolvimento dentário pode ser utilizado para estimativa de 

maturação esquelética. Em seus resultados, relataram que esta ferramenta é mais precisa para 

idade juvenil, devido a fatores de desenvolvimento previsíveis observados no esqueleto em 

formação, como a mineralização dentária, crescimento esquelético e maturação, o que não 

acontece na fase adulta. Afirmam também que existe uma boa correlação entre idade óssea e 

idade cronológica, sugerindo que a combinação de métodos para estimativa de maturação 

esquelética, seja feita, associando maturação esquelética com estágio de mineralização, para 

atingir melhores resultados. Considerou que as estimativas incorretas podem levar a erros éticos 

e técnicos na prática forense, podendo levar a violação dos direitos civis ou penais de uma 

pessoa. A medida que a idade aumenta, diminui a certeza da idade estimada da maturação 

esquelética (DEMIRTURK et al., 2016). 

Melo e Ata-Ali (2017) realizaram um estudo retrospectivo, transversal, com a análise 

de radiografias panorâmicas de 2641 pacientes com idade média de 16,7 anos em Valência, 

Espanha, tendo em vista que a Espanha é o segundo país com o maior número de imigrantes 

ilegais e sem documentos. Para estimar a idade cronológica utilizaram o método de estágios de 

mineralização dentária. Os resultados com o método de Nolla (1960), foram significantes e 

bons indicadores da idade cronológica, chegando a capacidade de previsão a 98,6% e estimou 

a idade 0,213 mais jovem que a idade cronológica, subestimando 0,7% em média, independente 
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do sexo biológico, porém a sua maior precisão foi em indivíduos mais jovens. Os autores 

afirmaram que por ser uma estimativa rápida, barata e de fácil execução o método de estágio 

de mineralização dental é muitas vezes a única maneira de se ter uma estimativa confiável da 

idade cronológica de um indivíduo. Concluíram que com o aumento considerável de refugiados 

de áreas de conflitos, muitos sem documentos que confirmem a data de nascimento, entre outras 

situações de acidentes, incêndios, catástrofes, crimes, violação, sequestro, adoção, doenças 

endócrinas e menores desacompanhados, a estimativa da idade cronológica se faz necessária. 

Carneiro et al. (2017) estudou o impacto do nível socioeconômico na mineralização 

dentária, para verificar como os fatores ambientais como a nutrição, afetariam a mineralização. 

Avaliou crianças, adolescentes e adultos jovens da cidade do Porto, Portugal. Foi incluído no 

estudo radiografias panorâmicas de 1747 pacientes classificados como baixo ou elevado nível 

socioeconômico, se basearam em duas medidas: uma medida de educação direta e uma medida 

de renda indireta. Chegou a resultados que afirmaram, que fatores ambientais relacionados à 

pobreza, e não genéticos, representam algumas diferenças de crescimento nessa população; um 

destes fatores que podem afetar a maturação dental é a nutrição, assim como a desnutrição ou 

o excesso de peso alteram a mineralização. O estudo relatou também, que existe uma correlação 

de aceleração na maturação dentária em indivíduos com excesso de peso ou obesos, sendo 

relacionado a quantidade e qualidade da nutrição, em contrapartida os pacientes com baixa 

condição socioeconômica, apresentaram atraso de formação. Nos países em desenvolvimento, 

a desnutrição e a obesidade são associados aos baixos níveis socioeconômicos podendo variar 

de país para país, pois a obesidade pode ser encontrada em diferentes níveis de indicadores 

socioeconômicos. Os autores concluíram que a desnutrição crônica tem maior prevalência no 

grupo de baixo nível socioeconômico, atrasando a maturação dentária, podendo subestimar a 

idade esquelética e podendo ser acelerada em indivíduos com alto nível socioeconômico, 

levando a superestimação da idade, afetando assim, a confiabilidade do método de estimativa 

de maturação esquelética, utilizando estágios de mineralização dentária em que o acesso a 

nutrição adequada tem correlação significativa no crescimento e desenvolvimento em todos os 

níveis.  

Badrov et al. (2017) relatou que a idade dentária atrasada em homens constitui atraso de 

crescimento esquelético, do desenvolvimento maxilofacial e da puberdade. Concluiu em seu 

estudo que existem evidências da alteração do desenvolvimento dentário e maturação biológica 

em crianças, que devem ser levados em consideração no cálculo da idade em diferentes 
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situações. E que os métodos de estágios de mineração dentária para estimar a idades são 

confiáveis em investigações forenses, civis, arqueológicas e odontológicas. 

Visando os métodos para determinar a idade biológica de um indivíduo e sabendo que 

para essa definição são utilizados parâmetros radiográficos, Camacho-Basallo et al. (2017) 

estudou cinco diferentes métodos de maturação esquelética e calcificação dentária, além da 

correlação entre eles. Os autores levaram em consideração, que as origens étnicas e fatores 

ambientais como o clima, podem influenciar a maturação esquelética. Foi realizado um estudo 

com 606 radiografias de indivíduos, contendo telerradiografias cefalométricas em norma 

lateral, radiografias panorâmicas e de mão-punho de cada indivíduo, com idade entre 12, 7 e 

13,4 anos, da cidade de Sevilha, Espanha, todos espanhóis caucasianos com status 

socioeconômico de classe média. Foram analisados por dois métodos de mão-punho, dois 

métodos cervicais vertebrais e um método de estágio de calcificação dentária. Sendo aplicado 

o coeficiente de correlação de Spearman para estimar a associação entre idade cronológica, os 

cinco métodos avaliados e a correlação entre eles. Os resultados encontrados foi que as 

reprodutibilidades de todas as avaliações seriam confiáveis e com bons coeficientes de 

concordância. Tendo como exceção a estimativa dos estágios de calcificação do primeiro molar 

em meninas, que não foi estatisticamente significativo. Contudo, em geral a correlação foi 

maior em todos os métodos para o sexo biológico feminino. Os autores chegaram à conclusão 

que se faz necessário um método eficiente, preciso e confiável para estimar a idade de pessoas 

vivas para várias finalidades ortodônticas e forense.  

Lauc et al. (2017) em seu estudo, objetivou analisar pacientes com padrão facial em 

classe III, para avaliar se o seu crescimento mandibular poderia estar acelerado ou adiantado. 

Sendo assim, os fatores de crescimento podem também estar acelerados ou adiantados nesta 

região, influenciando o desenvolvimento dentário na mandíbula e podendo levar a superestimar 

a idade. O mesmo poderia acontecer com um indivíduo classe II, quando o crescimento da 

mandíbula, em alguns casos pode estar retardado ou diminuído, levando a subestimar a idade 

esquelética de um indivíduo e que poderia ser essa a explicação para diferença entre maturação 

dentária em diferentes padrões esqueléticos. Os autores afirmaram que devemos analisar os 

padrões esqueléticos para estabelecer a confiabilidade do método baseado em mineralização 

dentária para a estimativa de maturação esquelética, pois sobre os mesmos fatores de 

crescimento, os dentes crescem no substrato ósseo, podendo ser igualmente influenciado. Os 

resultados encontrados corresponderam aos objetivos dos autores, pois encontraram um 
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desenvolvimento adiantado em homens com padrão classe III, em relação a classe II e/ou classe 

I. Porém, em mulheres o desenvolvimento dentário se apresentou igual em todos os padrões. 

Concluíram que a intensidade do crescimento esquelético na mandíbula pode acelerar ou 

retardar o desenvolvimento dentário nessa região. 

Segundo Bittencourt et al. (2018) existe uma facilidade de reconhecer os estágios de 

desenvolvimento dentário nas radiografias intraorais ou panorâmicas na maioria dos pacientes 

ortodônticos ou pediátricos. O estudo demonstrou uma alta correlação entre desenvolvimento 

dentário e maturidade de maturação esquelética, ressaltando diferenças para sexo biológico 

feminino e masculino. Contudo, concluiu que é muito difícil realizar um trabalho de 

comparação de vários estudos de maturação esquelética e estágios de mineralização dentária, 

devido as muitas diferenças metodológicas para avaliar as idades esquelética e dental.  

Yadav et al. (2018) realizou seu estudo com 120 indivíduos com idade entre 7 a 12 anos, 

do norte da Índia, onde compararam radiografias panorâmicas e radiografias de mão-punho e 

encontraram relações estatisticamente significantes em ambos os métodos. Com maior 

correlação entre o sexo biológico feminino, principalmente em relação ao segundo molar 

permanente, sendo a maturação esquelética ocorrendo antecipadamente. Concluíram que vários 

fatores como genética, ambiental, nutricional, hormonal, sexuais e dentários estão envolvidos 

e influenciam na maturação esquelética. Porém os estágios de calcificação dentária constituem 

uma ferramenta diagnóstica confiável para estimar o surto de crescimento puberal, levando em 

conta o conceito de idade biológica e também por estar disponível na prática ortodôntica.  

Szemraj et al. (2018) relatou que para a definição da idade biológica deveriam ser 

avaliados os níveis de desenvolvimento psicossomáticos, a idade dentária e esquelética. 

Realizou uma revisão sistemática relatando que, apesar de existirem uma variedade de testes, 

todos os estudos apresentaram um alto nível de correlação entre os métodos. Em sua análise os 

relatórios em que os resultados foram por sexo biológico, demonstraram uma maior correlação 

entre mulheres. Concluiu que em cerca de 95% dos indivíduos, o estágio de maturação vertebral 

coincidiu com o surto de crescimento puberal mandibular e o pico na altura do corpo, levando 

a efeitos mais favoráveis ao tratamento ortopédico, permitindo então, alcançar o melhor 

resultado terapêutico, melhor prognóstico e em menor tempo possível. 

Frank et al. (2018) em seu estudo relatou a importância da avaliação da idade da 

maturação esquelética no campo da antropologia, medicina forense, pediatria, endocrinologia 
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e odontologia, principalmente na ortodontia. Em determinadas doenças, para seus diagnósticos 

e tratamentos, é de suma importância a avaliação precisa da maturidade da maturação 

esquelética e do crescimento puberal. Geralmente a idade da maturação esquelética difere da 

idade cronológica e do pico de crescimento no sexo biológico feminino, que em média se dá 1 

a 2 anos antes da idade cronológica. Foi realizado uma análise das vértebras C3 e C4 e os 

fenótipos vertebrais foram definidos e nomeados em estágios que seriam: iniciação, aceleração, 

transição, desaceleração e maturação, para analisar o desenvolvimento e o pico de crescimento 

das vértebras, utilizando telerradiografias cefalométricas de norma lateral. Também, utilizaram 

as radiografias panorâmicas para avaliar os estágios de mineração dentária, principalmente o 

segundo molar permanente, que tem o seu desenvolvimento ao longo da vida até a idade de 16 

anos. Nos resultados, encontraram uma próxima correlação entre idade dentária, maturação 

óssea e idade cronológica.  Concluíram que existem problemas de reprodutibilidade entre 

avaliadores, que é uma desvantagem. Houve dificuldade nas medições dos corpos vertebrais 

alterando assim o julgamento, porém pontos de medições nas vértebras usando a largura 

vertebral, altura e profundidade da depressão, diminuíram a dificuldade de reprodução. 

Mânica et al. (2018) propôs um novo método semiautomático para avaliar a maturação 

da vértebra C3. O estudo foi realizado em Florianópolis, Brasil, com 174 adolescentes e adultos 

jovens, com telerradiografias cefalométricas em norma lateral e radiografias panorâmicas, 

sendo um estudo transversal. Analisaram o segundo molar permanente do lado esquerdo, que 

atinge a sua maturidade em média aos 14 anos, então eles foram utilizados apenas, para a 

maturação dentária até 15 anos. Relataram dificuldade na medição do corpo vertebral de C3, 

onde os pontos de canto da vértebra eram de difícil visualização e identificação, contendo 

sobreposição com outras estruturas ósseas. Essa dificuldade foi solucionada pela metodologia 

desenvolvida, de um método automatizado, digitalizando e calculando as dimensões e 

proporções da vertebra C3, produzindo um esboço para as medições, removendo a natureza 

subjetiva da avaliação, atingindo resultados de confiabilidade significativos, sem diferenças 

estatísticas e acelerando o processo para atingir grandes demandas de identificação humana, 

com economia de tempo, dinheiro e tendo maior precisão.   Em seus resultados, encontrou uma 

subestimativa da idade para ambos os sexos biológicos, tendo mais parâmetros de medição de 

C3 no sexo biológico masculino que no feminino, que podem diferenciar indivíduos aos 18 

anos, pois as mulheres têm maturação vertebral mais precoce e pequenas mudanças na vertebra, 

da adolescência para a fase adulta. Chegaram a conclusão que a utilização de várias estimativas 
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de maturação esquelética é mais precisa que apenas usar um indicador, pois existem variações 

de indicadores, além dos fatores que interferem na maturação óssea. Entretanto, o 

desenvolvimento e crescimento é melhor avaliado quando combinados a estimativa de 

maturação esquelética, dentária e idade cronológica, gerando o perfil biológico do indivíduo. 
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OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho foi estimar a idade determinando a maturação esquelética, por 

meio da avaliação de vértebras cervicais e os estágios de mineralização dentária, de 

participantes da pesquisa na faixa etária dos 09 aos 14 anos de duas regiões distintas do estado 

do Rio de Janeiro. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana da Universidade 

Federal Fluminense, Instituto de Saúde de Nova Friburgo, CAAE: 72501617.3.0000.5626, 

foram selecionados retrospectivamente, de um arquivo clínico, 100 documentações 

ortodônticas, que continham, simultaneamente, exames radiográficos de dois tipos, 

telerradiografia cefalométrica em norma lateral e radiografia panorâmica, de participantes da 

pesquisa com idade entre 09 aos 14 anos, residentes na cidade de Nova Friburgo, região serrana 

de alta altitude e na cidade de São Gonçalo, região costeira ao nível do mar. A amostra foi 

selecionada dessas regiões pois buscou avaliar cidades com condições climáticas distintas. De 

cada cidade foram selecionadas 50 documentações como N máximo da amostra de 

conveniência, buscando o pareamento da idade e do sexo biológico dos participantes da 

amostra. 

Os representantes legais dos participantes da pesquisa que foram selecionados para 

compor a amostra do estudo, como participantes da pesquisa, foram contatados para averiguar 

se seriam favoráveis e concordariam em ceder para a pesquisa todos os exames da 

documentação ortodôntica do participante da pesquisa, criança ou adolescente, assinando um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para responsáveis legais de participantes 

menores de 18 anos. Aos participantes, menores de idade, foram esclarecidos que participariam 

de um estudo e que receberam todas as informações necessárias, de acordo com a compreensão 

da faixa etária por meio de uma linguagem acessível para os menores e estavam cientes 

assinando o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) para participantes com idade 

entre 12 a 17 anos e para participantes com idade entre 6 a 12 anos.  

Os exames radiográficos dos prontuários foram realizados previamente a pesquisa 

seguindo rigoroso protocolo de radioproteção e de biossegurança para a preservação do 

indivíduo, com critérios equivalentes de distância foco‐filme com distância de 1,52m, com o 

indivíduo posicionado no cefalostato, mantendo o plano sagital mediano perpendicular ao plano 

horizontal e o plano de Frankfurt paralelo ao plano horizontal, o feixe de raios X com o ângulo 

vertical de 0º e o ângulo horizontal de 90º com incidência lateral. Os fatores de exposição 

radiográfica respeitaram as particularidades de cada paciente, tendo com parâmetros médios de 

exposição 64kvp de tensão e 8mA de corrente do tubo de raios‐X e o tempo de exposição 
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selecionado de acordo com as características individuais. Todos exames foram realizados 

independentemente da realização desta pesquisa.  

Dentre os critérios de inclusão dos participantes da pesquisa, com relação à 

documentação, os exames tinham que ter ótima qualidade para o diagnóstico, e os participantes 

ter entre 09 e 14 anos de idade. Dentre os critérios de exclusão os participantes não poderiam 

apresentar distúrbios ou doenças capazes de causar variações anatômicas anormais ou 

patológicas nas vértebras cervicais e / ou nos dentes permanentes, especificamente no segundo 

molar inferior. 

As telerradiografias cefalométricas em norma lateral foram utilizadas para calcular a 

idade óssea vertebral. Foi traçada a altura anterior do corpo da vértebra cervical (AH), altura do 

corpo da vértebra (H), altura posterior do corpo da vértebra cervical (PH) e comprimento 

anteroposterior do corpo da vértebra (AP) na terceira e quarta vértebras cervicais de acordo com 

metodologia proposta por Caldas et al. em 2007 (Figura 1). 

 

Figura 1 – Medida do corpo da vértebra cervical C3 e C4 (Fonte: Caldas et al. 2007). 

Os dados obtidos das mensurações das vértebras C3 e C4 foram aplicados em um 

modelo de regressão que estima a idade por meio da maturação esquelética empregando AH, 

H, PH, AP como variáveis independentes, seguindo a proposta por Caldas et al. (2007), sendo 

para o sexo biológico feminino (Idade estimada da maturação esquelética = 1.3523 + 6.7691 x 

AH3/AP3 + 8.6408 x AH4/AP4) e para o sexo biológico masculino (Idade estimada da 

maturação esquelética = 1.4892 + 11.3736 x AH3/AP3 + 4.8726 x H4/AP4). 
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As radiografias panorâmicas foram utilizadas para estimar a idade dentária do indivíduo, 

por meio do método proposto por Nolla em 1960, no qual os dentes são classificados de acordo 

com os estágios de mineralização dentário (Figura 2). Para realizar a estimativa da idade 

dentária do indivíduo da análise foi utilizado o dente segundo molar inferior do lado esquerdo. 

 

Figura 2 – Representação esquemática dos dez estágios de desenvolvimento de Nolla para os dentes inferiores 

(Fonte: Google imagens). 

O avaliador tinha treinamento e calibração prévia para as análises do estudo, 

apresentando, em resultados de estudo piloto, concordância acima de ICC > 0,9 nas 

mensurações realizadas.  

Os dados das mensurações ósseas e da mineralização dentária, obtidos nas análises das 

vértebras cervicais C3 e C4 e dos estágios de mineralização dentária proposto por Nolla (EN), 

respectivamente, foram tabulados. As mensurações ósseas foram realizadas como proposto por 

Caldas et al. (2007) e então foram calculadas as idades estimadas utilizando os modelos 

propostos por Caldas et al. (2007) para cada sexo biológico.  
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Os valores das idades estimadas da maturação esquelética, utilizando o modelo proposto 

por Caldas et al. (2007), assim como os estágios de Nolla (EN), foram comparados e 

correlacionados com a idade cronológica de cada paciente. Foi realizada a análise de 

normalidade dos dados para a aplicação da análise de variância (ANOVA) com teste de Tukey 

para dados pareados para comparar as idades cronológicas e as estimadas em cada cidade e sexo 

biológico. Foram realizadas regressões lineares simples de todos os dados obtidos nas análises 

de estimativas das idades e de formação dentária em relação a idade cronológica para 

determinar o ajuste de cada modelo. Todas as análises foram conduzidas com nível de 

significância de 5% (α=0.05). 

 

Novo modelo de estimativa de idade proposto 

Foi proposto um novo modelo de estimativa de idade, baseado no modelo de Caldas et 

al. (2007), mas com a substituição das constantes previamente determinadas pela inclusão da 

mineralização dentária, dos estágios de Nolla (EN), determinada com base na avaliação do 

segundo molar inferior (2MI). Neste novo modelo de estimativa de idade proposto no corrente 

estudo as equações para os sexos biológico feminino e masculino são similares, variando apenas 

a constante. Assim, a idade estimada (IE) seguiu a equação: 

IE = EN2MI - constante + AHC3/APC3 + AHC4/APC4 + LN (EN2MI x AHC3+APC3) 

Onde: a constante para o sexo biológico feminino é 4,8 e para o sexo biológico 

masculino é 4; LN é o logaritmo natural. 

Os valores das estimativas de idade com o Novo Modelo proposto foram comparados e 

correlacionados com a idade cronológica de cada paciente. As comparações foram realizadas 

por meio da análise de variância (ANOVA) com teste de Tukey para dados pareados para 

comparar as idades cronológicas e as estimadas em cada cidade e sexo biológico. Foram 

realizadas regressões lineares simples de todos os dados obtidos nas análises de estimativas das 

idades em relação a idade cronológica para determinar o ajuste de cada modelo. Todas as 

análises foram conduzidas com nível de significância de 5% (α=0.05). 
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RESULTADOS 

 

Na Tabela 1 são apresentados os resultados das comparações das idades cronológicas e 

as idades estimadas da maturação esquelética, de acordo com o sexo biológico e a cidade dos 

participantes da pesquisa, utilizando o modelo proposto por Caldas et al. (2007). Na 

comparação entre idades cronológicas e as idades estimadas foram observadas diferenças 

estatísticas (p<0.05) na cidade de São Gonçalo no sexo biológico masculino indicando 

inadequação do modelo de estimativa de idade que subestimou a idade da amostra. Na 

comparação entre as cidades, considerando o mesmo sexo biológico, não houve diferenças 

estatísticas (p>0.05) da idade cronológica (p<0.05), indicando que a amostra era homogênea 

nas diferentes cidades, mas foi observada diferenças (p<0.05) da idade estimada indicando 

inadequação do modelo de estimativa de idade que superestimou a idade da amostra no sexo 

biológico feminino e subestimou a idade da amostra no sexo biológico masculino. Já na 

comparação entre os sexos biológicos, considerando a mesma cidade, não houve diferenças 

estatísticas (p>0.05) da idade cronológica (p<0.05), indicando que a amostra era homogenia 

nos diferentes sexos biológicos, mas foi observada diferenças (p<0.05) da idade estimada 

indicando inadequação do modelo de estimativa de idade que superestimou a idade da amostra 

no sexo biológico feminino e subestimou a idade da amostra no sexo biológico masculino. 

 

Tabela 1 – Médias e desvios padrão das idades cronológicas e das idades estimadas utilizando 

o modelo de Caldas et al. (2007). 

 
Nova Friburgo São Gonçalo 

Feminino   

Idade cronológica 10.519 (0.142) 11.349 (0.193) 

Idade estimada da maturação esquelética 

utilizando modelo de Caldas et al. 2007 11.056 (0.221) ¥ £ 11.982 (0.258) ¥ £ 

Masculino 
  

Idade cronológica 10.808 (0.163) 11.338 (0.178)  

Idade estimada da maturação esquelética 

utilizando modelo de Caldas et al. 2007 9.983 (0.224) £ 10.230 (0.148) £ # 

# Diferiu entre a idade cronológica e as idades estimadas (ANOVA pareado com teste de Tukey, p<0,05) 

¥ Diferiu entre as cidades (ANOVA pareado com teste de Tukey, p<0,05) 

£ Diferiu entre os sexos biológico na idade estimada (ANOVA pareado com teste de Tukey, p<0,05)  
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Na Figura 3 é possível observar as análises de regressão linear utilizando o modelo de 

estimativa de idade de maturação esquelética de Caldas et al. (2007) com a idade cronológica 

para os sexos biológicos feminino e masculino. Os valores do coeficiente de determinação (R²), 

que indicam ajuste do modelo em relação a idade cronológica foram baixos, indicando que o 

modelo de estimativa de idade não apresentou ajuste adequado a amostra utilizada no corrente 

estudo, independentemente do sexo biológico avaliado. 

 

  

Figura 3 – Análises de regressão linear utilizando a estimativa de maturação esquelética do modelo de Caldas et 

al. (2007) com a idade cronológica. 

 

Na Figura 4 é possível observar as análises de regressão linear da relação dos estágios 

de mineralização dentária de Nolla para o segundo molar inferior com a idade cronológica dos 

sexos biológicos feminino e masculino. Os valores do coeficiente de determinação (R²), que 

indicam ajuste do modelo em relação a idade cronológica foram altos, indicando que os estágios 

de mineralização apresentaram um ajuste adequado a amostra utilizada no corrente estudo, 

independentemente do sexo biológico avaliado. 
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Figura 4 – Análises de regressão linear utilizando os estágios de mineralização dentária de Nolla para o segundo 

molar inferior com a idade cronológica. 

 

Novo modelo de estimativa de idade proposto 

Na Tabela 2 são apresentados os resultados das comparações das idades cronológicas e 

as idades estimadas, de acordo com o sexo biológico e a cidade dos participantes da pesquisa, 

utilizando o novo modelo proposto no presente estudo. Na comparação entre idades 

cronológicas e as idades estimadas não foram observadas diferenças estatísticas (p>0.05) 

indicando adequação do modelo de estimativa de idade. Somente foi observada diferença 

estatística na comparação entre as cidades, no sexo biológico feminino (p<0.05), indicando uma 

maior variação entre as idades estimadas, com a subestimativa na cidade de Nova Friburgo e 

superestimativa na cidade de São Gonçalo. 

Na Figura 5 é possível observar as análises de regressão linear utilizando a estimativa 

de maturação esquelética do novo modelo proposto no corrente estudo com a idade cronológica 

para os sexos biológicos feminino e masculino. Os valores do coeficiente de determinação (R²), 

que indicam ajuste do modelo em relação a idade cronológica foram altos, indicando que o 

modelo de estimativa apresentou ajuste adequado a amostra utilizada no corrente estudo para 

ambos os sexos biológicos avaliados. 
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Tabela 2 – Médias e desvios padrão das idades cronológicas e das idades estimadas utilizando 

o novo modelo de estimativa proposto. 

 
Nova Friburgo São Gonçalo 

Feminino   

Idade cronológica 10.519 (0.142) 11.349 (0.193) 

Idade estimada da maturação esquelética 

utilizando o Novo Modelo 10.415 (0.187) ¥ 11.573 (0.235) ¥ 

Masculino 
  

Idade cronológica 10.808 (0.163) 11.338 (0.178)  

Idade estimada da maturação esquelética 

utilizando o Novo Modelo 10.706 (0.184) 11.215 (0.210)  

¥ Diferiu entre as cidades (ANOVA pareado com teste de Tukey, p<0,05)  

 

 

 

 

  

Figura 5 – Análises de regressão linear utilizando a estimativa de maturação esquelética do novo modelo proposto 

no corrente estudo com a idade cronológica. 
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DISCUSSÃO 

 

Definir a idade estimada de um indivíduo por meio da maturação esquelética e de grande 

importância para a terapia ortodôntica. Principalmente quando se faz necessário o estimulo de 

crescimento de um osso específico para tratar discrepâncias maxilofaciais, o qual é favorecido 

durante a fase de surto de crescimento puberal e dificultado com a finalização da maturação 

esquelética (LOPES et al., 2016; SZEMRAJ et al., 2018; YADAV et al., 2018). A faixa etária 

de 09 a 14 anos abrange o período em que os indivíduos, de modo geral, apresentam acelerada 

atividade de crescimento e atingem o pico de crescimento puberal, sendo assim o período mais 

favorável de intervenção no qual a resposta a terapia ortodôntica será positiva melhorando o 

prognóstico do paciente (COSSELLU et al., 2014; YADAV et al., 2018; SZEMRAJ et al., 2018; 

FRANK et al., 2018; MÂNICA et al., 2018). 

Vários estudos (CALDAS et al., 2007, 2010; COSSELLU et al., 2014; GIRI et al., 2016; 

LOPES et al., 2016; FRANK et al., 2018; BITTENCOURT et al. 2018; YADAV et al., 2018) 

propõem métodos para definir a idade estimada por meio da análise da maturação esquelética 

de um indivíduo utilizando telerradiografia cefalométrica em norma lateral e radiografia 

panorâmica, porém, é necessário avaliar se os métodos definidos nos estudos prévios poderiam 

ser aplicados em populações específicas de outras regiões distintas. Assim o corrente estudo 

buscou determinar se seria possível estimar a idade por meio da análise da maturação 

esquelética de participantes da pesquisa com idade entre 09 aos 14 anos de populações 

específicas de duas regiões distintas do estado do Rio de Janeiro, por meio da avaliação de 

vértebras cervicais utilizando o modelo proposto por Caldas et al. (2007). Este modelo prévio 

se mostrou eficiente para uma população Brasileira específica do estado se São Paulo, e 

posteriormente no estudo de 2010 eficiente para uma população de cinco regiões distintas do 

Brasil. 

Nos resultados do corrente estudo, quando se utilizou o modelo proposto no estudo de 

Caldas et al. (2007) para a estimativa da idade da maturação esquelética da amostra, com a 

mesma metodologia de análise de imagem cefalométrica, foi observado baixo ajuste com a 

idade cronológica. Houve diferença estatística maior de 5% indicando, portanto, que o modelo 

não pode ser eficientemente aplicado para estimativa da idade da maturação esquelética da 

população específica que o corrente estudo avaliou. A fórmula desenvolvida previamente já 

tinha sido ajustada em estudo subsequente do mesmo ano, também realizado por Caldas et al. 
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(2007), que observaram que a fórmula de regressão desenvolvida previamente para estimativa 

da maturação esquelética se mostrava com maior precisão para mulheres, mas discordante entre 

os homens. Com isso esses autores propuseram um ajuste na fórmula para o sexo biológico 

masculino visando aumentar a precisão para a determinação de maturação esquelética 

utilizando vértebras cervicais em radiografias cefalométricas. Em 2010, os mesmos autores 

desenvolveram um software para análise de telerradiografias cefalométricas em norma lateral 

digitais utilizando as fórmulas desenvolvidas previamente (CALDAS et al., 2007), e então 

quando aplicado em populações de cinco regiões distintas do Brasil não foram observadas 

diferenças estatísticas entre a estimativa da idade da maturação esquelética do osso vertebral e 

a idade cronológica. 

Para a maioria dos autores (CALDAS et al., 2007, 2010; COSSELLU et al., 2014; 

PERINETTI et al., 2014; GIRI et al., 2016; LOPES et al., 2016; LAUC et al. 2017; 

DEMIRTURK et al., 2017; FRANK et al., 2018; BITTENCOURT et al., 2018) existem 

diferentes indicadores biológicos, esqueléticos e dentais, que são confiáveis e remetem ao 

conceito de idade biológica ou fisiológica para estimar o surto de crescimento puberal. Os 

estágios de mineralização dentária, como proposto por Nolla (1960), tem mostrado grande 

relação com a maturação esquelética (CAMACHO-BASALLO et al., 2017; YADAV et al., 

2018; MÂNICA et al., 2018). O segundo molar inferior, segundo Cericato et al. (2016), é uma 

estrutura anatômica menos influenciável por variáveis intrínsecas e extrínsecas. E essa estrutura 

poderia ser utilizada como uma ferramenta diagnóstica segura para estimar o surto de 

crescimento puberal (GIRI et al., 2016; LOPES et al., 2016; BITTENCOURT et al. 2018; 

YADAV et al., 2018). No corrente estudo foram avaliados os estágios de mineralização dentária 

do segundo molar inferior permanente, porém observou que a amostra apresentou uma 

prematuridade no fechamento do ápice do segundo molar inferior permanente, com grande 

ajuste com a idade cronológica, mas com grande variação de estágios de mineralização dentária, 

apresentando participantes da pesquisa entre 12 e 13 anos com estágio 10 da classificação de 

Nolla (1960). Os resultados do corrente estudo corroboram com os observados no estudo de 

Mânica et al. (2018), que afirmam que essa finalização do fechamento do ápice do segundo 

molar inferior permanente ocorreria mais prematuramente, aos 14 anos. 

Fatores individuais, como os étnicos, nutricionais, genéticos, hormonais, além do 

socioeconômicos e dos ambientais, influenciam a taxa de crescimento e maturação de um 

indivíduo, e esse é o ponto de concordância de diferentes estudos (LOPES et al., 2016; GIRI et 
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al., 2016; CERICATO et al., 2016; CARNEIRO et al., 2017; CAMACHO-BASALLO et al., 

2017; BITTENCOURT et al., 2018; SZEMRAJ et al., 2018; MÂNICA et al., 2018). Foi 

observado por Carneiro et al. (2017) que a desnutrição crônica pode levar ao atraso da 

maturação dentária, e consequentemente, causar a subestimação da idade biológica, mas o 

contrário também foi observado, uma aceleração da maturação dentária causando a 

superestimação da idade biológica em indivíduos bem nutridos. Esse fato citado pode afetar a 

confiabilidade de método de estimativa de maturação esquelética que utiliza os estágios de 

mineralização dentária. Há também estudo (LAUC et al. 2017) que indica que o padrão 

esquelético facial pode influenciar no desenvolvimento dentário, e indivíduos do sexo biológico 

masculino com padrão facial classe III apresentavam maturação dental adiantada em relação a 

outros padrões faciais. Porém, apesar de tantos fatores de variação foi observado que existe uma 

relação entre todos os marcadores individuais de desenvolvimento, por exemplo a maturação 

esquelética atrasada indicaria atraso no crescimento, na puberdade, no desenvolvimento 

dentário, e, portanto, qualquer marcador poderia ser utilizado como uma ferramenta útil para o 

cálculo deste atraso (BADROV et al., 2017). Outro fato é que existem diferentes metodologias 

para estimar a idade por meio da análise da maturação esquelética e estágios de mineralização 

dentária (BITTENCOURT et al., 2018) ficando difícil realizar comparações entre os estudos 

distintos. São relatadas ainda discrepâncias de resultados entre estudos (LOPES et al., 2016) 

além de problemas de reprodutibilidade dos métodos (PERINETTI et al., 2014; FRANK et al., 

2018) e devido a isso são encontrados estudos com resultados contraditórios na literatura. 

No corrente estudo foi proposto um novo modelo de estimativa de idade, baseado no 

modelo prévio de Caldas et al. (2007), visando melhorar o ajuste com a idade cronológica da 

amostra. O novo modelo substituiu as constantes previamente determinadas em modelos de 

regressão pelos estágios de mineralização dentária de Nolla (EN) do segundo molar inferior 

(2MI). Porém, nesse novo modelo de estimativa proposto as equações para os sexos biológico 

feminino e masculino foram similares, variando apenas a constante para ajuste da idade em 

cada sexo biológico. A inclusão das constantes de idade ocorreu devido a observação de alguns 

autores (CALDAS et al., 2007, 2010; COSSELLU et al., 2014; LOPES et al., 2016; 

CARNEIRO et al., 2017; CAMACHO-BASALLO et al., 2017; BITTENCOURT et al., 2018) 

que afirmam que o sexo biológico feminino tem a maturação esquelética adiantada, entre 8-9 

meses, em relação ao masculino. Os resultados do corrente estudo obtidos do novo modelo de 

estimativa de idade mostraram bom ajuste para as amostras de ambos os sexos biológico e das 
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diferentes cidades do estado do Rio de Janeiro. Mas, o principal foi que com a nova fórmula 

não foram observadas diferenças significativas, maiores que 5% das idades estimadas em 

comparação com as idades cronológicas, independentemente do sexo biológico e da cidade que 

a amostra foi retirada. As variações de idades estimadas em até 5% são aceitas como normais, 

uma vez que biologicamente os indivíduos possuem discrepâncias de maturação esquelética em 

relação a idade cronológica na fase de desenvolvimento e crescimento, podendo ter atraso ou 

aceleração dentro desta faixa de variação (LOPES et al., 2016; GIRI et al., 2016; CERICATO 

et al., 2016; CARNEIRO et al., 2017; CAMACHO-BASALLO et al., 2017; BITTENCOURT 

et al., 2018; SZEMRAJ et al., 2018; MÂNICA et al., 2018). Porém, apesar de promissores os 

resultados do corrente estudo têm como limitação o número de participantes que foram 

avaliados e o número de cidades que as amostras foram coletadas, sendo necessário aplicar a 

fórmula desenvolvida no corrente estudo em outras amostras de outras cidades brasileiras para 

validar os resultados. 
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CONCLUSÕES 

 

De acordo com os resultados observados no corrente estudo pode-se concluir que o 

modelo de estimativa de idade por meio da análise da maturação esquelética proposto por 

Caldas et. al. (2007) não pode ser aplicado de maneira satisfatória nesta amostra. As idades 

estimadas com este modelo prévio apresentaram fraca relação com a idade cronológica das 

amostras, em ambas as regiões do estado do Rio de Janeiro e nos dois sexos biológicos. Já o 

novo modelo de estimativa de idade proposto no corrente estudo se mostrou com bom ajuste 

para as duas amostras independentemente do sexo biológico. Com isso, há indicação de ser um 

modelo promissor para outras amostras por utilizar menos constantes determinadas em modelos 

de regressão e incluir estágios mineralização dentária de Nolla do segundo molar inferior que 

possui forte ajuste com a idade cronológica. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (responsável legal)  

Este é um convite para saber se o(a) senhor(a) seria favorável e concordaria em ceder para a 

pesquisa intitulada “Estimativa de maturação esquelética da população de regiões distintas do 

estado do Rio de Janeiro”, de responsabilidade do pesquisador responsável Andreia Regina 

Trindade de Mendonça do Programa de Pós-Graduação em Odontologia do Instituto de Saúde 

de Nova Friburgo da Universidade Federal Fluminense, Rua Doutor Sílvio Henrique Braune, 

nº 22 Bairro Centro, Nova Friburgo, RJ. CEP: 28625‐650, todos os exames da documentação 

ortodôntica do menor de idade, _____________________________________, sob sua 

responsabilidade legal.  

Por favor, leia este termo cuidadosamente, pois, as informações a seguir irão descrever esta 

pesquisa e a função do menor de idade nela como participante.  

Caso tenha qualquer dúvida sobre esta pesquisa, ou este termo, em qualquer tempo, entre em 

contato com o pesquisador responsável pela pesquisa utilizando o endereço de e‐mail: 

andreiamendonca71@gmail.com, ou pelo telefone (22)99877‐7584 ou ainda, com o Comitê de 

Ética em Pesquisa do ISNF/UFF, http://cepisnf.sites.uff.br/, localizado no mesmo endereço 

acima descrito, telefone (22)2528‐7168. Este termo de consentimento livre e esclarecido segue 

as normas estabelecidas pela Resolução CNS/MS nº 510, de 07 de abril de 2016.  

  

•Descrição do estudo: O motivo que nos leva a fazer essa pesquisar é que queremos definiras 

idades ósseas e dentárias do participante e comparar com a idade cronológica real para saber se 

estão todas de acordo. Para isso iremos medir as imagens das vertebras cervicais na 

telerradiografia e os dentes na panorâmica, que são radiografias que já constam normalmente 

na documentação ortodôntica e já foram feitas. Assim, como participante da pesquisa, o menor, 

apenas nos cederá voluntariamente todos os seus exames da documentação ortodôntica.  

•Riscos: Os riscos serão mínimos, pois o sujeito da pesquisa serão apenas as radiografias já 

realizadas com o objetivo de documentação ortodôntica. Por convivência, os pesquisadores 

obterão as radiografias de um centro de radiografia. Poderá haver algum desconforto ou risco 

mínimo apenas por ter realizado as radiografias, contudo em se tratando de radiografias, não há 

o que ser feito para minimizar a necessidade de se radiografar para a documentação ortodôntica.   

•Benefícios: Coma participação o menor será beneficiado por saber a sua fase de crescimento 

ósseo, podendo utilizar essa informação para adequar a intervenção ortodôntica nessa fase de 

crescimento que melhora o desempenho do tratamento.  

•Ressarcimentos: Você não terá custos financeiros quantificáveis em permitir a participação 

do menor nesta pesquisa, pois todos os exames da documentação ortodôntica já foram 

realizados previamente, independentemente da pesquisa, assim, não haverá nenhum tipo de 

ressarcimento ou qualquer vantagem financeira por permitir essa participação.  
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•Forma de acompanhamento e assistência: Você tem a garantia de que receberá respostas a 

qualquer pergunta ou esclarecimento sobre os procedimentos a serem realizados, e aspectos 

pertinentes à pesquisa em qualquer momento.  

•Indenização: Caso sinta‐se lesado de alguma forma, pela suspeita de uso indevido das suas 

informações, ou as do menor, que não para esta pesquisa específica, você tem direito, atestado 

juridicamente, a solicitar indenização.  

•Confidencialidade e anonimização de dados: Garantimos que todas as suas informações, 

assim como as do menor, serão mantidas em sigilo, em confidencialidade e mantendo sua 

privacidade. Será garantido ainda que os resultados do estudo não vão lhe afetar negativamente.  

•Liberdade de recusa em participar do estudo: Caso não concorde com a pesquisa, recuse a 

participação do menor, indique que você não quer ceder os exames dele para essa pesquisa e 

não assine esse termo.  

•Liberdade de retirada do consentimento: Em caso de arrependimento em ter aceitado, neste 

momento, e queira desistir de ceder os exames do menor para a pesquisa, a qualquer tempo, é 

possível retirar o aceite não permitindo o uso dos dados do menor que forem coletados. Apenas 

nos informe de seu arrependimento.  

  

Caso haja interesse nessa participação preencha os dados abaixo indicando que é favorável e 

concorda em ceder para a pesquisa todos os exames da documentação ortodôntica do menor de 

idade sob sua responsabilidade legal. Você receberá a confirmação da participação do menor 

com um termo de consentimento do menor (TALE) concordando com sua participação, 

juntamente com uma via deste TCLE.  

Eu, ____________________________________, idade _____________, RG 

______________, fui informado (a) dos objetivos da desta pesquisa, de maneira clara e 

detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas 

informações e modificar minha decisão de permitir a participação do menor que sou 

responsável se assim o desejar.  

  

_______________________________________              __________________________  

  

                               Assinatura                                                                          Data   

 

 

  __________________________________________  

                       Assinatura do Pesquisador     
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Anexo 2 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – (12 A 17 ANOS)  

Este é um convite para saber se você gostaria de participar da pesquisa “Estimativa de 

maturação esquelética da população de regiões distintas do estado do Rio de Janeiro” pois seus 

pais ou responsáveis já permitiram que você participe mas precisamos saber da sua vontade. 

Leia este termo com calma, pois iremos contar como a pesquisa será feita e a sua atividade nela 

como participante. Caso tenha qualquer dúvida sobre esta pesquisa, busque ajuda de pessoas de 

sua confiança. Seus pais ou responsáveis tem mais informações de tudo isso, ou em qualquer 

tempo, entre em contato com o pesquisador responsável pela pesquisa Andreia Regina Trindade 

de Mendonça, utilizando o endereço de e‐mail: andreiamendonca71@gmail.com, ou pelo 

telefone (22)99877‐7584 ou ainda, com o Comitê de Ética em Pesquisa do ISNF/UFF, 

http://cepisnf.sites.uff.br/, localizado na rua Doutor Silvio Henrique Braune, 22 – Centro – 

Nova Friburgo – RJ CEP: 28.625‐630, telefone (22)528‐7168. Este termo de assentimento livre 

e esclarecido segue as normas estabelecidas pela Resolução CNS/MS nº 510, de 07 de abril de 

2016.  

•Descrição do estudo: Queremos estudar o crescimento dos seus ossos e dentes para saber se 

você está tendo um crescimento correto para a sua idade. Para isso iremos medir o tamanho 

dessas partes do seu corpo nas imagens das radiografias que você já fez para o tratamento 

ortodôntico. Caso aceite participar do estudo você terá apenas que emprestar para nós essas 

imagens.  

•Riscos: Os riscos serão mínimos, pois o sujeito da pesquisa serão apenas as radiografias já 

realizadas com o objetivo de documentação ortodôntica. Por convivência, os pesquisadores 

obterão as radiografias de um centro de radiografia. Poderá haver algum desconforto ou risco 

mínimo apenas por ter realizado as radiografias, contudo em se tratando de Radiografias, não 

há o que ser feito para minimizar a necessidade de se radiografar para a documentação 

ortodôntica.  

•Benefícios: Você ganha com a pesquisa em saber mais sobre o seu crescimento.  

•Ressarcimentos: Você não terá que gastar dinheiro para essa participação, pois todos as 

imagens radiográficas do tratamento ortodôntica já foram feitas, e por isso, não receberá 

nenhum tipo de dinheiro ou qualquer vantagem por emprestar suas imagens para nós.  

•Forma de acompanhamento e assistência: Você tem a garantia de que receberá todas as 

respostas a qualquer pergunta ou informações sobre essa pesquisa em qualquer momento.  

•Indenização: Em caso de se sentir prejudicado de alguma forma, por achar que estamos 

usando suas imagens de forma errada, que não para esta única pesquisa, você tem direito 

garantido por juízes de receber uma compensação em dinheiro.  

•Confidencialidade e anonimização de dados: Garantimos que todas as suas informações 

serão guardadas em segredo e em local secreto e seguro. Será garantido ainda que os resultados 

do estudo não vão causar mal nenhum a você.  
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•Liberdade de recusa em participar do estudo: Caso não concorde com a pesquisa, não aceite 

participar, fale que você não quer emprestar suas imagens para essa pesquisa e não assine esse 

termo. Não tem problema.  

•Liberdade de retirada do consentimento: Caso se arrependa de ter aceitado e queira desistir 

de emprestar as imagens, mesmo que no futuro, também não tem problema, você pode retirar 

de nós o que emprestou. Apenas informe seus pais ou responsável para nos avisar essa sua 

vontade.  

  

Caso aceite participar da pesquisa preencha os dados abaixo mostrando que concorda em 

emprestar para a pesquisa todos as imagens do seu tratamento ortodôntico.  

  

Eu, ____________________________________, idade _____________, RG 

______________, fui informado (a) dos objetivos da desta pesquisa, entendi tudo e não tenho 

dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei pedir novas informações ou desistir de participar 

da pesquisa se eu quiser.  

  

  

  

_______________________________________              __________________________  

                               Assinatura                                                                          Data  

  

  

_____________________________________________  

                             Assinatura do Pesquisador  
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Anexo 3 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – MENORES ENTRE 6 E 

12 ANOS  

Título do Projeto: Estimativa de maturação esquelética da população de regiões distintas do 

Rio de Janeiro 

Pesquisadora Responsável: Profa. Dra. Adriana Dibo da Cruz     Equipe Colaboradora: 

Andréia Regina Trindade de Mendonça 

Instituição: Curso de Odontologia da Universidade Federal Fluminense do Instituto de Saúde 

de Nova Friburgo. Rua Doutor Silvio Henrique Braune, 22, Centro, Nova Friburgo. 

Telefone para contato: (22) 25287168 

Nome do participante: ___________________________________ Idade: __________ anos. 

 

 

Você aceita participar da nossa pesquisa e deixar vermos o seu crescimento? 

Se você não quiser participar não tem problema, não vamos ficar chateados e vamos continuar 

a fazer o seu tratamento. Seus pais também terão que deixar você participar. 

 

Nova Friburgo, _______ de ______________________ de ___________. 

 

 

 

 

__________________________________         ___________________________________ 

Assinatura do (a) menor                                     Assinatura da pesquisadora 


