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RESUMO 

Objetivo: O propósito deste estudo é avaliar a qualidade, como prova diagnóstica, dos 

principais indicadores morfológicos de dimorfismo sexual em crânios humanos secos da 

Coleção do Museu de Crânios da Universidade Federal de São Paulo, através da  

antropometria direta e utilizando ferramentas da bioestatística e da epidemiologia clínica.  

 

Material e Método:  Utilizaram-se 284 crânios de indivíduos adultos, brasileiros, dos 

quais 187 eram homens e 97 mulheres. Realizou-se um estudo de corte transversal de 

avaliação da prova diagnóstica. Para isso, realizou-se uma abordagem qualitativa, com 

base no exame visual de 16 indicadores morfológicos tradicionais de dimorfismo sexual, 

determinando-se para cada um deles o nível de exatidão, de sensibilidade, valores 

prognósticos,  likelihood ratios e odds ratios. 

 

Resultados e Conclusões: Todos os indicadores estudados apresentaram altos níveis de 

exatidão (84.75-72.89%). Os melhores indicadores em termos de exatidão geral, erro 

intraobservador e valores odds ratios encontraram-se em traços cuja formação se relaciona 

com a inserção e ação de importantes grupos musculares. A menor exatidão de todos os 

indicadores morfológicos utilizados como provas diagnósticas neste estudo foi obtida  com 

aqueles baseados na observação da forma. Em 14 dos 16 indicadores o erro 

intraobservador foi <10%. Os melhores indicadores morfológicos de dimorfismo sexual 

com base no ranking combinado de exatidão geral, confiabilidade e odds ratios foram: o 

processo mastóide, o osso zigomático, a mandíbula e as rugosidades do osso occipital. Os 

indicadores com menor rendimento geral foram: a forma do palato, do mento e da órbita. 

As ferramentas de estatística epidemiológica contribuíram para complementar e tornar 

mais consistentes as análises, especialmente ao se analisar em conjunto a sensibilidade dos 

indicadores e os valores de likelihood ratios. 

Concluiu-se que os indicadores morfológicos de dimorfismo apresentam um adequado 

rendimento como provas diagnósticas, mas os valores de exatidão e sensibilidade devem 

ser complementados com indicadores mais consistentes, que sejam independentes da 

distribuição da amostra e que incorporem os erros diagnósticos (falsos positivos e 

negativos), como os valores likelihood ratios, odds ratios e valores prognósticos positivos. 
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ABSTRACT 

Objetive: The purpose of this study is to assess the quality, as a diagnostic test, of the 

main indicators of morphological sexual dimorphism in dry human skulls from the skull 

Museum Collection of the Universidade Federal de São Paulo, through direct 

anthropometry and using biostatistics tools and clinical epidemiology. 

 

Methodology: We used 284 skulls of adult Brazilians, of whom 187 were male and 97 

female. A study of cross-evaluation of diagnostic test, for it was a qualitative approach 

based on visual examination of 16 traditional indicators of morphological sexual 

dimorphism, determined for each level of accuracy, sensitivity, predictive values, 

likelihood ratios and Odds ratios.  

 

Results and Conclusions: All indicators studied had high levels of accuracy (84.75-

72.89%). The best indicators in terms of overall accuracy, intraobserver error and odds 

ratios values were found in traits whose formation is related to insertion and action of 

major muscle groups. The lower accuracy of all the morphological indicators assumed as 

diagnostic tests in this study was obtained in those based on the observation of the way. In 

14 of the 16 indicators intraobserver error was <10%. The best indicators of morphological 

sexual dimorphism based on the combined ranking of the general accuracy, reliability, and 

Odds Ratios were: the mastoid process, the zygomatic bone, the mandible and the 

roughness of the occipital bone. The indicators with the lowest overall performance were 

the shape of the palate, chin and orbit. The tools of statistical epidemiological contributed 

to complement and make more robust analysis, especially when considering the overall 

sensitivity of the indicators and values of likelihood ratios.  

We concluded that morphological dimorphism indicators presents an adequate 

performance as diagnostic tests, but the values of accuracy and sensitivity must be matched 

with more robust indicators that are independent of the distribution of the sample and 

integrate the diagnostic errors (false positives and negatives ) as the likelihood ratios, odds 

ratios and positive predictive values. 
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O diagnóstico do sexo em remanescentes ósseos com diferentes graus de conservação é 

necessário tanto na prática forense como na antropológica. 

 

Têm sido descritos numerosos métodos que permitem realizar a determinação do sexo 

(Martin & Saller, 1957). Estes podem ser divididos em dois grupos: métodos morfológicos 

e métodos moleculares (Rosing et al., 2007).  

  

Os métodos morfológicos utilizam a antropometría e são complementados, na atualidade, 

com modelos de estatística  multivariada, especialmente análise discriminante. Os métodos 

moleculares são mais exatos, no entanto necessitam de uma infraestrutura e especialização 

técnica mais complexa, razão pela qual são utilizados quando os indicadores morfológicos 

não são suficientes  para determinar o sexo. 

 

Em termos gerais, na presença de remanescentes esqueléticos em bom estado, os 

indicadores morfológicos de dimorfismo sexual permitem um diagnóstico correto em mais 

de 95% dos casos (Baughan & Demirjian, 1978; Franklin et al., 2005; Kimmerle et al., 

2008). 

 

Na tabela I observam-se os resultados obtidos por Meindl et al. (1985) na determinação do 

sexo no caso de esqueletos incompletos. 

 

Tabela I - Resultados da exatidão na determinação do sexo em amostras de esqueletos 

incompletos através de indicadores morfológicos e exame de DNA, de acordo com Meindl 

et al. (1985). 

 

 Ossos 

longos 

 Crânio 

isolado 

Crânio e 

pelve 

DNA 

Exatidão <80% 80-92% 96% 99,9% 

 

 

O rendimento, em termos de confiabilidade e erro, dos métodos quantitativos de 

determinação do sexo tem sido amplamente documentado para a maioria dos elementos do 

esqueleto (Bidmos & Asala, 2003; Introna et al., 1993a Introna et al., 1998). A 



Introdução 
 
 

 

3

sensibilidade destes métodos de diagnóstico do sexo varia de acordo com o osso, 

considerando-se úteis aqueles que ultrapassam 90%. 

 

 A determinação do sexo é mais exata em adultos do que em subadultos, devido ao efeito 

dos hormônios sexuais, estrógeno e progesterona, sobre o desenvolvimento de diferenças 

morfológicas, as quais têm sua expressão máxima a partir da puberdade. 

 

Os hormônios controlam o desenvolvimento e crescimento dos ossos. Diferenças entre os 

sexos ocorrem pelas distintas velocidades e forças do desenvolvimento ósseo. As mulheres 

completam seu desenvolvimento mais precocemente do que os homens,  modificando  

drasticamente sua aparência na puberdade. Por isso, as diferenças biomorfológicas entre os 

sexos tornam-se mais evidentes em esqueletos adultos (Krenzer, 2006). 

 

 Krogman & Iscan (1986) propuseram-se a analisar apenas crânios de indivíduos entre 25 e 

55 anos, já que a influência hormonal, que determina o dimorfismo sexual,  ocorre nessa 

faixa etária. Estes autores indicam que a determinação do sexo em indivíduos abaixo de 25 

anos e acima de 55 anos implicam em maiores níveis de erro. 

 

Também são observadas influências sócio-ecológicas (por exemplo: nutrição, clima, 

patologias, etc.) que influenciam no desenvolvimento e no aspecto dos ossos (Park & 

Nowosielski-Slepowron, 1983). 

 

Por outro lado, a forma do osso é uma consequência lógica de sua função. Os ossos são 

modelados segundo suas necessidades biomecânicas específicas. A musculatura determina 

eminências ósseas e com uma inserção muscular mais forte a espessura cortical aumenta 

proporcionalmente (Krenzer, 2006). 

 

Outro aspecto a ser considerado é a ascendência. Para Rosing et al. (2007) as 

características étnicas podem determinar erros no diagnóstico do sexo, caso o observador 

não esteja suficientemente preparado, ou necessite de experiência nessa população 

específica. Isto determina a necessidade de que as observações se realizem de maneira 

contextualizada, levando-se em conta os fatores locais que possam alterar o índice de 

dimorfismo sexual nesta população. 
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O tamanho dos ossos de mulheres é descrito em uma proporção de 92/100 em relação aos 

dos homens, ou seja, os ossos de indivíduos femininos são em média, na população 

estudada, menores que os restos ósseos masculinos. Em geral, os ossos de varões não 

somente são maiores, como também mais pesados, robustos e com inserções musculares 

mais pronunciadas, como no crânio: a linha temporal, crista nucal, protuberância occipital 

externa, crista supramastóidea, processo mastóide, ínio e processo zigomático (Krenzer, 

2006). 

 

As estruturas craniofaciais têm a vantagem de estar compostas por tecidos duros (ósseos e 

dentais), os quais são muito resistentes ao dano ocasionado por diferentes agentes físicos e 

químicos  (Patil & Mody, 2005). 

 

Em 1955 Krogman introduziu uma série de 14 indicadores morfológicos que permitiram 

diagnosticar o sexo a partir de um crânio humano. Esses 14 indicadores são a base dos 

“tradicionais” indicadores craniais de dimorfismo sexual, usados pelos antropólogos e 

forenses. 

 

Na tabela II encontramos a lista dos indicadores morfológicos propostos por Krogman e 

sua utilização por diversos autores recentes. 

 

Posteriomente, Krogman & Iscan (1986) sugeriram a utilização de quatro características 

adicionais: tamanho e forma da abertura nasal, tamanho do osso nasal, extensão do arco 

zigomático e a forma do mento. 

 

Devido ao fato dos traços descritos poderem apresentar certos matizes, é possível 

classificá-los como indeterminados, se o crânio exibir combinações de características de 

homem e  de mulher. Por exemplo, se  uma órbita masculina for quadrada, mas alta, 

pequena,  com as margens afiladas, de traços quadrados e pequenos, se  enquadra  na 

categoria masculina, porém o aspecto alto com margens afiladas corresponde a traços 

femininos, portanto, classifica-se como indeterminado. 
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Tabela II -  Determinantes morfológicos tradicionais de dimorfismo sexual em crânios e 

sua utilização por parte de outros autores. Extraído de Rogers (2005). 

 

                                      Traços Recomendados por 
Krogman   
Traços craniais 
(Krogman, 1955, 
Krogman and 
Iscan, 1986) 

Roberts em 
(Agelarakis, 

1998) 

Byers 
(2007) 

White & 
Folkens 
(2000) 

Burns 
(1999) 

Bass 
(1971) 

Buikstra & 
Ubelaker em 
(Baker, 1995) 

1. Tamanho e 
arquitetura geral 
do crânio 

 

SIM SIM SIM NÃO SIM NÃO 

2. Tamanho da 
eminência 
supraorbital 

SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

3. Tamanho do 
mastóide 

SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

4. Crista nucal SIM NÃO SIM SIM SIM SIM 

5. Túber frontal NÃO NÃO SIM SIM SIM NÃO 

6. Túber parietal NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

7. Forma orbital e 
posição 

NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO 

8. Forma da fronte SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO 

9. Tamanho da 
eminência 
zigomática e 
rugosidade 

NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

10. Altura da sínfise 
da  mandíbula 

NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

11. Tamanho do 
ramo da 
mandíbula 

NÃO NÃO SIM SIM NÃO NÃO 

12. Tamanho e 
forma do palato 

NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

13. Tamanho dos 
côndilos 
occipitais 

NÃO NÃO SIM NÃO NÂO NÃO 

14. Tamanho dos 
dentes 

NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO 
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Junto aos indicadores clássicos de dimorfismo sexual e às sugestões posteriores, têm sido 

descritos uma série de métodos que buscam diagnosticar o sexo da maneira mais exata 

possível, a partir de ossadas completas ou parciais, tanto em adultos como em subadultos. 

 

Têm sido descritos métodos baseados nas observações de dimensões cranianas gerais e de 

ângulos formados entre pontos craniométricos (Baughan & Demirjian, 1978; Lestrel et al., 

2005; Ursi et al., 1993; Olivier & Tissier, 1977; Bibby, 1979), no osso temporal (Kalmey 

& Rathbun, 1996; de Paiva & Segre, 2003; Kemkes & Gobel, 2006), no osso frontal 

(Celbis et al., 2001), no osso occipital (Wescott & Moore-Jansen, 2001),  na mandíbula 

(Panella et al., 1988; Buschang et al., 1986; Rosas et al., 2002; Steyn & Iscan, 1998; 

Franklin et al., 2007; Schmittbuhl et al., 2001; Loth & Henneberg, 1998; Loth & 

Henneberg, 1996; Balci et al., 2005; Haun, 2000, Lam et al., 1996), na órbita (Graw et al., 

1999; Schleyer et al., 1971) e nos elementos dentais  (Introna et al., 1993a; Kondo et al., 

2005; Abdelmalek & Michael, 1984). 

 

Pelo fato das características esqueléticas variarem nas diferentes populações, são 

necessárias análises específicas (Steyn & Iscan, 1998).  Esta situação se evidenciou 

imediatamente num estudo em crânios de indígenas sul-africanos, nos quais não foi 

possível determinar a presença de dimorfismo sexual a partir dos indicadores clássicos 

descritos por Krogman, encontrando-se outros traços diferenciais  entre homens e 

mulheres, alguns dos quais não se encontravam descritos para a população caucasiana  

(Franklin et al., 2005). Por outro lado, alguns autores têm descrito a influência do tamanho 

e das variações intrassexuais em certas populações (Kimmerle et al., 2008), que 

determinam erros no diagnóstico do sexo por métodos tradicionais, baseados nos 

parâmetros clássicos descritos por Krogman (1955). 

 

O propósito deste estudo é avaliar a qualidade, como prova diagnóstica, dos principais 

indicadores morfológicos de dimorfismo sexual em crânios humanos secos da Coleção do 

Museu de Crânios da Universidade Federal de São Paulo, mediante antropometría direta  e 

utilizando ferramentas de bioestatística e da epidemiologia clínica. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a qualidade, como prova diagnóstica, dos principais indicadores morfológicos de 

dimorfismo sexual em crânios humanos secos da Coleção do Museu de Crânios da 

Universidade Federal de São Paulo, mediante antropometría direta e utilizando ferramentas 

da bioestatística e da epidemiologia clínica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Caracterizar demograficamente a amostra estudada. 

2. Determinar o nível de exatidão, reprodutibilidade e rendimento geral dos 

indicadores morfológicos de dimorfismo sexual. 

3. Estabelecer um ranking de exatidão, reprodutibilidade e rendimento geral dos 

indicadores morfológicos de dimorfismo sexual. 



2. REVISÃO DA LITERATURA 
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Determinação do sexo no esqueleto 

 

 

O processo de identificação dos remanescentes ósseos requer o uso de diversas técnicas e 

metodologias (Martin & Saller, 1957). 

 

Para Bruzek & Murail (2007), não é apropriado tentar determinar o sexo utilizando  uma  

só mensuração, independente dos resultados relatados na literatura, especialmente se não 

se considera que a maior parte dos estudos realizados são populações – específicas. Para 

estes autores os melhores níveis de acerto são obtidos mediante a avaliação qualitativa dos 

indicadores morfológicos de dimorfismo sexual, realizada por profissionais com 

experiência em análise de ossadas. O ideal é realizar abordagens multidimensionais que 

permitam a pesquisadores novatos e aos experientes obterem resultados similares. Em 

outras palavras, trata-se de encontrar métodos reproduzíveis para a determinação do sexo, 

para isso, é necessário contar com avaliações pelos métodos convencionais e emergentes 

nos diferentes grupos humanos e etários. 

 

O valor dos dados de mensurações isoladas também tem sido questionado por Simonin, 

que ressaltou que a nenhuma característica isolada pode-se dar o valor absoluto para a 

determinação do sexo, deve-se, pelo contrário, utilizar a maior quantidade possível de 

indicadores para obter-se um resultado mais confiável (Simonin, 1973). 

 

Do mesmo modo, Howells (1969) indicou que a determinação do sexo em esqueletos 

incompletos é um problema de difícil solução, mas que pode ser simplificado através do 

uso de técnicas multivariadas. 

 

Classicamente o esqueleto da mulher é considerado essencialmente menor, mais delgado, 

menos volumoso e com tuberosidades menos salientes que as do homem. Fávero e outros 

acrescentaram que o esqueleto da mulher também apresenta superfícies articulares 

menores, com menor quantidade de tecido ósseo compacto e inserções musculares menos 

marcadas (Peixoto, 1918; Fávero, 1942; Azevedo, 1965). 
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Dimorfismo sexual em crânios humanos 

 

O crânio ocupa o segundo lugar em expressão do dimorfismo sexual, imediatamente 

depois da pelve (Martin & Saller, 1957). 

 

Para Howells (1996) ainda que a determinação do sexo baseada  nos traços morfológicos 

cranianos seja menos confiável que a avaliação através da pelve,  se obtém melhores níveis 

de exatidão  ao comparar os dados do indivíduo em estudo com as dimensões que se 

encontram documentadas para essa população. 

 

Walrath et al. (2004) indicaram que é possível  utilizar a técnica visual clássica para 

determinar o sexo em crânios, no entanto deve-se ter em mente que  diferentemente da 

pelve,  o dimorfismo sexual do crânio é dependente da população observada (Bruzek & 

Murail, 2007). 

 

Para Baughan & Demirjian (1978), o dimorfismo sexual no crânio aparece na puberdade, 

quando já se completou 95% do crescimento do crânio. Posteriormente, as diferenças são 

acrescentadas de maneira linear até alcançar o nível de equilíbrio para cada sexo após os 

25 anos. Isto pode relacionar-se  com a expressão de receptores andrógenos nas populações 

de osteoblastos (Kasperk et al., 1997).  

 

Bibby (1979) com base em observações cefalométricas, indicou que em geral as dimensões 

do crânio na mulher são menores do que no homem. Para este autor, o padrão de 

morfologia craniofacial é idêntico, com exceção da altura facial posterior. Geralmente os 

crânios de indivíduos homens são 8,5% maiores que os pertencentes a mulheres. 

 

Junto com o desenvolvimento de manifestações ósseas de dimorfismo na etapa pós-

puberal, também podem ser encontradas diferenças nos tegumentos que cobrem a cabeça 

óssea. Blanchette et al. (1996) realizaram um estudo longitudinal em 32 indivíduos homens 

e mulheres, entre 7 e 17 anos, nos quais determinaram as espessuras tissulares sobre pontos 

de referência em radiografias laterais de crânio. Eles observaram que a curva de 

diferenciação era mais rápida em mulheres do que em homens, pois as mulheres 
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alcançaram espessuras médias aos 14 anos, enquanto que os homens o fizeram aos 17 anos. 

Isto, de acordo com os autores, permitiria avaliar o dimorfismo sexual em subadultos pós-

puberais. 

 

Bulygina et al. (2006), utilizando morfometria geométrica, descreveram que existem 

quatro fatores que determinam a diferenciação sexual do crânio, são eles: 

 

1. Diferenças na forma das estruturas do neurocrânio na etapa pré-natal. 

2. Diferenças na associação entre tamanho e forma do crânio. 

3. Uma hipermorfose masculina, que se refere a uma exacerbação de caracteres de 

significado evolutivo.  

4. Algum grau de diferença na  direção das trajetórias de crescimento entre homens e 

mulheres. 

 

Para estes autores o dimorfismo sexual apresenta-se precocemente nos indivíduos 

estudados. Eles encontraram uma baixa correlação entre a morfologia do recém-nascido e 

do adulto, mas ao analisar estes indivíduos aos três anos de vida, descreveram sempre uma 

alta correlação com a forma adulta, o que os levou a concluir que as diferenças 

interindividuais na forma facial e cranial se estabelecem nos primeiros anos de vida 

(Bulygina et al., 2006). 

 

Buschang et al. (1982) descreveram três componentes principais que determinam 83% das 

variações em um grupo de 999 homens e mulheres entre 6 e 22 anos de idade. São eles: 

 

Primeiro componente - padrões ontogenéticos de relações de sete dimensões faciais: 

 

• Sela-Násio 

• Sela -Básio 

• Násio-Próstio 

• Infradental-Mento 

• Articular-Gnácio 

• Gônio-Gnácio 

• Articular-Gônio 
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Segundo componente - padrões  independentes de variações regionais associadas com o 

remodelamento do processo alveolar. 

 

Terceiro componente - variações nos padrões de crescimento condilar. 

 

Através de análises multivariadas, estes  autores determinaram que os escores que revelam  

o dimorfismo sexual  resultam do acúmulo de diferenças no tamanho e se relacionam com 

as mudanças proporcionais na forma. Um exemplo disto é a relação que o maior 

crescimento condílico tem na altura do ramo da mandíbula (Buschang et al., 1982). 

 

Krogman & Iscan, em 1986, indicaram que o crânio é a parte mais utilizada para o 

diagnóstico do sexo. Eles destacaram que os crânios de indivíduos masculinos são maiores 

que os de femininos, sendo melhor evidenciadas estas diferenças na mandíbula, abertura 

piriforme, órbitas, margem supraorbital, contorno da fronte, glabela, osso zigomático, 

processo mastóide, crista supramastóidea, região occipital, palato, dentes e base do crânio. 

Sugerem ainda, que  estas análises sejam realizadas em crânios de sujeitos entre 20 e 55 

anos, com considerações relativas à população específica observada. 

 

Galvão, em 1994, analisou 145 crânios de sexo conhecido, e descreveu um modelo 

matemático com altos níveis de exatidão, 92,9% para indivíduos do sexo feminino e 94,7% 

para indivíduos do sexo masculino. Descreveu ainda que pudesse ser encontrado 

dimorfismo sexual no tamanho do processo mastóide e no tamanho do forame magno. 

 

Johnson et al.(1990) indicaram que era possível determinar o sexo e a raça em crânios 

humanos através de craniometria, todavia eles sugeriram que não é necessário realizar um 

grande número de mensurações craniométricas, uma vez que é possível, através de 

estatística multivariada, encontrar  as melhores combinações para populações específicas.  

Posteriormente, em um apêndice deste trabalho, eles descreveram o que chamaram de 

melhores indicadores morfológicos de dimorfismo sexual em caucasianos e mongolóides.  

 

O catálogo de traços descritos por Johnson et al. (1990) pode ser observado na tabela III. 
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Tabela III – As melhores variáveis para a determinação do sexo em crânios de caucasianos 

e mongolóides, segundo Johnson et al.(1990).  

 

                Caucasianos Mongolóides 

1. Largura bi-zigomática 1. Ângulo opístio-básio-násio 

2. Comprimento máximo 

3. Glabela – opistocrânio 

2. Comprimento máximo 

3. Glabela – opistocrânio 

4. Largura nasal 4. Comprimento do forame 

mango 

5. Altura subnasal 5. Largura do forame magno 

6. Comprimento do palato 6. Altura subnasal 

7. Ângulo opístio -básio-násio 7. Curvatura occipital 

 

 

Da Costa (2003) analisou diferentes medidas lineares do crânio: incisura mastóidea ao 

forame incisivo, bilateral; incisura mastóidea esquerda à incisura mastóidea direita; 

incisura mastóidea ao arco zigomático, bilateral; arco zigomático direito ao arco 

zigomático esquerdo; forame incisivo ao básio; bizigomático; frontal mínimo; próstio à 

glabela e próstio à espinha nasal anterior. Ele concluiu que existe dimorfismo sexual em 

todas as dimensões analisadas, com as quais é possível construir um modelo matemático de 

análise do sexo com um percentual de 84,4% de exatidão.. 

 

Em uma revisão dos indicadores morfológicos de dimorfismo sexual mais utilizados, 

Rogers demonstrou que existe uma grande variabilidade no número dos traços 

morfológicos recomendados por diversos autores e o grau de descrição usado na 

explicação de cada traço. Rogers analisou 17 dos indicadores morfológicos mais 

importantes utilizados pelos investigadores e estabeleceu seu valor individual e coletivo 

como determinantes do sexo em crânios modernos. Os traços foram avaliados e 

classificados usando uma coleção de crânios de sexo conhecido, determinando indicadores 

com um alto grau de exatidão na determinação do sexo (>80%), com um baixo erro 

intraobservador (<10%). Esta autora descreveu que os melhores indicadores morfológicos 

de dimorfismo sexual  encontravam-se na abertura piriforme, no processo zigomático, no 

osso zigomático e na eminência supraorbital. 
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Na tabela IV encontra-se o ranking dos indicadores descritos neste trabalho (Rogers, 

2005). 

 

Tabela IV – Ranking dos indicadores morfológicos de dimorfismo sexual descritos por 

Rogers (2005). 

 

Traço  Validade Confiabilidade Total Ranking 

Combinado 

Abertura piriforme 1 5 6 1 

Extensão do processo zigomático 2 4 6 1 

Tamanho e rugosidade do osso 

zigomático 

3 3 6 1 

Tamanho da eminência 

supraorbital 

4 2 6 1 

Forma do mento 5 3 8 2 

Crista nucal 6 2 8 2 

Tamanho do mastóide 9 1 10 3 

Características dos ossos nasais 7 4 11 4 

Sínfise da mandíbula e tamanho 

do ramo 

8 3 11 4 

Forma da fronte 10 3 13 5 

Tamanho e arquitetura geral do 

crânio 

12 1 13 5 

Tamanho e forma do palato 13 3 16 6 

Forma e dimensões da órbita 11 6 17 7 

Eminências frontais 14 3 17 7 

Eminências parietais 15 2 17 7 

Tamanho dos côndilos occipitais 16 1 17 7 

Tamanho dos dentes 17 1 18 8 

 

 

Posteriormente, Williams & Rogers (2006) analisaram 21 características morfológicas em 

50 crânios adultos europeus. Eles obtiveram resultados similares aos relatados por Rogers 

(2005), com níveis de exatidão na determinação do sexo de 96% usando a combinação de 
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20 traços. Os melhores indicadores, de acordo com estes autores, foram: o tamanho do 

mastóide, o tamanho da eminência supraorbital, o tamanho geral do crânio, as dimensões 

do osso zigomático, a forma e o tamanho da abertura piriforme e o ângulo goníaco. 

 

 

Determinação  do sexo no osso temporal 

 

No crânio, o osso temporal é altamente resistente ao dano físico, por isso é frequente 

encontrá-lo como remanescente em ossadas muito antigas, dele, a porção petrosa tem sido 

descrita como importante para a determinação do sexo (Kalmey & Rathbun, 1996). 

 

De Paiva  & Segre (2003) introduziram uma técnica, para a determinação do sexo a partir 

do osso temporal, de fácil realização com um pequeno erro de observação e com um alto 

grau de previsibilidade. A técnica está baseada no cálculo de uma área triangular formada 

entre os pontos pório, mastoidal e astério. Eles encontraram diferenças significativas na 

área do triângulo mastóideo direito e esquerdo ao comparar crânios masculinos e 

femininos. Porém, devido às assimetrias presentes nos crânios, recomendaram observar o 

valor de área total (somando lado direito com esquerdo), a qual também resultou 

significativa, de modo que quando é maior ou igual a 1447,40mm2 o crânio é 

diagnosticado como masculino e valores próximos a 1260,36mm2 ou inferiores são 

indicativos de crânios femininos. 

 

A presença de dimorfismo sexual no triângulo mastóideo foi recentemente questionada por 

alguns autores (Kemkes & Gobel, 2006), os quais, baseados em estudos de localização do 

ponto astério, que indicavam a variabilidade da posição deste indicador no percurso da 

vida (Day & Tschabitscher, 1998), analisaram sua validade em uma amostra de 197 

crânios adultos europeus (97 alemães e 100 portugueses), indicando que a determinação da 

área do triângulo mastóideo era um indicador complementar de baixo valor previsível para 

o diagnóstico do sexo. Através do uso da análise da função discriminante, eles 

descreveram que o indicador era superior para os crânios obtidos do Instituto de 

Antropologia de Coimbra, Portugal (72% de acerto para crânios femininos e 60% para 

crânios masculinos), em relação aos que pertenciam ao Instituto de Medicina Forense, 

Mainz, Alemanha (61% de acerto para crânios masculinos e 52% para crânios femininos). 
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Considerando-se que o estudo original de De Paiva & Segre (2003) foi realizado com uma 

amostra de 60 crânios obtidos do Cemitério Necrópole do Campo Santo, Guarulhos, São 

Paulo, é possível pensar que o indicador pode ter uma aplicação na determinação do sexo 

da população brasileira. Esta hipótese foi avaliada por Suazo et al. (2008a) que analisaram 

81 crânios de indivíduos brasileiros, pertencentes à coleção da UNIFESP, de sexo e idade 

conhecidos. Eles constataram que a maioria das dimensões lineares e as áreas calculadas 

foram maiores em homens do que em mulheres, porém somente a distância pório-

mastoidal (Po-Ma), a área do triângulo mastóideo direito e a área total resultaram maiores 

e significativas  em homens, com p<0,01. A análise da função discriminante mostrou que o 

conjunto de dimensões lineares analisadas apresentava um baixo poder discriminante 

(Lambda de Wilks=0,960; Correlação Canônica=0,199). Somente Po-Ma permitiu a 

classificação de homens e de  mulheres  com uma exatidão geral de 64,2%, com alta 

sensibilidade para classificar homens (93%) e muito baixa sensibilidade para mulheres 

(17,7%). Com estes resultados os autores concluíram que a determinação do sexo com base 

nas dimensões do triângulo mastóideo tende a subestimar as mulheres, sendo de baixa 

utilidade na prática.  

 

Esta situação já foi descrita para outros indicadores morfológicos, em crânios de indígenas 

sul-africanos, nos quais não foi possível determinar a presença de dimorfismo sexual a 

partir dos indicadores clássicos descritos por Krogman, encontrando-se outros traços que 

distinguiam homens de mulheres, alguns dos quais não se encontravam descritos para a 

população caucasiana (Franklin et al., 2005). 

 

Outros métodos incluem a avaliação da angulação do meato acústico interno e algumas 

outras características da porção petrosa do osso temporal. Em relação a este último, a 

importância da porção petrosa para a determinação  quantitativa de dimorfismo sexual é 

um assunto polêmico na literatura arqueológica e antropológica (Schutkowski, 1983; 

Schutkowski & Herrmann, 1983; Wahl & Henke, 1980). Wahl & Graw (2001) analisaram 

10 distâncias entre diversos pontos anatômicos da porção petrosa do osso temporal em 410 

segmentos macerados. Eles constataram que as principais diferenças entre sexos estão 

relacionadas com as dimensões do osso, tanto em largura como em altura. Para estes 

autores as diferenças podem ser observadas medindo-se as distâncias  entre a porção 
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petrosa e qualquer outro ponto do crânio. Com estes dados a análise discriminante permitiu 

que uma porcentagem de 75% dos ossos fossem corretamente classificados por sexo. 

 

Por outro lado, tem sido descrito a presença de dimorfismo sexual na angulação do meato 

acústico interno. Estudos realizados por Wahl (1981) e por Graw et al. (2005) 

demonstraram que havia uma diferença significativa próxima dos 10° no ângulo lateral do 

meato acústico interno (menor em homens do que em mulheres) e próximo de 5° no ângulo 

medial do meato acústico interno  (menor em mulheres do que em homens). Com os dados 

obtidos e a análise discriminante determinou-se que este método permite classificar 

corretamente 66% dos casos.  Isto sugere que esse método pode complementar a 

abordagem dos indicadores qualitativos e quantitativos para a determinação do sexo, 

enfatizando que a porção petrosa do osso temporal, em especial o meato acústico interno, 

são altamente resistentes ao dano físico que as ossadas possam experimentar, sendo 

possível encontrá-los em boas condições mesmo em crânios incompletos. 

 

Determinação do sexo em mandíbula 

 

A análise da mandíbula é importante para o diagnóstico do sexo. Têm sido descritas uma 

série de características qualitativas e métricas de dimorfismo sexual em mandíbulas 

humanas (Panella et al., 1988; Buschang et al., 1986; Rosas et al., 2002; Steyn & Iscan, 

1998; Franklin et al., 2007; Schmittbuhl et al., 2001; Loth & Henneberg, 1998; Loth & 

Henneberg, 1996; Balci et al., 2005; Haun, 2000; Lam et al., 1996). 

 

As características qualitativas  que se observam preferencialmente na mandíbula são a 

forma do mento, o tamanho e a forma do corpo da mandíbula, características da base da 

mandíbula, o aspecto do ramo, do processo coronóide, incisura da mandíbula e o aspecto 

da cabeça da mandíbula  (Rodriguez, 2004) 

 

Na tabela V estão indicadas as principais características descritas para sexo masculino e 

feminino em mandíbulas. 
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Tabela V – Principais características descritas para sexo masculino e feminino em 

mandíbulas, extraído de Rodriguez (2004). 

 

 

Características Masculinos Femininos 

Mento Pronunciado e quadrangular Menos pronunciado e 

pontiagudo 

Corpo da mandíbula 

 

Espesso e rugoso Delgado e delicado 

Base do corpo da  

mandíbula 

Eversão do ângulo goníaco 

 e incisura antegonial marcada 

Contorno contínuo 

Incisura da mandíbula Pouco profunda Profunda 

Processo coronóide Largo Delgado 

Cabeça da mandíbula Espessa e larga Delgada e estreita 

   

 

As mensurações que se realizam na mandíbula incluem: largura bicondilar, bigonial e a 

largura mínima do ramo da mandíbula, o comprimento gônio-gnácio, o comprimento total 

da mandíbula (Steyn & Iscan, 1998). 

 

As mandíbulas masculinas mostram um ramo consideravelmente mais alto e largo do que 

as femininas e maior extensão e espessura do corpo da mandíbula. Não obstante às 

diferenças descritas, Rodriguez (2004) considera que a largura mínima do ramo da 

mandíbula é um bom elemento para a determinação em indivíduos pré-hispânicos, com um 

índice de dimorfismo sexual de 7,82, porém não para os contemporâneos, nos quais o 

índice de dimorfismo sexual é de 0,69. Ao contrário, a altura do ramo da mandíbula 

apresenta um maior índice de dimorfismo sexual em indivíduos contemporâneos. 

 

Em 1996, Loth & Henneberg descreveram um método simples, mas de alta exatidão para a 

determinação do sexo através da observação de uma flexura na margem posterior do ramo 

da mandíbula. Esta flexura localiza-se no nível do plano oclusal em homens e encontra-se 

ausente ou em níveis distintos do plano oclusal em mandíbulas femininas. Este método foi 

imediatamente questionado por diversos autores com resultados dissímeis (Koski, 1996; 

Donnelly et al., 1998; Indrayana et al., 1998; Haun, 2000; Hill, 2000; Balci et al., 2005), 
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mas inferiores aos 99% descritos pelos autores do método original. De acordo com 

Kemkes-Grottenthaler et al. (2002),  a perda de elementos dentais mandibulares e outras 

mudanças determinadas pela função podem influenciar nos resultados do método Loth & 

Henneberg. Este indicador também foi testado em mandíbulas de subadultos com 

resultados diversos  (Loth & Henneberg, 2001; Franklin et al., 2007). 

 

Posteriormente, Suazo et al. (2008b) analisaram o nível de concordância para a 

determinação do sexo através da observação do parâmetro descrito por Loth & Henneberg, 

em ortopantomografias de sujeitos adultos jovens, chilenos, completamente dentados. Para 

isso, utilizaram 188 ortopantomografias dos arquivos do serviço de radiologia da Escola 

Dental da Universidade de Talca. 

 

Neste estudo as ortopantomografias de mulheres foram classificadas corretamente com 

63,25% (62 – 64,5%) dos casos, enquanto que para os homens o prognóstico de exatidão 

foi somente de 48,25% (46,5 - 50%). As porcentagens de acerto foram inferiores às 

relatados por Loth & Henneberg, o que, segundo os autores, justifica a necessidade de 

avaliar os métodos de análises em antropologia forense que são utilizados em nossa 

população (Suazo et al., 2008b). 

 

Dimorfismo sexual na abertura piriforme 

 

As características da abertura piriforme têm sido consideradas como indicador de 

dimorfismo sexual. A forma e a largura da abertura piriforme incidem diretamente na 

efetividade da respiração nasal, e a partir disso é que a capacidade respiratória maior em 

homens do que em mulheres modela o desenvolvimento nasal. 

 

A abertura piriforme na mulher é mais larga e de uma altura menor que a do homem, 

apresentando também margens mais arredondadas (Rosas & Bastir, 2002). 

 

Também são descritas diferenças na forma e no tamanho nasal nas diferentes raças, o que 

implica que o osso nasal e a abertura piriforme tenham algumas diferenças, as quais podem 
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fornecer importantes elementos para a cirurgia reconstrutiva craniofacial (Lee et al., 2008), 

otorrinolaringologia, e a antropologia (Hwang et al., 2005).  

 

Farkas et al. em 1985 estudaram a forma nasal em mulheres caucasianas, Ofodile & 

Bokhari (1995) e Porter & Olson (2001) analisaram narizes de homens e mulheres afro-

americanos, enquanto que Wu & Chang (1992),  Aung et al. (2000), Leong & White 

(2004) descreveram a forma e as proporções nasais existentes na população oriental. 

Milgrim et al. (1996) analisaram a forma nasal em mulheres latinas. Todos eles 

encontraram dimorfismo sexual na forma nasal, além das diferenças entre os grupos 

analisados. 

 

 

No Chile  existem poucos estudos sobre a forma nasal. Suazo et al. relataram a presença de 

dimorfismo sexual no tecido mole facial em pontos relacionados com o nariz, em chilenos 

adultos (Suazo et al., 2007). 

 

Posteriormente, Trocoso et al. (2008) analisaram a presença de dimorfismo sexual em 

diferentes parâmetros morfométricos do nariz em um grupo de chilenos adultos. No estudo 

participaram 180 chilenos adultos voluntários, 90 homens e 90 mulheres, com idades entre 

18 e 30 anos. Foram realizadas mensurações de 12 parâmetros utilizando antropometria 

indireta a partir de fotografias de frente, perfil e de base nasal, estandardizadas, 

processadas através do programa Corel Draw Graphics Suite X3. 

 

Das 12 dimensões nasais analisadas, foram encontradas diferenças significativas entre 

homens e mulheres em 9 delas. 

 

Para os autores, os resultados reforçam a necessidade de realizar análise do morfotipo nasal 

nessa população, por sua utilidade em cirurgia, reconstrução forense e estética (Troncoso et 

al., 2008). 

 

Algumas vezes, uma abertura piriforme estreita pode ser vista como uma variação 

anatômica congênita (Hommerich & Riegel, 2002). Achados publicados indicam que a 

abertura piriforme continua seu desenvolvimento mesmo após os 20 anos de idade. 
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A largura da abertura piriforme duplica desde a infância até a idade adulta (Lang & 

Baumeister, 1982).  

 

De acordo com as observações de Pessa et al. (1999), o remodelamento da abertura 

piriforme numa direção posterior coincide com a retrusão do osso esfenóide. 

 

Na mensuração da largura da abertura piriforme recomenda-se o método Lang & 

Baumeister, no qual são medidas 2 zonas da abertura piriforme, a largura superior e a 

inferior. A largura superior se mede entre as suturas nasomaxilares direita e esquerda no 

nível do limite inferior dos ossos nasais direito e esquerdo. A largura inferior é descrita 

como a zona da abertura piriforme com maior ampliação entre os processos  frontais dos 

ossos maxilares a cada lado da linha mediana, ou seja, a zona mais larga da abertura 

(Hwang et al., 2005; Hommerich & Riegel, 2002). 

 

No estudo realizado por Hommerich & Riegel, através da reconstrução facial 

tridimensional em 116 pacientes alemães, foi obtida uma média de 15,7mm na largura 

superior da abertura piriforme no total da amostra, com valor máximo de 21mm e mínimo 

de 11mm. O valor médio em homens foi de 16mm e em mulheres foi de 15,4mm. A média 

da largura inferior da abertura piriforme foi de 23,1mm no total da amostra. Para homens 

este valor foi de 23,6mm e a média de mulheres foi de 22,6mm, com valores máximos de 

28mm e mínimo de 18,8mm. Resultados similares foram relatados por Lang & Baumeister, 

que encontraram, em seu estudo realizado na população alemã, para a largura superior da 

abertura piriforme uma média de 16,3mm, com valores de mensuração máxima de 22mm e 

mínimos de 10mm em sua amostra. Para a largura inferior foram encontrados valores 

médios de 23,6mm, com valores máximos de 28mm e mínimos de 20mm. 

 

Um estudo realizado por Hwang et al. (2005) sobre a população coreana, determinou que o 

tamanho e a forma dos ossos nasais e a abertura piriforme podem ser usados para 

individualizar as características antropológicas de cada raça. As alturas da abertura 

piriforme foram de 30,1± 2,6mm nos homens, e nas mulheres 28 ± 2,8mm; a largura 

superior da abertura piriforme foi de 16,8 ± 2,6mm em homens e 17 ± 2mm em mulheres; 

a largura inferior da abertura foi de 25,7±1,7mm em homens e 25,4±2,1mm no sexo 

feminino. A largura inferior da abertura piriforme em coreanos foi maior do que nos 

sujeitos de cor de pele branca e mais curtos em altura do que nos de pele negra (Lang & 
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Baumeister, 1982; Hoffman et al., 1991; Hommerich & Riegel, 2002). Estas observações  

são condizentes com o estudo de Hoffman et al., no qual a largura interalar nasal tinha uma 

correlação significativa com a largura da abertura piriforme (Hoffman et al., 1991). 

 

Ofodile (1994), em um estudo realizado em 20 crânios, dos quais 6 pertenciam a 

indivíduos da tribo Ashanti na África ocidental, 5 a negros americanos, 5 a indivíduos da 

Áustria no norte da Europa e 4 a índios americanos, relatou uma média de 3,02mm (2,9–

3,1mm)  no comprimento dos ossos nasais e na largura da abertura piriforme 21,6mm (17–

24mm). Além disso, classificou a forma da abertura piriforme, encontrando diferenças 

entre os grupos étnicos: nos Ashanti foi oval, enquanto que em austríacos e índios 

americanos as aberturas apresentaram-se de forma triangular, e nos negros Americanos as 

aberturas piriformes variaram de triangular a ovalada. 

 

Hoffman et al. (1991) por sua vez, encontraram um valor médio para a largura máxima ou 

inferior da abertura piriforme, em brancos foi de 23,7mm, sendo significativamente menor 

do que em negros com uma média de 26,7mm. 

 

Um estudo realizado por Erdem et al. (2004) em 80 sujeitos adultos turcos, mostrou que a 

média da largura maior da abertura piriforme foi de 21,6 +/- 2,2mm (17-27mm), esta 

largura foi de 21,9 +/- 2,1mm (18-27mm) em homens e  21 +/- 2,2mm (intervalo 17-

26mm) em mulheres. 

 

Em um estudo realizado por Lee et al.,(2008) sobre tomografia computadorizada 

tridimensional em 75 pacientes coreanos (17 mulheres e 58 homens), foi mensurada a 

largura da abertura piriforme entre seus pontos mais largos. Determinou-se que a largura 

da abertura em homens foi de 24,34 ± 2.33mm, e em  mulheres  22,82 ± 2,04mm. No  total 

obteve-se uma amostra de 24,01 ± 2,34mm. Concluiu-se que as informações sobre os ossos 

nasais e a  abertura piriforme são muito importantes para decidir sobre a forma do nariz, 

determinando que o osso  nasal dos pacientes é mais espesso e mais curto, e  a abertura 

piriforme é mais ampla do que nas pessoas do Ocidente através da mensuração por 

tomografia computadorizada. 
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Em um estudo realizado por Prescher et al. (2005) avaliou-se antropologicamente 184 

crânios humanos,  descrevendo-se que em homens a abertura  piriforme é mais alta e tem 

uma área maior. Ao contrário,  em mulheres a abertura piriforme é relativamente larga em 

sua parte caudal,  mas torna-se reduzida cranialmente. A abertura piriforme em ambos os 

casos apresentou uma forma de pera, onde os dois parecem bastante similares, mas não 

idênticos. 

 

Estudos antropológicos sugerem que as influências climáticas podem incidir na largura ou 

amplitude e na altura da abertura piriforme (Wolpoff, 1968). Estas influem diretamente ao 

aumentar ou diminuir condições como o aquecimento e umidificação do ar inspirado. 

Desta forma, nos climas frios e secos, a extensão da  passagem nasal é maior, e a base 

nasal é reduzida por uma abertura piriforme mais estreita, o que é melhor para o 

aquecimento e umidificação depois da inspiração do ar, devido ao aumento da superfície e 

ao período de tempo no qual o ar é inspirado (Ofodile, 1994; Lee et al., 2008). Por esta 

razão, especula-se que a forma da abertura piriforme em coreanos é adaptada desta maneira 

ao meio ambiente (Hwang & Kang, 2003). 

 

Na tabela VI estão indicadas as principais dimensões da abertura piriforme descritas em 

diferentes populações. 

 

Tabela VI - Principais dimensões da abertura piriforme descritas em diferentes populações 

 

    

Largura superior  da 

abertura piriforme 

Largura inferior  da 

abertura piriforme 

Altura da abertura 

piriforme 

Autor (es)  Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino

         

Hommerich & Riegel 

(2002) 16mm 15,4mm 23,6 22,6   

Hwang et al. (2005)  16,8±2.6 17,0±2.0 25,7±1,7 25,4±2,1 30,1±2,6 28 ±2,8 

Erdem et al. (2004)   21.±92,1 21±2,2   

Lee et al. (2008)   24,34±2,33 22,82±2,04   

 



3. MATERIAL  E  MÉTODO 
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DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

 

Amostra utilizada 

 

Para cumprir com os objetivos desta pesquisa, realizamos uma seleção dos indivíduos da 

coleção de crânios da UNIFESP, baseados nos seguintes critérios:   

Critérios de Inclusão 

 

• Crânios em bom estado de conservação1 

• Crânios do grupo de adultos  

• Crânios com registro do sexo 

• Crânios de indivíduos brasileiros 

 

Critérios de exclusão 

 

• Crânios de indivíduos com patologias congênitas que afetam o desenvolvimento 

craniofacial (ex.: hidrocefalia) 

• Alterações da simetria cranial e dimorfose evidentes 

Constituição da amostra utilizada 

 

Com base nos critérios descritos no ponto anterior, a amostra constituiu-se da seguinte 

maneira: 284 crânios de indivíduos adultos, brasileiros, dos quais 187 eram homens, o que 

corresponde a 65,8% da amostra e  97 eram mulheres, representando 34,2%.  

 
                                                           
1 No caso de destruição  parcial de um segmento decidiu-se utilizar o crânio, excluindo para análises e 
cálculos aqueles indicadores que incorporaram o segmento destruído. 
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De acordo com a cor da pele, a distribuição foi a seguinte: 135 brancos, com 47,5% da 

amostra;  92 negros, com 32,4 % da amostra; e 55 mulatos, com 19,4 % da amostra. 

 

O tamanho da amostra é condizente com o descrito na literatura para este tipo de estudo, o 

que nos permite comparar nossos resultados com os artigos clássicos realizados em outras 

populações (Krogman, 1955; Dominok, 1959; Giles & Elliot, 1963; Olivier & Tissier, 

1977; Rosing, 1977; Rosing et al., 2005; Rogers, 2005). 

 

Método 

 

Foi realizado um estudo de corte transversal de avaliação da prova diagnóstica, através de 

um conjunto de ferramentas utilizadas em bioestatística e epidemiologia. Para isso 

realizou-se uma abordagem qualitativa com base no exame visual de 16 indicadores 

morfológicos tradicionais de dimorfismo sexual, determinando-se para cada um deles o 

nível de exatidão, de sensibilidade, valores prognósticos,  likelihood ratio e  odds ratio. 

 

O estudo conta com a aprovação do Comitê de ética da UNIFESP, segundo consta no 

certificado emitido por este, em São Paulo aos  16 de maio de 2008. 

CEP 0540/08. (Anexo I). 

 

Avaliação qualitativa 

 

Em 284 crânios de indivíduos adultos brasileiros foram analisadas 16 variáveis 

convencionais para a determinação do sexo, de acordo com  o que foi descrito por 

Krogmann (1955), modificado em 1986 (Krogman, 1955; Krogman & Iscan, 1986). Para 

isso, foi utilizada a ficha para a determinação visual do sexo em crânios humanos  para 

cada indicador. 

 

A variável tamanho dental, recomendada por Krogman,  não foi considerada devido a 

grande heterogeneidade da amostra, na qual são encontrados indivíduos com diferentes 

graus de edentulismo, desgaste e lesões dentais (cáries, fraturas, hipoplasias), o que  

dificulta a comparação do tamanho dental das ossadas. 
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Descrição das variáveis consideradas 

1.1 Tamanho e arquitetura  geral do crânio 

 

Para a análise deste parâmetro, o observador encontrava-se em pé, segurava o crânio com 

as duas mãos, e em seguida girava-o para avaliá-lo nas normas frontal, lateral, basal e 

occipital. Foram analisados os acidentes anatômicos mais importantes do crânio em cada 

um dos planos, rugosidades, elevações e depressões, espessura das corticais e peso do 

crânio. 

 

Homem: em geral é de maior tamanho,  mais pesado, mais rugoso, mais anguloso, de 

traços mais pronunciados e mais espesso do que na mulher (Fig. 1). 

 

Mulher: em geral é mais delgado, de tamanho menor, mais liso, menos anguloso, 

arredondado e de traços mais finos do que no homem (Fig. 2). 

 

    
 

Figura 1 - Vista lateral do crânio de indivíduo do sexo masculino de 45 anos. 

Figura 2 - Vista lateral do crânio de indivíduo do sexo feminino de 29 anos.  

 

 

 

Fig. 1 Fig. 2 
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1.2 Forma da fronte 

 

Para análise deste parâmetro, o observador encontrava-se em pé, segurava o crânio com as 

duas mãos, e em seguida girava-o para avaliá-lo  nas normas frontal e lateral. 

 

Homem: a fronte é mais estreita, menos arredondada e vertical do que nas mulheres (Fig. 

3). 

 

Mulher: a fronte apresenta-se arredondada, mais larga, mais alta e vertical do que nos 

homens (Fig. 4). 

 

           
 

Figura 3 - Vista lateral da região frontal do crânio de indivíduo do sexo masculino de 45 

anos. 

Figura 4 - Vista lateral da região frontal do crânio de indivíduo do sexo feminino de 29 

anos. 

 

 

 

Fig. 3 Fig. 4 
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1.3 Eminências frontais 

 

Para análise deste parâmetro, o observador encontrava-se em pé, segurava o crânio com as 

duas mãos, e em seguida girava-o para avaliá-lo nas  normas frontal e lateral. 

 

Homem: as eminências frontais (túber frontal) encontram-se menos marcadas do que nas 

mulheres. 

 

Mulheres: eminências frontais mais proeminentes. 

 

          
 

Figura 5 - Vista anterior  da região frontal do crânio de indivíduo do sexo masculino de 45 

anos. 

Figura 6 - Vista anterior  da região frontal do crânio de indivíduo do sexo feminino de 29 

anos. 

 

1.4 Arcos superciliares (eminências supraorbitais) 

 

Para a análise deste parâmetro, o observador encontrava-se sentado, e observava o crânio 

em norma frontal sem segurá-lo. O crânio localizava-se na mesa. 

 

Homem: são mais pronunciados do que nas mulheres e fazem relevo. 

Mulher: são mais planos e fazem pouco relevo. 

 

Fig. 5 Fig. 6 
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Figura 7 -  Vista anterior  da região superciliar do crânio de indivíduo do sexo masculino 

de 45 anos. 

Figura 8 - Vista anterior  da região superciliar do crânio de indivíduo do sexo feminino de 

29 anos. 

1.5 Órbita 

 

Para a análise deste parâmetro, o observador encontrava-se sentado, e observava o crânio 

em norma frontal sem segurá-lo. O crânio localizava-se na mesa. 

 

Homem: órbitas quadradas, geralmente mais baixas e angulosas do que nas mulheres, a 

margem orbital é mais espessa e romba. 

 

Mulher: arredondadas, mais altas, relativamente maiores do que nos homens, e com 

margens mais pontiagudas. 

 

            
 

Figura 9 – Vista anterior  da região orbital do crânio de indivíduo do sexo masculino de 45 

anos. 

Figura 10. Vista anterior  da região orbital do crânio de indivíduo do sexo feminino de 29 

anos. 

Fig. 7 Fig. 8 

Fig. 9 Fig. 10 
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1.6 Abertura piriforme 

 

Para analisar este parâmetro, o observador encontrava-se sentado, e observava o crânio em  

norma frontal sem segurá-lo. O crânio localizava-se na mesa. 

 

Homem: a abertura nasal anterior no homem é mais alta, estreita e de margens mais 

afiladas do que na mulher. 

 

Mulher: a abertura piriforme é mais baixa, larga, delicada e com bordas mais arredondadas 

do que no homem. 

 

           
 

Figura 11 – Vista anterior  da região da abertura piriforme do crânio de indivíduo do sexo 

masculino de 45 anos. 

Figura 12 - Vista anterior  da região da abertura piriforme do crânio de indivíduo do sexo 

feminino de 29 anos. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 Fig. 12 
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1.7 Ossos nasais 

 
Para analisar este parâmetro, o observador encontrava-se sentado, e observava o crânio em  

norma frontal sem segurá-lo. O crânio localizava-se na mesa. 

 

Homem:  os ossos nasais são maiores do que na mulher e formam um ângulo agudo. 

Mulher: Os ossos nasais são menores do que no homem e formam um ângulo obtuso. 

 

                                
 

Figura 13 - Vista anterior  da região dos ossos nasais do crânio de  indivíduo do sexo 

masculino de 45 anos. 

Figura 14 - Vista anterior  da região dos ossos nasais do crânio de  indivíduo do sexo 

feminino de 29 anos. 

1.8 Osso zigomático 

Para análise deste parâmetro o  observador encontrava-se em pé, segurando o crânio com 

as mãos, com o dedo indicador apoiado na margem posterior do processo frontal do osso 

zigomático o dedo polegar percorria a margem inferior desse osso. A observação foi 

realizada em norma frontal e lateral. 

 

Homem: ossos zigomáticos maiores e mais robustos, maciços e rugosos do que nas 

mulheres. 

Mulher: Osso zigomático menor, mais delicado e liso do que  nos homens. 

Fig. 13 Fig. 14 
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Figura 15 - Vista lateral  da região do osso zigomático do crânio de indivíduo do sexo 

masculino de 45 anos. 

Figura 16 - Vista lateral  da região do osso zigomático do crânio de indivíduo do sexo 

feminino de 29 anos. 

 

1.9 Arco zigomático 

 

Para a análise deste parâmetro, o observador encontrava-se em pé, segurando o crânio com 

as mãos, e em seguida girava-o para avaliá-lo na norma lateral. 

 

Homem: o arco zigomático é mais robusto, alto, largo e extenso do que nas mulheres. 

 

Mulher: o arco zigomático é mais  fino, delicado,  frágil, delgado e baixo do que nos 

homens. 

 

              

Fig. 15 Fig. 16 

Fig. 17 Fig. 18 
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Figura 17 - Vista lateral da região do arco zigomático do crânio de indivíduo do sexo 

masculino de 45 anos. 

Figura 18 - Vista lateral da região do arco zigomático do crânio de indivíduo do sexo 

feminino de 29 anos. 

 

1.10 Eminências parietais 

 

Para a análise deste parâmetro, o observador encontrava-se em pé, segurando o crânio com 

as mãos, e em seguida girava-o para avaliá-lo em  norma lateral e occipital. 

 

Homem: Pouco marcadas. 

 

Mulher: Arredondadas e mais  proeminentes do que no homem. 

 

     
 

Figura 19 - Vista posterior  do crânio de indivíduo do sexo masculino de 45 anos. 

Figura 20 - Vista posterior  do crânio de indivíduo do sexo feminino de 29 anos. 

 

1.11 Processo  mastóide 

 

Para a análise deste parâmetro, o observador encontrava-se em pé, segurando o crânio com 

as mãos, e em seguida girava-o para avaliá-lo em norma basal, lateral e occipital. Era 

Fig. 19 Fig. 20 
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observado seu tamanho, forma,  rugosidades, e a distância de seu vértice ao poro do meato 

acústico externo. 

 

Homem: são grandes, robustos, rugosos e salientes no plano inferior. 

Mulher: são pequenos, lisos e pouco salientes no plano inferior. 

 

    
 

Figura 21 - Vista lateral da região do processo mastóide  do crânio de indivíduo do sexo 

masculino de 45 anos. 

Figura 22 - Vista lateral da região do processo mastóide  do crânio de indivíduo do sexo 

feminino de 29 anos. 

 

1.12 Occipital 

 

Para a análise deste parâmetro, o observador encontrava-se em pé, segurando o crânio com 

as duas mãos, e em seguida girava-o para avaliá-lo em  norma basal e occipital. Era  

analisado o desenvolvimento  da protuberância occipital externa e das linhas nucais 

superior e inferior. 

Homem: Protuberância occipital externa forte e rugosa, linhas nucais marcadas e 

irregulares, o que determina que o plano nucal  apresente relevos. 

Mulher: Tanto a protuberância occipital externa, como as linhas nucais são menos 

marcadas, mais lisas e arredondadas, o que determina que o plano nucal seja menos 

acidentado.  

Fig. 22 Fig. 21 
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Figura 23 - Vista inferior da região do osso occipital do crânio de indivíduo do sexo 

masculino de 45 anos. 

Figura 24 - Vista inferior da região do osso occipital do crânio de indivíduo do sexo 

feminino de 29 anos. 

 

1.13 Côndilos occipitais 

 

Para a análise deste parâmetro, o observador encontrava-se em pé, segurando o crânio com 

as duas mãos, e em seguida girava-o para avaliá-lo em norma basal. 

 

Homem: são de tamanho maior do que nas mulheres, mas não fazem mais relevo do que o 

processo mastóide. 

 

Mulheres: são menores do que nos homens. Ao apoiar o crânio sobre uma superfície plana 

fazem mais relevo do que o processo mastóide, porque o crânio se apóia neles. 

 

        
 

Fig. 24 Fig. 23 

Fig. 25 Fig. 26 
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Figura 25 - Vista inferior da região dos côndilos occipitais do crânio de indivíduo do sexo 

masculino de 45 anos. 

Figura 26 -  Vista inferior da região dos côndilos occipitais do crânio de indivíduo do sexo 

feminino de 29 anos. 

 

1.14 Palato 

 

Para a análise deste parâmetro, o observador se encontrava em pé, segurando o crânio com 

as duas mãos, e em seguida girava-o para avaliá-lo em norma basal. 

 

Homem: Geralmente é mais comprido e largo do que na mulher. Tende a adotar a forma de 

U fechada. 

 

Mulher: é mais estreito e curto do que no homem, e sua forma tende a descrever um 

aspecto parabólico. 

 

      
 

Figura 27 – Vista inferior da região palatina do crânio de indivíduo do sexo masculino de 

45 anos. 

Figura 28 - Vista inferior da região palatina do crânio de indivíduo do sexo feminino de 25 

anos. 

 

1.15 Mandíbula 

 

Para a análise deste parâmetro, os crânios eram retirados e as mandíbulas ficavam 

dispostas na mesa em grupos de 60. O observador encontrava-se sentado, segurava a 

Fig. 27 Fig. 28 
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mandíbula com as duas mãos e em seguida girava-a para avaliá-la em norma frontal e 

lateral.  

 

Homem: é mais longa,  espessa e rugosa do que na mulher. Seu corpo é alto, especialmente 

na linha mediana mandibular (sínfise). O ângulo goníaco é menos obtuso (<125°) do que 

na mulher. A cabeça da  mandíbula é mais longa e robusta do que nas  mandíbulas 

femininas. 

 

Mulher: A mandíbula feminina é  menor, tanto em seu corpo como em seus ramos, do que 

a masculina, e também é mais lisa. O ângulo goníaco é mais obtuso. A cabeça da 

mandíbula é menor e mais estreita do  que no homem, assim como o processo coronóide.  

 

       
 

Figura 29 - Vista lateral da mandíbula de indivíduo do sexo masculino de 45 anos. 

Figura 30 - Vista lateral da mandíbula de indivíduo do sexo feminino de 29 anos. 

 

                   
 

Fig. 29 

Fig. 31 Fig. 32 

Fig. 30 
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Figura 31  - Vista posterior da mandíbula de indivíduo do sexo masculino de 45 anos. 

Figura 32 -  Vista posterior da mandíbula de indivíduo do sexo feminino de 29 anos. 

 

1.16 Forma do mento 

 

Para a análise deste parâmetro, os crânios eram retirados e as mandíbulas ficavam 

dispostas na mesa em grupos de 60. O observador encontrava-se sentado, segurando a  

mandíbula com as duas mãos e girava-a para avaliá-la em  norma frontal.  

 

Homem: O mento é  proeminente e tende a ser quadrilátero. 

 

Mulher: é menos proeminente e tende a ser mais arredondado. 

 

     
 

Figura 33 - Vista anterior da região mentual da mandíbula de indivíduo do sexo masculino 

de 45 anos. 

Figura 34 - Vista anterior da região mentual da mandíbula de indivíduo do sexo feminino 

de 29 anos. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33 Fig. 34 



Material e Método  40 
 

 

Procedimiento 
 

Realizou-se a inspeção visual dos crânios, de maneira independente, sobre uma 

escrivaninha e com luz adequada, em grupos de 60 crânios de cada vez.  

 

Os indicadores morfológicos utilizados, descritos no ponto anterior, foram analisados em 

cada crânio, um de cada vez, de modo que, por exemplo: para o indicador  N°1 - forma e 

arquitetura geral do crânio, realizou-se o diagnóstico do sexo desde o crânio 1 até o 60 

desse grupo, antes de passar ao indicador N°2  - forma da fronte. Quando se concluía o  

diagnóstico do sexo nos 60 crânios para os 16 indicadores morfológicos, continuava-se 

com o seguinte grupo de 60 crânios. 

 

Com o objetivo de evitar distorções no diagnóstico, para cada um dos parâmetros 

analisados o observador fez um intervalo  de 20 minutos para descanso. 

 

O diagnóstico para cada crânio e indicador foi anotado em uma ficha independente. O 

investigador não tinha à mão nem os diagnósticos para esse crânio, realizados com base 

nos outros indicadores, nem o registro do sexo, de acordo com o arquivo da coleção de 

crânios da UNIFESP. 

      Análise 

 

A) Análise Individual 

Análise individual das provas diagnósticas baseadas na observação de cada um dos 

indicadores morfológicos de dimorfismo sexual. 

1. Exatidão  (accuracy) 

 

A partir dos diagnósticos realizados para cada um dos indicadores morfológicos utilizados, 

calculou-se a porcentagem de acerto. Isto foi realizado dividindo o número de indivíduos 

corretamente  classificados pelo total de indivíduos analisados. 

 

Exatidão  =  100 x (N° de diagnósticos corretos por traço/ Total de crânios analisados)     
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Confiabilidade (Reliability) 

 

A confiabilidade para o diagnóstico do sexo dos indicadores morfológicos propostos foi 

determinada através do método da remensuração. Para isso, uma  subamostra aleatória de 

60 crânios foi analisada novamente. A remensuração realizou-se 30 dias após o término da  

análise na amostra completa. As observações foram realizadas pelo mesmo observador. 

Com os dados re-coletados, calculou-se a porcentagem de erro intraobservador. Este foi 

estabelecido a través do cálculo do quociente entre o número de casos diagnosticados, do 

mesmo modo na primeira e na segunda observação, dividido por 60, que é o total de casos 

re-analisados, Isto foi realizado para todos os traços analisados.   

 

2. Sensibilidade 

 

A sensibilidade do indicador morfológico para o diagnóstico do sexo masculino, nos indica 

a probabilidade de diagnosticar como masculino um crânio de um indivíduo do sexo 

masculino. 

 

 

Sensibilidade sexo masculino= Crânio diagnosticado masculino corretamente  X 100 

                                                 Total de crânios masculinos na amostra 

 

 

Do mesmo modo, a sensibilidade do indicador para o sexo feminino corresponde à 

probabilidade de diagnosticar como feminino um crânio que corresponda a um indivíduo 

de sexo feminino. 

O cálculo realizou-se da seguinte maneira: 

 

Sensibilidade sexo feminino=  Crânio diagnosticado feminino corretamente   X 100 

                                                 Total de crânios femininos na amostra 
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3. Valor prognóstico  

 

O valor prognóstico para o sexo masculino de um indicador morfológico corresponde à 

probabilidade de diagnosticar corretamente, como masculino, um crânio de acordo com 

este indicador. 

 

Por exemplo, o valor prognóstico para o sexo masculino do indicador processo mastóide, é 

a probabilidade de diagnosticar como masculino um crânio no qual os processos mastóides 

são grandes, robustos, rugosos e salientes no plano inferior. 

 

 

Calculou-se da seguinte maneira: 

 

 

Valor prognóstico masculino = Crânio diagnosticado masculino corretamente  X 100 

                                                     Total de crânios diagnosticados como  

                                                                  masculinos na amostra 

 

 

Do mesmo modo o valor prognóstico para o sexo feminino de  um indicador morfológico 

corresponde à probabilidade de diagnosticar corretamente como feminino um crânio de 

acordo com este indicador. 

 

Por exemplo, o valor prognóstico para o sexo feminino do indicador forma e tamanho geral 

do crânio, é a probabilidade de diagnosticar como feminino um crânio de pequeno 

tamanho, leve, com rugosidades e processos pouco marcados. 

 

Calculou-se da seguinte maneira: 

 

Valor prognóstico feminino = Crânio diagnosticado feminino corretamente  X 100 

                                                   Total de crânios diagnosticados como 

                                                                  femininos na amostra 
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4. Razão de verossimilhança ou likelihood ratios   

 

Razão de verossimilhança ou  likelihood ratios corresponde a um valor que indica o 

número de vezes em que é mais provável ter classificado corretamente (quando é positivo) 

ou incorretamente (quando é negativo) um crânio. Calcula-se para ambos os sexos. 

 

Calculou-se da seguinte maneira: 

 

Likelihood ratios homem 

 

 

a) Positivo 

 

 

 

 

 

b) Negativo 

 

 

 

Likelihood ratios mulheres 

 

 

a) Positivo 

 

 

 

b) Negativo 

 

 

Sensibilidade homens 

Erro ao diagnosticar 
mulheres 

Erro ao diagnosticar 
homens 

Sensibilidade mulheres 

Sensibilidade mulheres

Erro ao diagnosticar 
homens 

Erro ao diagnosticar 
mulheres 

Sensibilidade  homens 

  



Material e Método  44 
 

 

5. Odds Ratio 

 

O odds ratio de uma prova diagnóstica é um indicador de rendimento geral do indicador 

morfológico para o diagnóstico do sexo. Um odds ratio alto indica um alto rendimento da 

prova diagnóstica. O número indica o número de vezes que um crânio é diagnosticado 

corretamente como masculino ao aplicar a prova diagnóstica, baseada na observação do 

indicador morfológico estudado, para cada 1 incorretamente classificado. 

 

 

Calculou-se da seguinte maneira: 

 

 

Odds ratio=  

 

 

 

 

 

 

B) Análise Integrada 

 

Foram avaliados de maneira integrada os resultados das provas diagnósticas baseadas na 

observação dos indicadores morfológicos de dimorfismo sexual, em termos de exatidão,  

erro intraobservador,  rendimento e sensibilidade e foram ordenados construindo-se tabelas 

de ranking individuais e combinados. 

 

Estes resultados foram expressos nas seguintes tabelas: 

 

1. Resumo dos resultados das provas diagnósticas baseadas nos indicadores morfológicos 

de dimorfismo sexual. 

 

2. Ranking de exatidão geral dos indicadores morfológicos de dimorfismo sexual. 

Crânios masculinos 
corretamente classificados X 

Crânios masculinos 
incorretamente classificados 

Crânios femininos 
corretamente classificados 

Crânios masculinos 
incorretamente classificados X 
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3. Ranking de confiabilidade dos indicadores morfológicos de dimorfismo sexual. 

 

4. Ranking de rendimento Geral dos indicadores morfológicos de dimorfismo sexual. 

 

5. Ranking de sensibilidade para homens dos indicadores morfológicos de dimorfismo 

sexual.  

 

6. Ranking de sensibilidade para Mulheres dos indicadores morfológicos de dimorfismo 

sexual. 

 

7. Ranking de valor prognóstico para homens dos indicadores morfológicos de dimorfismo 

sexual.  

 

8. Ranking de valor prognóstico  para mulheres dos indicadores morfológicos de 

dimorfismo sexual.  

 

9. Ranking de rendimento para o diagnóstico de homens dos indicadores morfológicos de 

dimorfismo sexual.  

 

10. Ranking de rendimento para o diagnóstico de mulheres dos indicadores morfológicos 

de dimorfismo sexual.  

 

11. Ranking combinado de validade, confiabilidade e rendimento geral para o diagnóstico 

do sexo com base nos indicadores morfológicos de dimorfismo sexual. 

 



4. RESULTADOS 
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A)  Descrição dos resultados por indicador 

 

1. Tamanho e  arquitetura geral do crânio 

 

Para o indicador tamanho e arquitetura geral do crânio foi examinado o total de  274 

crânios dos 284 crânios de indivíduos adultos, brasileiros, dos quais 180 correspondiam a 

indivíduos do sexo masculino e 94 do sexo feminino. 

 

A distribuição dos crânios, cujo sexo foi corretamente diagnosticado de acordo com o  

registro, encontra-se na tabela VII. 

 

Tabela VII -  Distribuição dos diagnósticos do sexo realizados em 274 crânios, com base  

na observação do indicador tamanho e arquitetura geral do crânio. 

 

  SEXO   

 HOMEM MULHER TOTAL 

HOMEM 148 21 169 

MULHER 32 73 105 

D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O

 

TOTAL 180 94 274 

 

1.1 Exatidão  (accuracy) 

A exatidão geral da amostra para o indicador tamanho e arquitetura geral do crânio foi  de 

80,65%.     

                             

1.2 Confiabilidade (Reliability) 

 

Em 58 dos 60 crânios reanalisados o diagnóstico do sexo, observando o indicador tamanho 

e arquitetura geral do crânio, foi coincidente, pois o erro  intraobservador foi de 3,3%. 
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1.3 Sensibilidade 

 

1.3.1 Sensibilidade para o sexo masculino 

 

A probabilidade de diagnosticar corretamente um crânio masculino analisando o tamanho e 

a arquitetura geral do crânio foi de 82,22%. 

 

1.3.2 Sensibilidade para o sexo feminino 

 

A probabilidade de diagnosticar corretamente um crânio feminino analisando o tamanho e 

a arquitetura geral do crânio foi de 77,65%. 

 

1.4  Valor prognóstico  

 

1.4.1 Valor prognóstico para o sexo masculino 

 

A probabilidade de que um crânio diagnosticado como do sexo masculino, analisando o 

tamanho e a arquitetura geral do crânio, seja efetivamente masculino foi de 87,57%. 

 

1.4.2 Valor prognóstico para o sexo feminino 

 

A probabilidade de que um crânio diagnosticado como do sexo feminino, analisando o 

tamanho e a arquitetura geral do crânio, seja efetivamente feminino foi de 69,52%. 

 

 

1.5 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios 

 

1.5.1 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios para o sexo masculino 

 

a) Positivo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo masculino, observando o indicador 

tamanho e arquitetura geral do crânio, resultou 3,68 vezes mais provável que o crânio 

tenha sido corretamente classificado. 
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b) Negativo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo masculino, observando o indicador 

tamanho e arquitetura geral do crânio, resultou 0,22 vezes mais provável que o crânio 

tenha sido incorretamente classificado. 

 

 

1.5.2 Razão de  verossimilhança ou likelihood ratios para o sexo feminino 

 

a) Positivo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo feminino, observando o indicador 

tamanho e arquitetura geral do crânio, resultou 4,36 vezes mais provável que o crânio 

tenha sido corretamente classificado. 

 

b) Negativo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo feminino, observando o indicador 

tamanho e arquitetura geral do crânio, resultou 0,27 vezes mais provável que o crânio 

tenha sido incorretamente classificado. 

 

 

1.6  Odds Ratio 

 

Para cada 16,07 crânios diagnosticados corretamente como masculinos, ao se aplicar a 

prova diagnóstica baseada na observação do indicador tamanho e arquitetura geral do 

crânio, encontrou-se 1 incorretamente classificado. 

 

Na  tabela VIII encontramos o resumo dos valores obtidos na prova diagnóstica baseada na 

observação do indicador tamanho e arquitetura geral do crânio.  
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Tabela VIII - Valores obtidos na prova diagnóstica baseada na observação do indicador 

tamanho e arquitetura geral do crânio, realizada em 274 crânios da coleção da UNIFESP. 

 

Exatidão Erro Odds 

Ratio 

Sensibilidade Valor 

Prognóstico 

Likelihood Ratios 

   Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

       + - + - 

80,65% 3,3% 16,07 82,22% 77,65% 87,57% 69,52% 3,68 0,22 4,36 0,27

 

 

 

 

2. Forma da fronte 

 

Para o indicador forma da fronte foi examinado um total de 272 crânios de 284 crânios de 

indivíduos adultos, brasileiros, dos quais 179 correspondiam a indivíduos do sexo 

masculino e 93 do sexo feminino. 

 

A distribuição dos crânios cujo sexo foi corretamente diagnosticado de acordo com o 

registro encontra-se na tabela IX. 

 

Tabela IX -  Distribuição dos diagnósticos do sexo realizados em 272 crânios, baseados  na 

observação do indicador forma da fronte. 

 

 

  SEXO   

 HOMEM MULHER TOTAL 

HOMEM 139 14 153 

MULHER 40 79 119 

D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O

 

TOTAL 179 93 272 
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2.1  Exatidão  (accuracy) 

A exatidão geral da amostra para o indicador forma da fronte foi de 80,14%. 

 

 

2.2 Confiabilidade (Reliability) 

Em 54 dos 60 crânios reanalisados o diagnóstico do sexo observando o indicador forma da 

fronte foi coincidente, pois o erro intraobservador foi de 10%. 

 

 

2.3  Sensibilidade 

 

2.3.1 Sensibilidade para o sexo masculino 

 

A probabilidade de diagnosticar corretamente um crânio masculino analisando a forma da 

fronte foi de 77,65%. 

 

2.3.2 Sensibilidade para o sexo feminino 

 

A probabilidade de diagnosticar corretamente um crânio feminino analisando a forma da 

fronte foi de 84,94%. 

 

2.4  Valor prognóstico  

 

2.4.1 Valor prognóstico para o sexo masculino 

 

A probabilidade de que um crânio diagnosticado como do sexo masculino,  analisando a 

forma da fronte, seja efetivamente masculino foi de 90,84%. 

 

2.4.2 Valor prognóstico para o sexo feminino 

 

A probabilidade de que um crânio diagnosticado como do sexo feminino,  analisando a 

forma da fronte, seja efetivamente feminino foi de 66,38%. 
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2.5 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios 

 

2.5.1 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios para o sexo masculino 

 

a) Positivo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo masculino, observando o indicador forma 

da fronte, resultou 5,15 vezes mais provável que o crânio tenha sido corretamente 

classificado. 

 

b) Negativo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo masculino, observando o indicador forma 

da fronte, resultou 0,26 vezes mais provável que o crânio tenha sido incorretamente 

classificado. 

 

2.5.2 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios para o sexo feminino 

 

a) Positivo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo feminino, observando o indicador forma 

da fronte, resultou 3,8 vezes mais provável que o crânio tenha sido corretamente 

classificado. 

 

b) Negativo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo feminino, observando o indicador forma 

da fronte, resultou 0,19 vezes mais provável que o crânio tenha sido incorretamente 

classificado. 
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2.6  Odds ratio 

 

A cada 18.67 crânios diagnosticados corretamente como masculinos, ao se aplicar a prova 

diagnóstica baseada na observação do indicador forma da fronte, encontrou-se 1 

incorretamente classificado. 

 

Na tabela X encontramos o resumo dos valores obtidos na prova diagnóstica baseada na 

observação do indicador forma da fronte.  

 

Tabela X - Valores obtidos da prova diagnóstica, baseada na observação do indicador 

forma da fronte, realizada em 272 crânios da coleção da UNIFESP. 

 

 

Exatidão Erro Odds 

Ratio 

Sensibilidade Valor 

Prognóstico 

Likelihood Ratios 

   Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

       + - + - 

80.14% 10% 18.67 77.65% 84.94% 90.84% 66.38% 5.15 0.26 3.8 0.19

 

 

 

 

3. Eminências frontais 

 

Para o indicador eminências frontais foi examinado o total de 265 crânios dos 284 crânios 

de indivíduos adultos, brasileiros, dos quais 173 correspondiam a indivíduos do sexo 

masculino e 92 do sexo feminino. 

 

A distribuição dos crânios cujo sexo foi corretamente diagnosticado de acordo com o  

registro encontra-se na Tabela XI. 
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Tabela XI -  Distribuição dos diagnósticos do sexo realizados em 265 crânios, com base na 

observação do indicador eminências frontais. 

 

  SEXO   

 HOMEM MULHER TOTAL 

HOMEM 128 20 148 

MULHER 45 72 117 
D

IA
G

N
Ó

ST
IC

O
 

TOTAL 173 92 265 

 

 

 

3.1 Exatidão (accuracy) 

A exatidão geral da amostra  para o indicador eminências frontais foi de 75,47% . 

 

3.2 Confiabilidade (Reliability) 

Em 54 dos 60 crânios reanalisados o diagnóstico do sexo, observando o indicador 

eminências frontais, foi coincidente,  pois o erro intraobservador foi de 10%. 

 

3.3  Sensibilidade 

 

3.3.1  Sensibilidade para o sexo masculino 

 

A probabilidade de diagnosticar corretamente um crânio masculino analisando as 

eminências frontais foi de 73,98%. 

 

3.3.2  Sensibilidade para o sexo feminino 

 

A probabilidade de diagnosticar corretamente um crânio feminino analisando as 

eminências frontais foi de 78,26%. 

 

3.4  Valor prognóstico  

 

3.4.1 Valor prognóstico para o sexo masculino 
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A probabilidade de que um crânio diagnosticado como do sexo masculino,  analisando as 

eminências frontais, seja efetivamente masculino foi de 86,48%. 

 

3.4.2 Valor prognóstico para o sexo feminino 

 

A probabilidade de que um crânio diagnosticado como do sexo feminino,  analisando as 

eminências frontais, seja efetivamente feminino foi de 61,53%. 

 

3.5 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios 

 

 

3.5.1 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios para o sexo masculino 

 

a) Positivo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo masculino, observando o indicador 

eminências frontais, resultou 3,4 vezes mais provável que o crânio tenha sido corretamente 

classificado. 

 

b) Negativo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo masculino, observando o indicador 

eminências frontais, resultou 0,31 vezes mais provável que o crânio tenha sido 

incorretamente classificado. 

 

 

3.5.2 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios para o sexo feminino 

 

a) Positivo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo feminino, observando o indicador 

eminências frontais, resultou 3,13 vezes mais provável que o crânio tenha sido 

corretamente classificado. 
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b) Negativo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo feminino, observando o indicador 

eminências frontais, resultou 0,29 vezes mais provável que o crânio tenha sido 

incorretamente classificado. 

 

 

3.6  Odds Ratio 

 

Para cada 10,24 crânios diagnosticados corretamente como masculinos, ao se aplicar a 

prova diagnóstica baseada na observação do indicador eminências frontais, encontrou-se 1 

incorretamente classificado. 

 

Na tabela XII encontramos o resumo dos valores obtidos da prova diagnóstica baseada na 

observação do indicador eminências frontais. 

 

 

Tabela XII - Valores obtidos da prova diagnóstica, baseada na observação do indicador 

forma da fronte, realizada em 265 crânios da coleção da UNIFESP. 

 

 

Exatidão Erro Odds 

Ratio 

Sensibilidade Valor 

Prognóstico 

Likelihood Ratios 

   Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

       + - + - 

75,47% 10% 10,24 73,98% 78,26% 86,48% 61,53% 3,4 0,31 3,13 0,29
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4. Arcos superciliares (eminências supraorbitais) 

 

Para o indicador arcos superciliares foi examinado um total de 273 crânios dos 284 crânios 

de indivíduos adultos, brasileiros, dos quais 178 correspondiam a indivíduos do sexo 

masculino e 95 ao do sexo feminino. 

 

A distribuição dos crânios cujo sexo foi corretamente diagnosticado de acordo com o 

registro encontra-se na tabela XIII. 

 

Tabela XIII - Distribuição dos diagnósticos do sexo realizados em 273 crânios, com base 

na observação do indicador arcos superciliares. 

 

  SEXO   

 HOMEM MULHER TOTAL 

HOMEM 141 21 162 

MULHER 37 74 111 

D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O

 

TOTAL 178 95 273 

 

 

 

4.1  Exatidão  (accuracy) 

A exatidão geral da amostra para o indicador arcos superciliares foi de 78,75%.  

 

4.2 Confiabilidade (Reliability) 

Em 56 dos 60 crânios reanalisados o diagnóstico do sexo, observando o indicador arcos 

superciliares, foi coincidente,  pois o  erro intraobservador foi de 6,6%. 

 

 

 

 

 



Resultados    58 
 

 

 

 

4.3  Sensibilidade 

 

4.3.1 Sensibilidade para o sexo masculino 

 

A probabilidade de diagnosticar corretamente um crânio masculino analisando os arcos 

superciliares foi de 79,21%. 

 

4.3.2 Sensibilidade para o sexo feminino 

 

A probabilidade de diagnosticar corretamente um crânio feminino analisando os arcos 

superciliares foi de 77,89%. 

 

4.4  Valor prognóstico 

 

4.4.1 Valor prognóstico para o sexo masculino  

 

A probabilidade de que um crânio diagnosticado como do sexo masculino,  analisando os 

arcos superciliares, seja efetivamente masculino foi de 87,03%. 

 

4.4.2 Valor prognóstico para o sexo feminino 

 

A probabilidade de que um crânio diagnosticado como do sexo feminino,  analisando os 

arcos superciliares, seja efetivamente feminino foi de 66,66%. 

 

4.5 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios 

 

4.5.1 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios para o sexo masculino 

 

 a) Positivo 
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Quando se diagnosticou um crânio como do sexo masculino, observando o indicador arcos 

superciliares, resultou 3,58 vezes mais provável que o crânio tenha sido corretamente 

classificado. 

 

b) Negativo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo masculino, observando o indicador  arcos 

superciliares, resultou 0,26 vezes mais provável que o crânio tenha sido incorretamente 

classificado. 

 

4.5.2 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios para o sexo feminino 

 

a) Positivo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo feminino, observando o indicador  arcos 

superciliares, resultou 3,74 vezes mais provável que o crânio tenha sido corretamente 

classificado. 

 

b) Negativo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo feminino, observando o indicador  arcos 

superciliares, resultou 0,27 vezes mais provável que o crânio tenha sido incorretamente 

classificado. 

 

4.6  Odds ratio 

 

Para cada 11,28 crânios diagnosticados corretamente como masculinos, ao se aplicar a 

prova diagnóstica baseada na observação do indicador arcos superciliares, encontrou-se 1 

incorretamente classificado. 

 

Na tabela XIV encontramos o resumo dos valores obtidos na prova diagnóstica baseada na 

observação do indicador arcos superciliares. 
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Tabela XIV - Valores obtidos na prova diagnóstica, baseada na observação do indicador 

arcos superciliares, realizada em 273 crânios da coleção da UNIFESP. 

 

Exatidão Erro Odds 

Ratio 

Sensibilidade Valor 

Prognóstico 

Likelihood Ratios 

   Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

       + - + - 

78.75% 6.6% 11.28 79.21% 77.89% 87.03% 66.66% 3.58 0.26 3.74 0.27

 

 

5. Forma da órbita 

 

Para o indicador forma da órbita foi examinado um total de 274 crânios dos 284 crânios de 

indivíduos adultos, brasileiros, dos quais 179 correspondiam a indivíduos do sexo 

masculino e 95 do sexo feminino. 

 

A distribuição dos crânios, cujo sexo foi corretamente diagnosticado de acordo com o  

registro encontra-se na tabela XV. 

 

Tabela XV - Distribuição dos diagnósticos do sexo realizados em 274 crânios, com base na 

observação do indicador forma da órbita. 

 

  SEXO   

    

 HOMEM MULHER TOTAL 

HOMEM 134 22 156 

MULHER 45 73 118 

D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O

 

TOTAL 179 95 274 
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5.1  Exatidão (accuracy) 

A exatidão geral da amostra para o indicador forma da órbita foi de 75,5%.                    

 

5.2 Confiabilidade (Reliability) 

Em 52 dos 60 crânios reanalisados o diagnóstico do sexo, observando o indicador forma da 

órbita, foi coincidente,  pois o erro intraobservador foi de 13,3%. 

 

5.3  Sensibilidade 

 

5.3.1 Sensibilidade para o sexo masculino 

 

A probabilidade de diagnosticar corretamente um crânio masculino analisando a forma da  

órbita foi de 74,86%. 

5.3.2 Sensibilidade para o sexo feminino 

 

A probabilidade de diagnosticar corretamente um crânio feminino analisando a forma da 

órbita foi de 76,84%. 

 

5.4  Valor prognóstico  

 

5.4.1 Valor prognóstico para o sexo masculino 

 

A probabilidade de que um crânio diagnosticado como do sexo masculino,  analisando a 

forma da órbita, seja efetivamente masculino foi de 85,89%. 

 

5.4.2 Valor prognóstico para o sexo feminino 

 

A probabilidade de que um crânio diagnosticado como do sexo feminino,  analisando a 

forma da órbita, seja efetivamente feminino foi de 61,86%. 

 

5.5 Razão de verossimilhança ou  likelihood ratios 
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5.5.1 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios para o sexo masculino 

 

a) Positivo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo masculino, observando o indicador forma 

da órbita, resultou 3,26 vezes mais provável que o crânio tenha sido corretamente 

classificado. 

 

b) Negativo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo masculino, observando o indicador  

forma da órbita, resultou 0,32 vezes mais provável que o crânio tenha sido incorretamente 

classificado. 

 

5.5.2 Razão de verossimilhança ou  likelihood ratios para o sexo feminino 

 

a) Positivo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo feminino, observando o indicador  forma 

da órbita, resultou 3,06 vezes mais provável que o crânio tenha sido corretamente 

classificado. 

 

b) Negativo 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo feminino, observando o indicador forma 

da órbita, resultou 0,3 vezes mais provável que o crânio tenha sido incorretamente 

classificado. 

 

5.6  Odds ratio 

Para cada 9,88 crânios diagnosticados corretamente como masculinos, ao se aplicar a prova 

diagnóstica baseada na observação do indicador forma da órbita, encontrou-se 1 

incorretamente classificado. 

 

Na tabela XVI encontramos o resumo dos valores obtidos da prova diagnóstica baseada na 

observação do indicador forma da órbita. 
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Tabela XVI - Valores obtidos da prova diagnóstica, baseada na observação do indicador 

forma da órbita, realizada em 274 crânios da coleção da UNIFESP. 

 

Exatidão Erro Odds 

Ratio 

Sensibilidade Valor 

Prognóstico 

Likelihood Ratios 

   Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

       + - + - 

75,5% 13,3% 9,88 74,86% 76,84% 85,89% 61,86% 3,26 0,32 3,06 0,3

 

 

 

6. Abertura piriforme 

 

Para o indicador abertura piriforme, foi examinado um total de 271 crânios  dos 284 

crânios de indivíduos adultos, brasileiros, dos quais 176 correspondiam a indivíduos do 

sexo masculino e 95 do sexo feminino. 

 

A distribuição dos crânios cujo sexo foi corretamente diagnosticado de acordo com o  

registro  encontra-se na tabela XVII. 

 

Tabela XVII – Distribuição dos diagnósticos do sexo, realizados em 271 crânios, baseados 

na observação do indicador abertura piriforme. 

 

  SEXO   

 HOMEM MULHER TOTAL 

HOMEM 131 24 155 

MULHER 45 71 116 

D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O

 

TOTAL 176 95 271 
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6.1  Exatidão  (accuracy) 

A exatidão geral da amostra para o indicador abertura piriforme foi de 83,3%.  

 

6.2 Confiabilidade (Reliability) 

Em 57 dos 60 crânios reanalisados o diagnóstico do sexo, observando o indicador abertura 

piriforme, foi coincidente,  pois o erro intraobservador foi de 5%. 

 

6.3  Sensibilidade 

 

6.3.1 Sensibilidade para o sexo masculino 

 

A probabilidade de diagnosticar corretamente um crânio masculino analisando a abertura 

piriforme foi de 74,4%. 

6.3.2 Sensibilidade para o sexo feminino 

 

A probabilidade de diagnosticar corretamente um crânio feminino analisando a abertura 

piriforme foi de 74,7%. 

 

6.4  Valor prognóstico  

 

6.4.1 Valor prognóstico para o sexo masculino 

 

A probabilidade de que um crânio diagnosticado como do sexo masculino, analisando a 

abertura piriforme, seja efetivamente masculino foi de 84,5%. 

  

6.4.2 Valor prognóstico para o sexo feminino 

 

A probabilidade de que um crânio diagnosticado como do sexo feminino, analisando a 

abertura piriforme, seja efetivamente feminino foi de 61,2%. 

 

6.5 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios 

 

6.5.1 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios para o sexo masculino 
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a) Positivo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo masculino, observando o indicador 

abertura piriforme, resultou 2,95 vezes mais provável que o crânio tenha sido corretamente 

classificado. 

 

b) Negativo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo masculino, observando o indicador  

abertura piriforme, resultou 0,34 vezes mais provável que o crânio tenha sido 

incorretamente classificado. 

 

 

6.5.2 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios para o sexo feminino 

 

a) Positivo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo feminino, observando o indicador  

abertura piriforme, resultou 2,96 vezes mais provável que o crânio tenha sido corretamente 

classificado. 

 

b) Negativo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo feminino, observando o indicador 

abertura piriforme, resultou 0,33 vezes mais provável que o crânio tenha sido 

incorretamente classificado. 

 

6.6  Odds Ratio 

 

Para cada 8,61 crânios diagnosticados corretamente como masculinos, ao se aplicar a prova 

diagnóstica baseada na observação do indicador abertura piriforme, encontrou-se 1 

incorretamente classificado. 
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Na tabela XVIII encontramos o resumo dos valores obtidos da prova diagnóstica baseada 

na observação do indicador abertura piriforme. 

 

Tabela XVIII - Valores obtidos da prova diagnóstica, baseada na observação do indicador 

abertura piriforme, realizada em 271 crânios da coleção da UNIFESP. 

 

 

Exatidão Erro Odds 

Ratio 

Sensibilidade Valor 

Prognóstico 

Likelihood Ratios 

   Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

       + - + - 

83,3% 5% 8,61 74,4% 74,7% 84,5% 61,2% 2,95 0,34 2,96 0,33

 

 

7. Ossos nasais 

 

Para o indicador ossos nasais foi examinado um total de 262 crânios dos 284 crânios de 

indivíduos adultos, brasileiros, dos quais 175 correspondiam a indivíduos do sexo 

masculino e 87 do sexo feminino. 

 

A distribuição dos crânios cujo sexo foi corretamente diagnosticado de acordo com o 

registro encontra-se na tabela XIX. 

 

Tabela XIX -  Distribuição dos diagnósticos do sexo realizados em 262 crânios, com base 

na observação do indicador ossos nasais. 

 

  SEXO   

 HOMEM MULHER TOTAL 

HOMEM 142 21 163 

MULHER 33 66 99 

D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O

 

TOTAL 175 87 262 
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7.1  Exatidão  (accuracy) 

A exatidão geral da amostra para o indicador ossos nasais foi de 79,38%.  

 

7.2 Confiabilidade (Reliability) 

Em 53 dos 60 crânios reanalisados o diagnóstico do sexo, observando o indicador ossos 

nasais, foi coincidente,  pois o erro intraobservador foi de 11,6%. 

 

7.3  Sensibilidade 

 

7.3.1 Sensibilidade para o sexo masculino 

 

A probabilidade de diagnosticar corretamente um crânio masculino analisando os  ossos 

nasais foi de 81,14%. 

7.3.2 Sensibilidade para o sexo feminino 

 

A probabilidade de diagnosticar corretamente um crânio feminino analisando os ossos 

nasais foi de 75,86%. 

 

7.4  Valor prognóstico  

 

7.4.1 Valor prognóstico para o sexo masculino 

 

A probabilidade de que um crânio diagnosticado como do sexo masculino,  analisando os 

ossos nasais, seja efetivamente masculino foi de 87,11%. 

 

7.4.2 Valor prognóstico para o sexo feminino 

 

A probabilidade de que um crânio diagnosticado como do sexo feminino,  analisando os 

ossos nasais, seja efetivamente feminino foi de 66,66%. 

 

7.5 Razão de verossimilhança ou  likelihood ratios 

 

7.5.1 Razão de verossimilhança ou  likelihood ratios para o sexo masculino 
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a) Positivo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo masculino, observando o indicador ossos 

nasais, resultou 3,36 vezes mais provável que o crânio tenha sido corretamente 

classificado. 

 

b) Negativo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo masculino, observando o indicador  ossos 

nasais, resultou 0,24 vezes mais provável que o crânio tenha sido incorretamente 

classificado. 

 

 

7.5.2 Razão de verossimilhança ou  likelihood ratios para o sexo feminino 

 

a) Positivo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo feminino, observando o indicador  ossos 

nasais, resultou 4,03 vezes mais provável que o crânio tenha sido corretamente 

classificado. 

 

b) Negativo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo feminino, observando o indicador ossos 

nasais, resultou 0,29 vezes mais provável que o crânio tenha sido incorretamente 

classificado. 

 

7.6  Odds Ratio 

 

Para cada 13,52 crânios diagnosticados corretamente como masculinos, ao se aplicar a 

prova diagnóstica baseada na observação do indicador ossos nasais, encontrou-se 1 

incorretamente classificado. 
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Na tabela XX encontramos o resumo dos valores obtidos da prova diagnóstica baseada na 

observação do indicador ossos nasais. 

 

Tabela XX - Valores obtidos da prova diagnóstica, baseada na observação do indicador 

ossos nasais, realizada em 262 crânios da coleção da UNIFESP. 

 

 

Exatidão Erro Odds 

Ratio 

Sensibilidade Valor 

Prognóstico 

Likelihood Ratios 

   Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

       + - + - 

79,38% 11,6% 13,52 81,14% 75,86% 87,11% 66,66% 3,36 0,24 4,03 0,29

 

 

 

8. Osso zigomático 

 

Para o indicador osso zigomático foram examinados o total de 273 crânios dos 284 crânios 

de indivíduos adultos, brasileiros, dos quais 178 correspondiam a indivíduos do sexo 

masculino e 95 ao do sexo feminino. 

 

A distribuição dos crânios cujo sexo foi corretamente diagnosticado de acordo com o 

registro encontra-se na tabela XXI. 

 

Tabela XXI -  Distribuição dos diagnósticos do sexo realizados em 273 crânios, com base 

na observação do indicador osso zigomático. 

 

  SEXO   

 HOMEM MULHER TOTAL 

HOMEM 149 16 165 

MULHER 29 79 108 

D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O

 

TOTAL 178 95 273 
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8.1  Exatidão  (accuracy) 

A exatidão  geral da amostra para o indicador osso zigomático foi de 83,51% . 

 

8.2 Confiabilidade (Reliability) 

Em 58 dos 60 crânios reanalisados, o diagnóstico do sexo, observando o indicador osso 

zigomático, foi coincidente,  pois o erro intraobservador foi de 3,3%. 

 

8.3  Sensibilidade 

 

8.3.1 Sensibilidade para o sexo masculino 

 

A probabilidade de diagnosticar corretamente um crânio masculino analisando o osso 

zigomático foi de 83,7%. 

8.3.2 Sensibilidade para o sexo feminino 

 

A probabilidade de diagnosticar corretamente um crânio feminino analisando o osso 

zigomático foi de 83,1%. 

 

8.4  Valor prognóstico  

 

8.4.1 Valor prognóstico para o sexo masculino 

 

A probabilidade de que um crânio diagnosticado como do sexo masculino,  analisando o 

osso zigomático, seja efetivamente masculino foi de 90,3%. 

 

8.4.2 Valor  prognóstico para o sexo feminino 

 

A probabilidade de que um crânio diagnosticado como do sexo feminino,  analisando o 

osso zigomático, seja efetivamente feminino foi de 73,14%. 

 

8.5 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios 

 

8.5.1 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios para o sexo masculino 
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a) Positivo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo masculino, observando o indicador osso 

zigomático, resultou 4,98 vezes mais provável que o crânio tenha sido corretamente 

classificado. 

 

b) Negativo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo masculino, observando o indicador  osso 

zigomático, resultou 0,19 vezes mais provável que o crânio tenha sido incorretamente 

classificado. 

 

8.5.2 Razão  de verossimilhança ou likelihood ratios para o sexo feminino 

 

a) Positivo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo feminino, observando o indicador  osso 

zigomático, resultou 5,12 vezes mais provável que o crânio tenha sido corretamente 

classificado. 

 

b) Negativo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo feminino, observando o indicador osso 

zigomático, resultou 0,2 vezes mais provável que o crânio tenha sido incorretamente 

classificado. 

 

8.6  Odds ratio 

 

Para cada 25,36 crânios diagnosticados corretamente como masculinos, ao se aplicar a 

prova diagnóstica baseada na observação do indicador osso zigomático, encontrou-se 1 

incorretamente classificado. 
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Na tabela XXII encontramos o resumo dos valores obtidos da prova diagnóstica baseada na 

observação do indicador osso zigomático. 

 

Tabela XXII - Valores obtidos da prova diagnóstica, baseada na observação do indicador 

osso zigomático, realizada em 273 crânios da coleção da UNIFESP. 

 

 

Exatidão Erro Odds 

Ratio 

Sensibilidade Valor 

Prognóstico 

Likelihood Ratios 

   Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

       + - + - 

83,51% 3,3% 25,3 83,7% 83,1% 90,3% 73,14% 4,98 0,19 5,12 0,2

 

 

 

9. Arco zigomático 

 

Para o indicador arco zigomático foi examinado um total de 270 crânios dos 284 crânios de 

indivíduos adultos, brasileiros, dos quais 177 correspondiam a indivíduos do sexo 

masculino e 93 do sexo feminino. 

 

A distribuição dos crânios cujo sexo foi corretamente diagnosticado de acordo com o 

registro encontra-se na  tabela XXIII. 

 

Tabela XXIII -  Distribuição dos diagnósticos do sexo realizados em 270 crânios, com base  

na observação do indicador arco zigomático. 

 

  SEXO   

 HOMEM MULHER TOTAL 

HOMEM 136 24 160 

MULHER 41 69 110 

D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O

 

TOTAL 177 93 270 
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9.1  Exatidão  (accuracy) 

A exatidão geral da amostra  para o indicador arco zigomático foi de 75,9%.    

 

9.2 Confiabilidade (Reliability) 

Em 57 dos 60 crânios reanalisados o diagnóstico do sexo, observando o indicador arco 

zigomático, foi coincidente,  pois o erro intraobservador foi de 5%. 

 

9.3  Sensibilidade 

 

9.3.1 Sensibilidade para o sexo masculino 

 

A probabilidade de diagnosticar corretamente um crânio masculino analisando o arco 

zigomático foi de 76,83%. 

9.3.2 Sensibilidade para o sexo feminino 

 

A probabilidade de diagnosticar corretamente um crânio feminino analisando o arco 

zigomático foi de 74,19%. 

 

9.4  Valor prognóstico  

 

9.4.1 Valor prognóstico  para o sexo masculino 

 

A probabilidade de que um crânio diagnosticado como do sexo masculino,  analisando o 

arco zigomático, seja efetivamente masculino foi de 85%. 

 

9.4.2 Valor prognóstico para o sexo feminino 

 

A probabilidade de que um crânio diagnosticado como do sexo feminino,  analisando o 

arco zigomático, seja efetivamente feminino foi de 67,72%. 

 

9.5 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios 

 

9.5.1 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios para o sexo masculino 
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a) Positivo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo masculino, observando o indicador arco 

zigomático, resultou 2,97 vezes mais provável que o crânio tenha sido corretamente 

classificado. 

 

b) Negativo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo masculino, observando o indicador  arco 

zigomático, resultou 0,31 vezes mais provável que o crânio tenha sido incorretamente 

classificado. 

 

 

9.5.2 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios para o sexo feminino 

 

a) Positivo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo feminino, observando o indicador  arco 

zigomático, resultou 3,2 vezes mais provável que o crânio tenha sido corretamente 

classificado. 

 

b) Negativo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo feminino, observando o indicador arco 

zigomático, resultou 0,33 vezes mais provável que o crânio tenha sido incorretamente 

classificado. 

 

 

9.6  Odds ratio 

 

Para cada 9,53 crânios diagnosticados corretamente como masculinos, ao se aplicar a prova 

diagnóstica baseada na observação do indicador arco zigomático, encontrou-se 1 

incorretamente classificado. 
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Na tabela XXIV encontramos o resumo dos valores obtidos da prova diagnóstica baseada 

na observação do indicador arco zigomático. 

 

Tabela XXIV -  Valores obtidos da prova diagnóstica, baseada na observação do indicador 

arco zigomático, realizada em 270 crânios da coleção da UNIFESP. 

 

 

Exatidão Erro Odds 

Ratio 

Sensibilidade Valor Prognóstico Likelihood Ratios 

   Homem Homem Homem Homem Homem Mulher 

       + - + - 

75,9% 5% 9,53 76,83% 74,19% 85% 67,72% 2,97 0,31 3,2 0,33

 

 

 

10. Eminências parietais 

 

Para o indicador eminências parietais foi examinado um total de 269 crânios dos 284 

crânios de indivíduos adultos, brasileiros, dos quais 176 correspondiam a indivíduos do 

sexo masculino e 93 ao do sexo feminino. 

 

A distribuição dos crânios cujo sexo foi corretamente diagnosticado de acordo com o 

registro encontra-se na tabela XXV. 

 

Tabela XXV - Distribuição dos diagnósticos do sexo realizados em 269 crânios, com base 

na observação do indicador eminências parietais. 

 

  SEXO   

 HOMEM MULHER TOTAL 

HOMEM 124 31 155 

MULHER 52 62 114 

D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O

 

TOTAL 176 93 269 
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10.1 Exatidão  (accuracy) 

 

A exatidão geral da amostra para  indicador eminências parietais foi de 80,66%.     

        

10.2 Confiabilidade (Reliability) 

Em 56 dos 60 crânios reanalisados o diagnóstico do sexo, observando o indicador 

eminências parietais, foi coincidente,  pois o erro intraobservador foi de 6,6%. 

 

10.3  Sensibilidade 

 

10.3.1 Sensibilidade para o sexo masculino 

 

A probabilidade de diagnosticar corretamente um crânio masculino analisando as 

eminências parietais foi de 70,45%. 

10.3.2 Sensibilidade para o sexo feminino 

 

A probabilidade de diagnosticar corretamente um crânio feminino analisando as 

eminências parietais foi de 66,66%. 

 

10.4  Valor prognóstico  

 

10.4.1 Valor prognóstico para o sexo masculino 

 

A probabilidade de que um crânio diagnosticado como do sexo masculino,  analisando as 

eminências parietais, seja efetivamente masculino foi de 80%. 

 

10.4.2 Valor prognóstico para o sexo feminino 

 

A probabilidade de que um crânio diagnosticado como do sexo feminino,  analisando as 

eminências parietais, seja efetivamente feminino foi de 54,3%. 

 

10.5 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios 

10.5.1 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios para o sexo masculino 
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a) Positivo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo masculino, observando o indicador 

eminências parietais, resultou 2,1 vezes mais provável que o crânio tenha sido 

corretamente classificado. 

 

b) Negativo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo masculino, observando o indicador 

eminências parietais, resultou 0,44 vezes mais provável que o crânio tenha sido 

incorretamente classificado. 

 

 

10.5.2  Razão de verossimilhança  ou  likelihood ratios para o sexo feminino 

 

a) Positivo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo feminino, observando o indicador  

eminências parietais, resultou 2,25 vezes mais provável que o crânio tenha sido 

corretamente classificado. 

 

b) Negativo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo feminino, observando o indicador  

eminências parietais, resultou 0,47 vezes mais provável que o crânio tenha sido 

incorretamente classificado. 

 

 

10.6  Odds ratio 

 

Para cada 4,76 crânios diagnosticados corretamente como masculinos, ao se aplicar a prova 

diagnóstica baseada na observação do indicador eminências parietais, encontrou-se 1 

incorretamente classificado. 
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Na tabela XXVI encontramos o resumo dos valores obtidos da prova diagnóstica baseada 

na observação do indicador eminências parietais. 

 

Tabela XXVI -  Valores obtidos da prova diagnóstica, baseada na observação do indicador 

eminências parietais, realizada em 269 crânios da coleção da UNIFESP. 

 

 

Exatidão Erro Odds 

Ratio 

Sensibilidade Valor 

Prognóstico 

Likelihood Ratios 

   Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

       + - + - 

80,66% 6.6% 4,76 70,45% 66,66% 80% 54,3% 2,1 0,44 2,25 0,47

 

 

 

11. Processo  mastóide 

 

Para o indicador processo mastóide foi examinado um total de 282 crânios dos 284 crânios 

de indivíduos adultos, brasileiros, dos quais 177 correspondiam a indivíduos do sexo 

masculino e  95 ao do  sexo feminino. 

 

A distribuição dos crânios cujo sexo foi corretamente diagnosticado de acordo com o 

registro encontra-se na tabela XXVII. 

 

Tabela XXVII - Distribuição dos diagnósticos do sexo realizados em 280 crânios, com 

base na observação do indicador processo mastóide. 

 

  SEXO   

 HOMEM MULHER TOTAL 

HOMEM 163 29 192 

MULHER 14 76 90 

D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O

 

TOTAL 177 95 280 
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11.1 Exatidão  (accuracy) 

 

A exatidão geral da amostra para o  indicador processo mastóide foi de 84,75% .                                  

 

11.2 Confiabilidade (Reliability) 

Em 59 dos 60 crânios reanalisados o diagnóstico do sexo, observando o indicador processo 

mastóide, foi coincidente,  pois o  erro intraobservador foi de 1,6%. 

 

11.3  Sensibilidade 

 

11.3.1 Sensibilidade para o sexo masculino 

 

A probabilidade de diagnosticar corretamente um crânio masculino analisando o processo 

mastóide foi de 92,09%. 

11.3.2 Sensibilidade para o sexo feminino 

 

A probabilidade de diagnosticar corretamente um crânio feminino analisando o processo 

mastóide  foi  de 80%. 

 

11.4  Valor prognóstico 

 

11.4.1 Valor prognóstico para o sexo masculino 

 

A probabilidade de que um crânio diagnosticado como do sexo masculino,  analisando o 

processo mastóide, seja efetivamente masculino foi de 84,8%. 

 

11.4.2 Valor prognóstico para o sexo feminino 

 

A probabilidade de que um crânio diagnosticado como do sexo feminino, analisando o 

processo mastóide, seja efetivamente feminino foi de 84,4%. 

 

11.5 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios 
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11.5.1 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios para o sexo masculino 

 

a) Positivo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo masculino, observando o indicador 

processo mastóide, resultou 3,01 vezes mais provável que o crânio tenha sido corretamente 

classificado. 

 

b) Negativo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo masculino, observando o indicador  

processo mastóide, resultou 0,098 vezes mais provável que o crânio tenha sido 

incorretamente classificado. 

 

11.5.2 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios para o sexo feminino 

 

a) Positivo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo feminino, observando o indicador  

processo mastóide, resultou 10,1 vezes mais provável que o crânio tenha sido corretamente 

classificado. 

 

b) Negativo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo feminino, observando o indicador 

processo mastóide, resultou 0,33 vezes mais provável que o crânio tenha sido 

incorretamente classificado. 

 

 

11.6  Odds ratio 

 

Para cada 30,51 crânios diagnosticados corretamente como masculinos, ao se aplicar a 

prova diagnóstica baseada na observação do indicador processo mastóide, encontrou-se 1 

incorretamente classificado. 
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Na tabela XXVIII encontramos o resumo dos valores obtidos da prova diagnóstica baseada 

na observação do indicador processo mastóide. 

 

Tabela XXVIII -  Valores obtidos da prova diagnóstica, baseada na observação do 

indicador processo mastóide, realizada em 282 crânios da coleção da UNIFESP. 

 

 

Exatidão Erro Odds 

Ratio 

Sensibilidade Valor 

Prognóstico 

Likelihood Ratios 

   Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

       + - + - 

84,75% 1,6% 30,51 92,09% 80% 84,8% 84,4% 3,01 0,098 10,1 0,33

 

 

 

12. Rugosidades do osso occipital 

 

Para o indicador rugosidades do osso occipital foi examinado um total de 273 crânios dos 

284 crânios de indivíduos adultos, brasileiros, dos quais 178 correspondiam a indivíduos 

do sexo masculino e 95 do sexo feminino. 

 

A distribuição dos crânios cujo sexo foi corretamente diagnosticado de acordo com o 

registro encontra-se na tabela XXIX. 

 

Tabela XXIX - Distribuição dos diagnósticos do sexo realizados em 273 crânios, com base 

na observação do indicador osso occipital. 

 

  SEXO   

 HOMEM MULHER TOTAL 

HOMEM 154 28 182 

MULHER 24 67 91 

D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O

 

TOTAL 178 95 273 
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12.1 Exatidão  (accuracy) 

 

A exatidão geral da amostra para o indicador rugosidades do osso occipital foi de 80,9%. 

 

12.2 Confiabilidade (Reliability) 

Em 58 dos 60 crânios reanalisados o diagnóstico do sexo, observando o indicador 

rugosidades do osso occipital, foi coincidente,  pois o erro intraobservador foi de 3,3%. 

 

12.3  Sensibilidade 

 

12.3.1 Sensibilidade para o sexo masculino 

 

A probabilidade de diagnosticar corretamente um crânio masculino analisando as 

rugosidades do osso occipital foi de 86,5%. 

12.3.2 Sensibilidade para o sexo feminino 

 

A probabilidade de diagnosticar corretamente um crânio feminino analisando as 

rugosidades do osso occipital foi de 70,52%. 

 

12.4  Valor prognóstico 

 

12.4.1 Valor prognóstico para o sexo masculino 

 

A  probabilidade de que um crânio diagnosticado como do sexo masculino,  analisando as 

rugosidades do osso occipital, seja efetivamente masculino foi de 84,6%. 

 

12.4.2 Valor prognóstico para o sexo feminino 

 

A probabilidade de que um crânio diagnosticado como do sexo feminino,  analisando as 

rugosidades do osso occipital, seja efetivamente feminino foi de 73,6%. 

 

12.5 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios 

12.5.1 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios para o sexo masculino 
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a) Positivo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo masculino, observando o indicador 

rugosidades do osso occipital, resultou 2,9 vezes mais provável que o crânio tenha sido 

corretamente classificado. 

 

b) Negativo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo masculino, observando o indicador  

rugosidades do osso occipital, resultou 0,19 vezes mais provável que o crânio tenha sido 

incorretamente classificado. 

 

 

12.5.2 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios para o sexo feminino 

 

a) Positivo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo feminino, observando o indicador  

rugosidades do osso occipital, resultou 5,26 vezes mais provável que o crânio tenha sido 

corretamente classificado. 

 

b) Negativo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo feminino, observando o indicador 

rugosidades do osso occipital, resultou 0,33 vezes mais provável que o crânio tenha sido 

incorretamente classificado. 

 

 

12.6  Odds Ratio 

 

Para cada 15,35 crânios diagnosticados corretamente como masculinos, ao se aplicar a 

prova diagnóstica baseada na observação do indicador rugosidades do osso occipital, 

encontrou-se 1 incorretamente classificado. 
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Na tabela XXX encontramos o resumo dos valores obtidos da prova diagnóstica baseada 

na observação do indicador rugosidades do osso occipital. 

 

Tabela XXX -  Valores obtidos da prova diagnóstica, baseada na observação do indicador 

rugosidades do osso occipital, realizada em 273 crânios da coleção da UNIFESP. 

 

 

Exatidão Erro Odds 

Ratio 

Sensibilidade Valor 

Prognóstico 

Likelihood Ratios 

   Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

       + - + - 

80,9% 3,3% 15,35 86,5% 70,52% 84,6% 73,6% 2,9 0,19 5,26 0,33

 

 

 

13. Côndilos occipitais 

 

Para o indicador côndilos occipitais foi examinado um total de 261 crânios dos 284 crânios 

de indivíduos adultos, brasileiros, dos quais 171 correspondiam a indivíduos do sexo 

masculino e 90 do sexo feminino. 

 

A distribuição dos crânios cujo sexo foi corretamente diagnosticado de acordo com o 

registro encontra-se na tabela XXXI. 

 

Tabela XXXI – Distribuição dos diagnósticos do sexo realizados em 261 crânios, com base 

na observação do indicador côndilos occipitais. 

 

  SEXO   

 HOMEM MULHER TOTAL 

HOMEM 137 20 157 

MULHER 34 70 104 

D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O

 

TOTAL 171 90 261 
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13.1 Exatidão  (accuracy) 

 

A exatidão geral da amostra para o indicador côndilos occipitais foi de 79,3%. 

 

13.2 Confiabilidade (Reliability) 

Em 55 dos 60 crânios reanalisados o diagnóstico do sexo, observando o indicador côndilos 

occipitais, foi coincidente,  pois o erro intraobservador foi de 8,3%. 

 

13.3  Sensibilidade 

 

13.3.1 Sensibilidade para o sexo masculino 

 

A probabilidade de diagnosticar corretamente um crânio masculino analisando os côndilos 

occipitais foi de 80%. 

 

13.3.2 Sensibilidade para o sexo feminino 

 

A probabilidade de diagnosticar corretamente um crânio feminino analisando os côndilos 

occipitais foi de 77,7%. 

 

13.4  Valor prognóstico 

 

13.4.1 Valor prognóstico para o sexo masculino 

 

A probabilidade de que um crânio diagnosticado como do sexo masculino,  analisando os 

côndilos occipitais, seja efetivamente masculino foi de 87,26%. 

 

13.4.2 Valor prognóstico para o sexo feminino 

 

A probabilidade de que um crânio diagnosticado como do sexo feminino,  analisando os 

côndilos occipitais, seja efetivamente feminino foi de 67,3%. 
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13.5 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios 

 

13.5.1 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios para o sexo masculino 

 

a) Positivo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo masculino, observando o indicador 

côndilos occipitais, resultou 3,57 vezes mais provável que o crânio tenha sido corretamente 

classificado. 

 

b) Negativo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo masculino, observando o indicador  

côndilos occipitais, resultou 0,25 vezes mais provável que o crânio tenha sido 

incorretamente classificado. 

 

13.5.2 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios para o sexo feminino 

 

a) Positivo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo feminino, observando o indicador  

côndilos occipitais, resultou 3,9 vezes mais provável que o crânio tenha sido corretamente 

classificado. 

 

b) Negativo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo feminino, observando o indicador 

côndilos occipitais, resultou 0,27 vezes mais provável que o crânio tenha sido 

incorretamente classificado. 
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13.6  Odds Ratio 

 

Para cada 14,1 crânios diagnosticados corretamente como masculinos, ao se aplicar a prova 

diagnóstica baseada na observação do indicador côndilos occipitais, encontrou-se 1 

incorretamente classificado. 

 

Na tabela XXXII encontramos o resumo dos valores obtidos da prova diagnóstica baseada 

na observação do indicador côndilos occipitais. 

 

Tabela XXXII - Valores obtidos da prova diagnóstica, baseada na observação do indicador 

côndilos occipitais, realizada em 261 crânios da coleção da UNIFESP. 

 

 

Exatidão Erro Odds 

Ratio 

Sensibilidade Valor 

Prognóstico 

Likelihood Ratios 

   Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

       + - + - 

79,3% 8,3% 14,1 80% 77,7% 87,26% 67,3% 3,57 0,25 3,9 0,27

 

 

 

 

14. Forma do Palato 

 
Para o indicador forma do palato foi examinado um total de 273 crânios dos 284 crânios de 

indivíduos adultos, brasileiros, dos quais 178 correspondiam a indivíduos do sexo 

masculino e 95 do sexo feminino. 

 

A distribuição dos crânios cujo sexo foi corretamente diagnosticado de acordo com o  

registro encontra-se na tabela XXXIII. 
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Tabela XXXIII -  Distribuição dos diagnósticos do sexo realizados em 273 crânios, com 

base na observação do indicador forma do palato. 

 

  SEXO   

 HOMEM MULHER TOTAL 

HOMEM 144 40 184 

MULHER 34 55 89 
D

IA
G

N
Ó

ST
IC

O
 

TOTAL 178 95 273 

 

14.1 Exatidão  (accuracy) 

 

A exatidão geral da amostra para o indicador forma do palato foi de 72,89%.     

 

14.2 Confiabilidade (Reliability) 

 

Em 55 dos 60 crânios reanalisados o diagnóstico do sexo, observando o indicador forma do 

palato, foi coincidente,  pois o erro intraobservador foi de 8,3%. 

 

14.3  Sensibilidade 

 

14.3.1 Sensibilidade para o sexo masculino 

 

A probabilidade de diagnosticar corretamente um crânio masculino analisando a forma do 

palato foi de 80,89%. 

 

14.3.2 Sensibilidade para o sexo feminino 

 

A probabilidade de diagnosticar corretamente um crânio feminino analisando a forma do 

palato foi de 57,89%. 

 

14.4  Valor prognóstico 
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14.4.1 Valor prognóstico para o sexo masculino 

 

A probabilidade de que um crânio diagnosticado como do sexo masculino,  analisando a 

forma do palato, seja efetivamente masculino foi de 78,26%. 

 

14.4.2 Valor prognóstico para o sexo feminino 

 

A probabilidade de que um crânio diagnosticado como do sexo feminino,  analisando a 

forma do palato, seja efetivamente feminino foi de 61,79%. 

 

14.5 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios 

 

14.5.1 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios para o sexo masculino 

 

a) Positivo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo masculino, observando o indicador forma 

do palato, resultou 1,9 vezes mais provável que o crânio tenha sido corretamente 

classificado. 

 

b) Negativo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo masculino, observando o indicador  

forma do palato, resultou 0,32 vezes mais provável que o crânio tenha sido incorretamente 

classificado. 

 

 

14.5.2 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios para o sexo feminino 

 

a) Positivo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo feminino, observando o indicador  forma 

do palato, resultou 3,03 vezes mais provável que o crânio tenha sido corretamente 

classificado. 
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b) Negativo 

 

Quando se diagnosticou um crânio como do sexo feminino, observando o indicador forma 

do palato, resultou 0,52 vezes mais provável que o crânio tenha sido incorretamente 

classificado. 

 

 

14.6  Odds Ratio 

 

Para cada 5,82 crânios diagnosticados corretamente como masculinos, ao se aplicar a prova 

diagnóstica baseada na observação do indicador forma do palato, encontrou-se 1 

incorretamente classificado. 

 

Na tabela XXXIV encontramos o resumo dos valores obtidos da prova diagnóstica baseada 

na observação do indicador forma do palato. 

 

Tabela XXXIV -  Valores obtidos da prova diagnóstica, baseada na observação do 

indicador forma do palato, realizada em 273 crânios da coleção da UNIFESP. 

 

 

Exatidão Erro Odds 

Ratio 

Sensibilidade Valor 

Prognóstico 

Likelihood Ratios 

   Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

       + - + - 

72,89% 8,3% 5,82 80,89% 57,89% 78,26% 61,79% 1,9 0,32 3,03 0,52
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15. Mandíbula 

 

Para o indicador forma e aspecto geral da mandíbula foi examinado um total de 242 peças, 

devido ao fato de que dos 284 crânios de indivíduos adultos, brasileiros, 35 não 

apresentavam mandíbula e 7 encontravam-se em mal estado; portanto 178 mandíbulas 

correspondiam a indivíduos do sexo masculino e 95 do sexo feminino. 

 

A distribuição dos crânios cujo sexo foi corretamente diagnosticado de acordo com o 

registro encontra-se na tabela XXXV. 

 

Tabela XXXV - Distribuição dos diagnósticos do sexo realizados em 242 crânios, com 

base na observação do indicador aspecto geral da mandíbula. 

 

 

  SEXO   

 HOMEM MULHER TOTAL 

HOMEM 133 17 150 

MULHER 28 64 92 

D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O

 

TOTAL 161 81 242 

 

 

 

15.1 Exatidão  (accuracy) 

 

A exatidão geral da amostra para o indicador forma e aspecto geral da mandíbula foi de 

81,4%.                                   

 

15.2 Confiabilidade (Reliability) 

 

Em 58 das 60 mandíbulas re-analisadas o diagnóstico do sexo, observando o indicador 

forma e aspecto geral da mandíbula, foi coincidente,  pois o erro intraobservador foi de 

3,3%. 
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15.3  Sensibilidade 

 

15.3.1 Sensibilidade para o sexo masculino 

 

A probabilidade de diagnosticar corretamente uma mandíbula  masculina analisando a 

forma e aspecto geral da mandíbula foi de 82,6%. 

 

15.3.2 Sensibilidade para o sexo feminino 

 

A probabilidade de diagnosticar corretamente uma mandíbula feminina analisando a forma 

e aspecto geral da mandíbula foi de 79,01%. 

 

15.4  Valor prognóstico 

 

15.4.1 Valor prognóstico para o sexo masculino 

 

A probabilidade de que uma mandíbula diagnosticada como do sexo masculino,  

analisando a forma e aspecto geral da mandíbula, seja efetivamente masculina foi de 

88,66%. 

 

15.4.2 Valor prognóstico para o sexo feminino 

 

A probabilidade de que uma mandíbula diagnosticada como do sexo feminino,  analisando 

a forma e aspecto geral da mandíbula, seja efetivamente feminina foi de 69,56%. 

 

15.5 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios 

 

15.5.1 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios para o sexo masculino 

 

a) Positivo 

 

Quando se diagnosticou uma mandíbula como do sexo masculino, observando o indicador 

forma e  aspecto geral da mandíbula, resultou 3,95 vezes mais provável que a mandíbula 

tenha sido corretamente classificada. 
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b) Negativo 

 

Quando se diagnosticou uma mandíbula como do sexo masculino, observando o indicador  

forma e aspecto geral da mandíbula, resultou 0,22 vezes mais provável que a mandíbula 

tenha sido incorretamente classificada. 

 

15.5.2 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios para o sexo feminino 

 

a) Positivo 

 

Quando se diagnosticou uma mandíbula como do sexo feminino, observando o indicador  

forma e aspecto geral da mandíbula, resultou 4,54 vezes mais provável que a mandíbula 

tenha sido corretamente classificada. 

 

b) Negativo 

 

Quando se diagnosticou uma mandíbula como do sexo feminino, observando o indicador 

forma e aspecto geral da mandíbula, resultou 0,25 vezes mais provável que a mandíbula 

tenha sido incorretamente classificada. 

 

 

15.6  Odds Ratio 

 

Para cada 17,88 mandíbulas diagnosticadas corretamente como masculinas, ao se aplicar a 

prova diagnóstica baseada na observação do indicador forma e aspecto geral da mandíbula, 

encontrou-se 1 incorretamente classificada. 

 

Na Tabela XXXVI encontramos o resumo dos valores obtidos da prova diagnóstica 

baseada na observação do indicador forma e aspecto geral da mandíbula. 
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Tabela XXXVI - Valores obtidos da prova diagnóstica, baseada na observação do 

indicador forma e  aspecto geral da mandíbula, realizada em 242 mandíbulas da coleção da 

UNIFESP. 

 

Exatidão Erro Odds 

Ratio 

Sensibilidade Valor 

Prognóstico 

Likelihood Ratios 

   Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

       + - + - 

81,4% 3,3% 17,88 82,6% 79,01% 88,66% 69,56% 3,95 0,22 4,54 0,25

 

 

 

 

16. Forma do Mento 

 

Para o indicador forma do mento foi examinado um total de 240 peças, devido ao fato de 

que dos 284 crânios de indivíduos adultos, brasileiros, 35 não apresentavam mandíbula e 9 

apresentavam a região mentual em mal estado; 160 mandíbulas correspondiam a 

indivíduos do sexo masculino e 80 do sexo feminino. 

 

A distribuição dos crânios cujo sexo foi corretamente diagnosticado de acordo com o 

registro encontra-se na tabela XXXVII. 

 

Tabela XXXVII - Distribuição dos diagnósticos do sexo realizados em 240 crânios, com 

base na observação do indicador forma do mento. 

 

 

  SEXO   

 HOMEM MULHER TOTAL 

HOMEM 127 26 153 

MULHER 33 54 87 

D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O

 

TOTAL 160 80 240 
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16.1 Exatidão (accuracy) 

 

A exatidão geral da amostra para o indicador forma do mento foi de 75,41%.             

 

 

16.2 Confiabilidade (Reliability) 

 

Em 55 das 60 mandíbulas re-analisadas o diagnóstico do sexo, observando o indicador 

forma do mento, foi coincidente,  pois o erro intraobservador foi de 8,3%. 

 

 

16.3  Sensibilidade 

 

16.3.1 Sensibilidade para o sexo masculino 

 

A probabilidade de diagnosticar corretamente uma mandíbula masculina analisando a 

forma do mento foi de 79,3%. 

 

16.3.2 Sensibilidade para o sexo feminino 

 

A probabilidade de diagnosticar corretamente uma mandíbula feminina analisando a forma 

do mento foi de 67,5%. 

 

16.4  Valor prognóstico  

 

16.4.1 Valor prognóstico para o sexo masculino 

 

A probabilidade de que uma mandíbula diagnosticada como do sexo masculino,  

analisando a forma do mento, seja efetivamente masculina foi de 83%. 

 

16.4.2 Valor prognóstico para o sexo feminino 

 

A probabilidade de que uma mandíbula diagnosticada como do sexo feminino,  analisando  

a forma do mento, seja efetivamente feminina foi de  62,06%. 
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16.5 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios 

 

16.5.1 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios para o sexo masculino 

 

a) Positivo 

 

Quando se diagnosticou uma mandíbula como do sexo masculino, observando o indicador 

forma do mento, resultou 2,44 vezes mais provável que a mandíbula tenha sido 

corretamente classificada. 

 

b) Negativo 

 

Quando se diagnosticou uma mandíbula como do sexo masculino, observando o indicador  

forma do mento, resultou 0,3 vezes mais provável que a mandíbula tenha sido 

incorretamente classificada. 

 

16.5.2 Razão de verossimilhança ou likelihood ratios para o sexo feminino 

 

a) Positivo 

 

Quando se diagnosticou uma mandíbula como do sexo feminino, observando o indicador  

forma do mento, resultou 3,27 vezes mais provável que a mandíbula tenha sido 

corretamente classificada. 

 

b) Negativo 

 

Quando se diagnosticou uma mandíbula como do sexo feminino, observando o indicador 

forma do mento, resultou 0,4 vezes mais provável que a mandíbula tenha sido 

incorretamente classificada. 
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16.6  Odds Ratio 

 

Para cada 7,99 mandíbulas diagnosticadas corretamente como masculinas, ao se aplicar a 

prova diagnóstica baseada na observação do indicador forma do mento, encontrou-se 1 

incorretamente classificada. 

 

Na tabela XXXVIII encontramos o resumo dos valores obtidos da prova diagnóstica 

baseada na observação do indicador forma do mento. 

 

Tabela XXXVIII - Valores obtidos da prova diagnóstica, baseada na observação do 

indicador forma do mento, realizada em 240 mandíbulas da coleção da UNIFESP. 

 

 

Exatidão Erro Odds 

Ratio 

Sensibilidade Valor 

Prognóstico 

Likelihood Ratios 

   Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

       + - + - 

75,41% 8,3% 7,99 79,3% 67,5% 83% 62,06% 2,44 0,3 3,27 0,4

 

 

 

B)  Análise Integrada 

 

1. Resumo dos resultados das provas diagnósticas baseadas nos indicadores 

morfológicos de dimorfismo sexual 

 

A tabela XXXIX mostra o resumo dos valores de exatidão, erro intraobservador, odds 

ratios, sensibilidade, valores prognósticos, likelihood ratios para os 16 indicadores 

morfológicos clássicos analisados como provas diagnósticas do sexo. 
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Tabela XXXIX - Valores de exatidão, erro intraobservador, odds ratios, sensibilidade, 

valores prognósticos, likelihood ratios para os 16 indicadores morfológicos clássicos 

analisados como provas diagnósticas do sexo. 

 
Indicador Exatidão Erro Odds 

Ratios 
Sensibilidade Valor 

Prognóstico 
Likelihood Ratios 

    Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 
        + - + - 
Tamanho e 
arquitetura 
geral do 
crânio 
 

80,65% 3,3% 16,07 82,22% 77,65% 87,57% 69,52% 3,68 0,22 4,36 0,27 

Forma da 
Fronte 
 

80,14% 10% 18,67 77,65% 84,94% 90,84% 66,38% 5,15 0,26 3,8 0,19 

Eminências 
Frontais 
 

75,47% 10% 10,24 73,98% 78,26% 86,48% 61,53% 3,4 0,31 3,13 0,29 

Arcos 
Superciliares 
 

78,75% 6,6% 11,28 79,21% 77,89% 87,03% 66,66% 3,58 0,26 3,74 0,27 

Forma da 
Órbita 
 

75,5% 13,3% 9,88 74,86% 76,84% 85,89% 61,86% 3,26 0,32 3,06 0,3 

Abertura 
Piriforme 
 

83,3% 5% 8,61 74,4% 74,7% 84,5% 61,2% 2,95 0,34 2,96 0,33 

Ossos Nasais 
 

79,38% 11,6% 13,52 81,14% 75,86% 87,11% 66,66% 3,36 0,24 4,03 0,29 

Osso 
Zigomático 
 

83,51% 3,3% 25,3 83,7% 83,1% 90,3% 73,14% 4,98 0,19 5,12 0,2 

Arco 
Zigomático 
 

75,9% 5% 9,53 76,83% 74,19% 85% 67,72% 2,97 0,31 3,2 0,33 

Eminências 
Parietais 
 

80,66% 6,6% 4,76 70,45% 66,66% 80% 54,3% 2,1 0,44 2,25 0,47 

Processo 
Mastóide 
 

84,75% 1,6% 30,51 92,09% 80% 84,8% 84,4% 3,01 0,098 10,1 0,33 

Rugosidades 
do Osso 
Occipital 
 

80,9% 3,3% 15,35 86,5% 70,52% 84,6% 73,6% 2,9 0,19 5,26 0,33 

Côndilos 
Occipitais 

79,3% 8,3% 14,1 80% 77,7% 87,26% 67,3% 3,57 0,25 3,9 0,27 

Forma do 
Palato 
 

72,89% 8,3% 5,82 80,89% 57,89% 78,26% 61,79% 1,9 0,32 3,03 0,52 

Mandíbula 
 

81,4% 3,3% 17,88 82,6% 79,01% 88,66% 69,56% 3,95 0,22 4,54 0,25 

Forma do 
Mento 

75,41% 8,3% 7,99 79,3% 67,5% 83% 62,06% 2,44 0,3 3,27 0,4 
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2, Ranking de exatidão geral dos indicadores morfológicos de dimorfismo sexual 

 

A tabela XL mostra os resultados da exatidão das provas diagnósticas para a determinação 

do sexo com base nos 16 indicadores morfológicos clássicos de dimorfismo sexual, Os 

indicadores encontram-se em ordem descendente, construindo-se um ranking de exatidão, 

 

Tabela XL - Ranking de exatidão geral dos 16 indicadores morfológicos de dimorfismo 

sexual, 

 

Indicador Exatidão Ranking 

Processo mastóide 84,75% 1 

Osso zigomático 83,51% 2 

Abertura piriforme 83,3% 3 

Mandíbula 81,4% 4 

Rugosidades do osso occipital 80,9% 5 

Eminências parietais 80,66% 6 

Tamanho e arquitetura geral do crânio 80,65% 7 

Forma da fronte 80,14% 8 

Ossos nasais 79,38% 9 

Côndilos occipitais 79,3% 10 

Arcos superciliares 78,75% 11 

Arco zigomático 75,9% 12 

Forma da órbita 75,5% 13 

Eminências frontais 75,47% 14 

Forma do mento 75,41% 15 

Forma do Palato 72,89% 16 
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3, Ranking de confiabilidade dos indicadores morfológicos de dimorfismo sexual 

 

A tabela XLI mostra os resultados de confiabilidade das provas diagnósticas para a 

determinação do sexo com base nos 16 indicadores morfológicos clássicos de dimorfismo 

sexual, Os indicadores encontram-se em ordem descendente, construindo-se um ranking de 

confiabilidade, 

 

Tabela XLI - Ranking de confiabilidade dos 16 indicadores morfológicos de dimorfismo 

sexual, 

 

Indicador Erro Ranking 

Processo mastóide 1,6% 1 

Tamanho e arquitetura geral do crânio 3,3% 2 

Osso zigomático 3,3% 2 

Rugosidades do osso occipital 3,3% 2 

Mandíbula 3,3% 2 

Abertura piriforme 5% 3 

Arco zigomático 5% 3 

Arcos superciliares 6,6% 4 

Eminências parietais 6,6% 4 

Côndilos occipitais 8,3% 5 

Forma do palato 8,3% 5 

Forma do mento 8,3% 5 

Forma da fronte 10% 6 

Eminências frontais 10% 6 

Ossos nasais 11,6% 7 

Forma da órbita 13,3% 8 
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4, Ranking do Rendimento geral dos indicadores morfológicos de dimorfismo sexual 

 

 

A Tabela XLII mostra os resultados de rendimento geral, com base nos valores odds ratios 

das provas diagnósticas para a determinação do sexo com base nos 16 indicadores 

morfológicos clássicos de dimorfismo sexual, Os indicadores encontram-se em ordem 

descendente, construindo-se um ranking de rendimento geral, 

 

Tabela XLII - Ranking de rendimento geral dos 16 indicadores morfológicos de 

dimorfismo sexual, 

 

 

Indicador Odds Ratios Ranking 

Processo mastóide 30,51 1 

Osso zigomático 25,3 2 

Forma da fronte 18,67 3 

Mandíbula 17,88 4 

Tamanho e arquitetura geral do crânio 16,07 5 

Rugosidades do osso occipital 15,35 6 

Côndilos occipitais 14,1 7 

Ossos nasais 13,52 8 

Arcos superciliares 11,28 9 

Eminências frontais 10,24 10 

Forma da órbita 9,88 11 

Arco zigomático 9,53 12 

Abertura piriforme 8,61 13 

Forma do mento 7,99 14 

Forma do palato 5,82 15 

Eminências parietais 4,76 16 
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5, Ranking de sensibilidade, para homens, dos indicadores morfológicos de 

dimorfismo sexual 

 

A tabela XLIII mostra os resultados de sensibilidade para homens das provas diagnósticas 

para a determinação do sexo com base nos 16 indicadores morfológicos clássicos de 

dimorfismo sexual, Os indicadores encontram-se em ordem descendente, construindo-se 

um ranking de sensibilidade para homens, 

 

Tabela XLIII -  Ranking de sensibilidade para homens dos 16 indicadores morfológicos de 

dimorfismo sexual, 

 

 

Indicador Sensibilidade Homem Ranking

Processo mastóide 92,09% 1 

Rugosidades do osso occipital 86,5% 2 

Osso zigomático 83,7% 3 

Mandíbula 82,6% 4 

Tamanho e arquitetura geral do crânio 82,22% 5 

Ossos nasais 81,14% 6 

Forma do palato 80,89% 7 

Côndilos occipitais 80% 8 

Forma do mento 79,3% 9 

Arcos superciliares 79,21% 10 

Forma da fronte 77,65% 11 

Arco zigomático 76,83% 12 

Forma da  órbita 74,86% 13 

Abertura piriforme 74,4% 14 

Eminências frontais 73,98% 15 

Eminências Parietais 70,45% 16 
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6, Ranking de sensibilidade, para mulheres, dos indicadores morfológicos de 

dimorfismo sexual 

 

A tabela XLIV mostra os resultados de sensibilidade para mulheres das provas 

diagnósticas para a determinação do sexo com base nos 16 indicadores morfológicos 

clássicos de dimorfismo sexual, Os indicadores encontram-se em ordem descendente, 

construindo-se um ranking de sensibilidade para mulheres, 

 

Tabela XLIV - Ranking de sensibilidade para mulheres dos 16 indicadores morfológicos 

de dimorfismo sexual, 

 

 

Indicador Sensibilidade Mulher Ranking

Forma da fronte 84,94% 1 

Osso zigomático 83,1% 2 

Processo mastóide 80% 3 

Mandíbula 79,01% 4 

Eminências frontais 78,26% 5 

Arcos superciliares 77,89% 6 

Côndilos occipitais 77,7% 7 

Tamanho e arquitetura geral do crânio 77,65% 8 

Forma da órbita 76,84% 9 

Ossos nasais 75,86% 10 

Abertura piriforme 74,7% 11 

Arco zigomático 74,19% 12 

Rugosidades do osso occipital 70,52% 13 

Forma do mento 67,5% 14 

Eminências parietais 66,66% 15 

Forma do palato 57,89% 16 
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7, Ranking do valor prognóstico, para homens, dos indicadores morfológicos de 

dimorfismo sexual 

 

A tabela XLV mostra os resultados do valor prognóstico, para homens, das provas 

diagnósticas para a determinação do sexo com base nos 16 indicadores morfológicos 

clássicos de dimorfismo sexual, Os indicadores encontram-se em ordem descendente, 

construindo-se um ranking de valor prognóstico para homens, 

 

Tabela XLV - Ranking do valor prognóstico para homens dos 16 indicadores morfológicos 

de dimorfismo sexual, 

 

 

Indicador Valor Prognóstico Homem Ranking

Forma da fronte 90,84% 1 

Ossso zigomático 90,3% 2 

Mandíbula 88,66% 3 

Tamanho e arquitetura geral do crânio 87,57% 4 

Côndilos occipitais 87,26% 5 

Ossos nasais 87,11% 6 

Arcos superciliares 87,03% 7 

Eminências frontais 86,48% 8 

Forma da órbita 85,89% 9 

Arco zigomático 85% 10 

Processo mastóide 84,8% 11 

Rugosidades do osso occipital 84,6% 12 

Abertura piriforme 84,5% 13 

Forma do mento 83% 14 

Eminências parietais 80% 15 

Forma do palato 78,26% 16 
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8, Ranking do valor prognóstico, para mulheres, dos indicadores morfológicos de 

dimorfismo sexual 

 

 

A tabela XLVI mostra os resultados do valor prognóstico, para mulheres, das provas 

diagnósticas para a determinação do sexo com base nos 16 indicadores morfológicos 

clássicos de dimorfismo sexual, Os indicadores encontram-se em ordem descendente, 

construindo-se um ranking do valor prognóstico para mulheres, 

 

 

Tabela XLVI - Ranking do valor prognóstico para mulheres dos 16 indicadores 

morfológicos de dimorfismo sexual, 

 

 

Indicador Valor Prognóstico Mulher Ranking

Processo Mastóide 84,4% 1 

Rugosidades do osso occipital 73,6% 2 

Osso zigomático 73,14% 3 

Mandíbula 69,56% 4 

Tamanho e arquitetura geral do crânio 69,52% 5 

Arco zigomático 67,72% 6 

Côndilos occipitais 67,3% 7 

Arcos superciliares 66,66% 8 

Ossos nasais 66,66% 9 

Forma da fronte 66,38% 10 

Forma do mento 62,06% 11 

Forma da órbita 61,86% 12 

Forma do palato 61,79% 13 

Eminências frontais 61,53% 14 

Abertura piriforme 61,2% 15 

Eminências Parietais 54,3% 16 

 

 

 



Resultados    106 
 

 

9, Ranking do rendimento, para o diagnóstico de homens, dos indicadores 

morfológicos de dimorfismo sexual 

 

A tabela XLVII mostra os resultados de likelihood ratios positivo, para homens, das provas 

diagnósticas para a determinação do sexo com base nos 16 indicadores morfológicos 

clássicos de dimorfismo sexual, Os indicadores encontram-se em ordem descendente, 

construindo-se um ranking do rendimento das provas para homens, 

 

Tabela XLVII - Ranking de likelihood ratios, para homens, dos 16 indicadores 

morfológicos de dimorfismo sexual, 

 

 

Indicador Likelihood Ratios 

Homem + 

Ranking

Forma da fronte 5,15 1 

Osso zigomático 4,98 2 

Mandíbula 3,95 3 

Tamanho e arquitetura geral do crânio 3,68 4 

Arcos superciliares 3,58 5 

Côndilos occipitais 3,57 6 

Eminências frontais 3,4 7 

Ossos nasais 3,36 8 

Forma da órbita 3,26 9 

Processo mastóide 3,01 10 

Arco zigomático 2,97 11 

Abertura piriforme 2,95 12 

Rugosidades do osso occipital 2,9 13 

Forma do mento 2,44 14 

Eminências parietais 2,1 15 

Forma do palato 1,9 16 
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10, Ranking do rendimento, para o diagnóstico de mulheres, dos indicadores 

morfológicos de dimorfismo sexual 

 

 

A tabela XLVIII mostra os resultados de likelihood ratios positivo, para mulheres, das 

provas diagnósticas para a determinação do sexo com base nos 16 indicadores 

morfológicos clássicos de dimorfismo sexual, Os indicadores encontram-se em ordem 

descendente, construindo-se um ranking do rendimento das provas para mulheres, 

 

 

Tabela XLVIII - Ranking de likelihood ratios, para mulheres, dos 16 indicadores 

morfológicos de dimorfismo sexual, 

 

 

Indicador Likelihood Ratios  

Mulher + 

Ranking

Processo mastóide 10,1 1 

Rugosidades do osso occipital 5,26 2 

Osso zigomático 5,12 3 

Mandíbula 4,54 4 

Tamanho e arquitetura geral do crânio 4,36 5 

Ossos nasais 4,03 6 

Côndilos occipitais 3,9 7 

Forma da fronte 3,8 8 

Arcos superciliares 3,74 9 

Forma do mento 3,27 10 

Arco zigomático 3,2 11 

Eminências frontais 3,13 12 

Forma da órbita 3,06 13 

Forma do palato 3,03 14 

Abertura piriforme 2,96 15 

Eminências parietais 2,25 16 
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11, Ranking combinado de validade, confiabilidade e rendimento geral para o 

diagnóstico do sexo com base nos indicadores morfológicos de dimorfismo sexual 

 

A tabela XLIX mostra o ranking combinado obtido a partir dos escores de exatidão, erro 

intraobservador e odds ratios das provas diagnósticas baseadas na observação dos 16 

indicadores morfológicos clássicos de dimorfismo sexual, 

 

Tabela XLIX - Ranking combinado de validade, confiabilidade e rendimento geral para o 

diagnóstico do sexo com base nos indicadores morfológicos de dimorfismo sexual, 

 

Indicador Escore 

A 

Exatidão

Escore 

B 

Erro 

Escore C 

Odds 

Ratios 

Escore 

A+B+C 

Ranking 

Combinado

Processo mastóide 1 1 1 3 1 

Osso zigomático 2 2 2 6 2 

Mandíbula 4 2 4 10 3 

Rugosidades do osso 

occipital 

5 2 6 13 4 

Tamanho e arquitetura 

geral do crânio 

7 2 5 14 5 

Forma da fronte 8 6 3 17 6 

Abertura piriforme 3 3 13 19 7 

Côndilos occipitais 10 5 7 22 8 

Ossos nasais 9 7 8 24 9 

Arcos superciliares 11 4 9 24 10 

Eminências parietais 6 4 16 26 11 

Arco zigomático 12 3 12 27 12 

Eminências frontais 14 6 10 30 13 

Forma da órbita 13 8 11 32 14 

Forma do mento 15 5 14 34 15 

Forma do palato 16 5 15 36 16 

 

 



 

 

5. DISCUSSÃO 
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A determinação do sexo é um procedimento diagnóstico frequente na antropologia forense. 

Quando este diagnóstico é baseado na observação de características morfológicas craniais, 

cada um dos parâmetros avaliados se converte em um teste diagnóstico. O examinador, 

antropólogo físico, forense ou morfologista, atua como avaliador que analisa estes 

indicadores, podendo aplicar um grupo isolado deles ou sua totalidade, com o objetivo de 

obter o melhor rendimento de sua prova diagnóstica de dimorfismo sexual. Estas condições 

particulares nos permitem utilizar ferramentas da bioestatística e da epidemiologia a fim de 

descrever os indicadores que melhor se aplicam em termos de exatidão e prognóstico. 

 

Lamentavelmente os conceitos de exatidão, sensibilidade, valor prognóstico, odds ratios e 

likelihood ratios, tão amplamente utilizados em epidemiologia clínica, não têm sido 

aproveitados suficientemente na avaliação das provas para o diagnóstico forense do sexo. 

Estas propriedades dos testes diagnósticos em antropologia física devem ser exploradas de 

modo que fortaleçam os pareceres dos peritos na área.    

 

Em nosso estudo analisamos 16 dos 17 indicadores morfológicos clássicos de dimorfismo 

sexual. Foi excluída desta análise a avaliação dos elementos dentais, devido à grande 

heterogeneidade das características da dentição nos crânios da amostra utilizada. 

 

Todos os indicadores estudados apresentaram alta exatidão (84.75-72.89%). Estes níveis 

são similares aos relatados por Rogers (2005) e Williams & Rogers (2006). A maior parte 

dos melhores indicadores em termos de exatidão geral, erro intraobservador e valores odds 

ratios foram encontrados em traços cuja formação se relaciona com a inserção e ação de 

importantes grupos musculares, tais como tamanho e arquitetura geral do crânio, processo 

mastóide, osso zigomático, rugosidades do osso occipital e aspecto geral da mandíbula. 

Esse grupo de indicadores apresentou maior sensibilidade para o diagnóstico de crânios do 

sexo masculino, o que é aceitável já que os varões apresentam maior desenvolvimento em 

dimensões, área de inserção e força  muscular, favorecendo a aparição de elevações ósseas 

em forma de rugosidades, cristas ou processos. Em contrapartida, existem evidências de 

que  a diminuição da ação muscular predispõe a  atrofia no  tecido ósseo, provocando um 

remodelamento em termos de espessura e perda de substância, especialmente em nível de 

osso compacto resultando num atenuamento destas elevações ósseas. 
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Considerando que o efeito da má nutrição produz diminuição das dimensões e da atividade 

muscular, Suazo et al. (2008c) analisaram o rendimento das provas diagnósticas para 

dimorfismo sexual baseado na observação daqueles indicadores morfológicos cujo 

desenvolvimento relaciona-se com a atividade muscular. Eles relataram uma diminuição da 

exatidão geral nos crânios de indivíduos com desnutrição severa na data da morte em 

relação àqueles que faleceram por outras causas de morte. A sensibilidade para homens 

também diminuiu em crânios de sujeitos mal-nutridos, com resultados similares aos das 

mulheres com desnutrição, ressaltando a importância da validação dos indicadores 

morfológicos de dimorfismo sexual em populações específicas com altos níveis de 

desnutrição. 

 

Neste sentido Rösing (2007) indica que a avaliação do sexo baseada em indicadores 

qualitativos deve ser contextualizada à população. Do mesmo modo Park & Nowosielski-

Slepowron (1983) descreveram influências sócio-ecológicas (por exemplo: nutrição, 

alimentação, clima, patologias, etc.) que influenciam no desenvolvimento e no aspecto dos 

ossos. 

 

A menor exatidão de todos os indicadores morfológicos assumidos como prova diagnóstica 

neste estudo foi obtida naquela baseada na observação da forma do palato, o que concorda 

novamente com o relatado por Williams & Rogers (2006).  Em relação a este indicador,  a 

informação sobre o estado da dentição e a presença dos caninos maxilares parece ser 

importante, Suazo et al. (2008d) analisaram a exatidão e confiabilidade das provas 

diagnósticas baseadas na forma do palato em grupos de sujeitos com diferentes níveis de 

edentulismo. Relataram que nos maxilares completamente desdentados existe maior 

mistura na classificação, enquanto que nos maxilares com perda parcial dos dentes a 

sensibilidade da prova para mulheres diminui consideravelmente (26%). Portanto, conclui-

se que a perda de elementos dentais é um fator que altera o valor diagnóstico da 

observação da forma do palato, afetando principalmente identificação de crânios de 

mulheres. 

 

O erro intraobservador do presente estudo foi baixo, a maioria dos indicadores 

encontraram-se dentro de um nível de erro aceitável de acordo com estudos similares 

(≤10%) (Williams & Rogers, 2006). Apenas os indicadores ossos nasais e forma da órbita 

apresentaram níveis de erro superiores (11,6% e 13,3% respectivamente). Para Ofodile 
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(1994) e Ofodile & Bokhari (1995) a alta variância nas dimensões dos ossos nasais 

relaciona-se com aspectos raciais,  desta forma,  uma amostra com uma alta mistura racial, 

como a analisada, poderia explicar a menor confiabilidade do indicador. 

 

A confiabilidade das provas diagnósticas analisadas está  relacionada diretamente com a 

experiência do observador. A esse respeito, Rösing et al. (2007) indicaram que 

pesquisadores com pouca experiência no diagnóstico forense do sexo ou na população 

específica a analisar, apresentaram maiores níveis de erro e menor exatidão. Estes 

componentes dependentes do examinador são fundamentais para outorgar-lhe utilidade na 

prática em qualquer prova diagnóstica. Um teste com elevada exatidão geral, mas baixa 

reprodutibilidade de seu diagnóstico tem pouca utilidade  prática e deve ser evitado. 

 

Em nosso estudo os melhores níveis de confiabilidade foram encontrados nos indicadores 

que apresentaram elevações, cristas e rugosidades visíveis e palpáveis (tamanho e 

arquitetura geral do crânio, processo mastóide, osso zigomático, rugosidades do osso 

occipital e aspecto geral da mandíbula), enquanto que os indicadores baseados na forma 

(forma do palato, forma do mento, forma da fronte, eminências frontais, ossos nasais, 

forma da órbita) apresentaram a menor confiabilidade. Sobre isso, Rosing et al. (2007) 

indicam que quando se trata de avaliar aspectos qualitativos do crânio, o uso de técnicas 

que complementam a observação, como a palpação ou a ponderação do peso e espessura, 

favorecem o diagnóstico e diminuem o erro intra e interobservador. 

 

Para que um indicador seja útil em diferenciar crânios de homens dos de mulheres, é 

necessário que a relação entre exatidão e confiabilidade seja consistente. Williams & 

Rogers (2006) recomendaram a utilização de um ranking combinado construído a partir 

dos escores de exatidão e confiabilidade, sendo seus resultados  similares aos relatados 

neste estudo.  

 

A estatística epidemiológica nos fornece um importante indicador de rendimento geral de 

uma prova diagnóstica, os odds ratios. Neste estudo, ao ranking combinado de exatidão e 

confiabilidade agregou-se  o valor odds ratio como indicador de rendimento geral da prova, 

já que com ele se incorpora o erro ou os diagnósticos falsos positivos e negativos para 

ponderar a utilidade da prova. Ao comparar os resultados do nosso estudo e os lugares no 

ranking combinado associando os odds ratio com o relatado em estudos similares (Rogers, 
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2005; Williams & Rogers, 2006), que consideram somente exatidão e confiabilidade,  

vemos que os indicadores processo mastóide e osso zigomático são comparáveis, no 

entanto o indicador abertura piriforme apresentou diferenças, ainda que tenha apresentado 

alto nível de exatidão (escore 3) e baixo erro intraobservador (5%). A elevada frequência 

de falsos diagnósticos positivos e negativos (OR 8,61, escore 13) determinou que o 

resultado do ranking combinado ocupasse um lugar baixo (ranking 7). No estudo de 

Williams & Rogers (2006) a abertura piriforme apresenta uma boa posição no ranking 

combinado (ranking 3), apesar do elevado erro intraobservador relatado (10%). Isto indica 

que a incorporação dos valores odds ratio para a avaliação das provas diagnósticas nos 

fornece valiosa informação quando se integra a exatidão e a confiabilidade. 

 

A sensibilidade para homens foi maior nos indicadores relacionados com o 

desenvolvimento muscular (processo mastóide, rugosidades do osso occipital, osso 

zigomático, tamanho e arquitetura geral do crânio) com valores entre 92,09% e 82,22%, 

enquanto que para mulheres o maior valor foi obtido com a forma da fronte (84,94%), 

seguido dos melhores indicadores descritos para homens.  

 

A sensibilidade é um valor que  permite ao pesquisador realizar uma primeira aproximação 

para a classificação, uma seleção ou screening, porém é de baixa utilidade para o 

diagnóstico específico. Quando o avaliador sabe que num grupo de crânios existe maior 

quantidade pertencente ao sexo masculino, poderá utilizar um indicador altamente sensível 

para o sexo masculino, como o processo mastóide, para selecionar crânios possivelmente 

masculinos, e assim, aplicar provas com maior especificidade, com as quais poderá realizar 

o diagnóstico. Por isto se diz que a sensibilidade está influenciada pela forma de 

distribuição da amostra ou, em termos epidemiológicos, da prevalência da condição 

estudada. Esta situação tem uma dupla importância para o diagnóstico do sexo em crânios 

humanos: primeiro, a sensibilidade relatada na literatura tem um comportamento 

população-específica, como já mencionamos os aspectos constitucionais, nutricionais e 

ambientais podem influenciar no rendimento dos indicadores morfológicos de dimorfismo 

sexual; segundo, ainda em populações comparáveis a composição da amostra tem 

influência na sensibilidade dos indicadores. 

 

As ferramentas epidemiológicas nos permitem resolver o problema da influência da 

prevalência e composição da amostra na sensibilidade. O uso dos Likelihood ratios 
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positivos (LR+), também chamados razões de verossimilhanças ou razões de 

probabilidade, são independentes da composição da amostra. Em nosso estudo os valores 

de LR+ foram de moderados a baixos, com 5,15-1,9 em homens, entretanto em mulheres  o 

indicador processo mastóide apresentou alto valor LR+ (10,1). Os demais indicadores têm 

um comportamento similar ao dos homens, com valores LR+ entre 5,26-2,25. O alto valor 

LR+ do processo mastóide nos permite classificar com alto grau de precisão um crânio 

como do sexo feminino ao observar suas características. Nesse caso o indicador apresenta 

um escore 3 no ranking de sensibilidade para mulheres, mas seu valor diagnóstico é maior, 

o que deve ser levado em consideração ao ponderar os indicadores morfológicos de 

dimorfismo sexual. 

 

Steadman et al. (2006) publicou um extenso estudo sobre as bases estatísticas para a 

identificação em antropologia forense, no qual afirma que as ferramentas epidemiológicas, 

e em especial os valores likelihoods ratios, fortalecem o fundamento estatístico que 

sustenta o diagnóstico realizado pelos peritos. 

 

Outro aspecto interessante é a relação entre a sensibilidade de um indicador e seu valor 

prognóstico positivo. A maioria dos estudos, que analisa o rendimento de um indicador 

morfológico de dimorfismo sexual, expressa seus resultados em termos de números de 

acertos ou verdadeiros positivos ao aplicar a prova diagnóstica, e se expressa em termos de 

porcentagem, este  valor corresponde à sensibilidade do indicador. Em nosso estudo a 

sensibilidade para o diagnóstico de homens, do indicador processo mastóide,  foi muito 

alto (92,09%), o que sugeriria ser um bom indicador para identificar crânios masculinos. O 

problema é que este valor não expressa o número de diagnósticos incorretos, ou seja, o 

número de crânios femininos diagnosticados como masculinos ao observar o processo 

mastóide. Para corrigir este defeito complementamos a análise da sensibilidade dos 

indicadores com o cálculo do valor prognóstico positivo. Este indicador incorpora os falsos 

positivos e permite ponderar de maneira mais exata o rendimento do indicador. No caso da 

prova diagnóstica baseada no processo mastóide, o valor prognóstico positivo foi de 

84,8%, o que indica que alguns crânios femininos foram mal diagnosticados ao observar 

este indicador, isto se reflete na diminuição da sensibilidade para mulheres (80%).  

 

Portanto, para poder realizar uma adequada apreciação do rendimento de um indicador 

morfológico de dimorfismo sexual, os valores de sensibilidade a que frequentemente a 
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literatura se refere devem ser complementados com estatísticas que diminuam o impacto da 

composição da amostra, como os likelihood ratios, e com dados que incorporem os 

diagnósticos falso-positivos, como os valores prognósticos positivos. 

 

Finalmente, o uso das ferramentas de estatística epidemiológica aplicadas ao diagnóstico 

do sexo não se encontra suficientemente explorado, em contraste com o amplo 

desenvolvimento que apresentam na epidemiologia clínica e na medicina baseada em 

evidência. Isso abre novas perspectivas para a avaliação sistemática dos indicadores 

morfológicos de dimorfismo sexual. 

 



6. CONCLUSÕES 
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Através da análise dos 16 indicadores clássicos de dimorfismo sexual com provas 

diagnósticas, é possível concluir: 

 

1.  Os indicadores morfológicos clássicos de dimorfismo sexual apresentam altos níveis 

de exatidão  (84.75-72.89%)  e  confiabilidade (erro: 1.6-13.3%). 

2.  As provas para o diagnóstico do sexo baseadas na observação de indicadores 

relacionados com elevações e rugosidades em zonas de inserção muscular 

apresentaram  melhor rendimento do que aquelas baseadas na observação de 

formas. 

3.  A sensibilidade dos indicadores morfológicos de dimorfismo sexual em homens e 

mulheres resultou similar ao que relata a literatura. 

4.  É necessário complementar o valor da exatidão geral com o valor odds ratio para 

poder avaliar o rendimento geral de um indicador. A mensuração de exatidão, por 

si só, não permite afirmar se o rendimento de uma prova diagnóstica é adequada ou 

não. 

5. É necessário complementar o valor de sensibilidade para homens e mulheres com 

valores prognósticos positivos e os likelihood ratios. A medida de sensibilidade é 

dependente do tamanho e distribuição da amostra, portanto não é suficiente para 

decidir sobre o valor prático de uma prova para determinar o sexo baseado em 

algum dos indicadores morfológicos de dimorfismo sexual. 

6.  As ferramentas de bioestatística e estatística epidemiológica são um complemento 

para os testes diagnósticos utilizados em antropologia forense, e seu uso é 

recomendado para dar maior suporte às decisões nesta área da medicina legal. 
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Anexo 1- Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP/HSP. 
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Anexo 2 – Artigo publicado no periódico Int. J. Morphol., 26(4): 876-883, 2008. 

 

Evaluating accuracy and precision in Morphologic Traits for sexual 

dimorphism in malnutrition human skull: a comparative study 

Evaluación de la Exactitud y Precisión en los rasgos Morfológicos de Dimorfismo 

Sexual en Cráneos Humanos Malnutridos: un Estudio Comparativo 
*, **Iván Claudio Suazo Galdames; *Daniela Alejandra Zavando Matamala & 

**Ricardo Luiz Smith 

 

SUAZO, G. I. C.; ZAVANDO, M. D. A & SMITH, R. L. Evaluating accuracy and 

precision in Morphologic Traits for sexual dimorphism in malnutrition human skull: 

a comparative study. 

 

SUMMARY: One of the most important purposes of anthropological studies of 

human skeletons protocol is the determination of sex. Some skulls may be wrongly 

classified due to systemic conditions presented during the life of individuals who 

affected the muscle forces that act on bones, as is the case of severe malnutrition. 

The purpose of this study is to analyze the effect of severe malnutrition on 

morphological determinants of sexual dimorphism classically studied in the visual 

analysis of the skull. 163 human skulls were analized with sex, age and cause of 

death known, belonging to the collection of Universidad Federal de Sao Paulo 

(UNIFESP). We performed visual inspection of the skull and diagnosis of sex based 

on size and overall architecture of the skull, an aspect of the zygomatic bone, size 

and roughness of the mastoid process, ridges of the occipital bone and general 

appearance of the jaw. The skulls were classified into two groups according to 

whether severe malnutrition had described in his cause of death (n=60) or had other 

cause of death (n=103). The results of the inspection were compared with the registry 

to determine the accuracy in diagnosis and sensitivity of the method for male and 

female in both groups analyzed. In the group with malnutrition the best indicator was 

the appearance of the zygomatic bone, with a 86.6% accuracy. In another group 

closely was found in the size of the mastoid (87.3%). In both groups the highest 

values of sensitivity were for male (83.3-95.3%). The sensitivity to female showed 
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lower values in the group without malnutrition (69.2-76.9%) than in the group with 

malnutrition (72.4-89.65%), these differences were statistically significant (p<0.05 ). 

 

KEYWORD: Sexual Dimorphism; Determination of sex; Severe malnutrition. 

 
*Departamento de Anatomía Normal, Universidad de Talca 
**Departamento de Morfología y Genética. Universidad Federal de Sao Paulo 

 

INTRODUCTION 

 

The diagnosis of sex in bone remnants with varying conservation degrees is 

necessary in forensic practice and forensic anthropology. There have been numerous 

methods to make the determination of sex, they can be divided into two groups: 

morphological and molecular methods (Rösing et al., 2007).  

 

  The morphological methods used anthropometry and are supplemented, at 

present, with multivariate statistical models, especially discriminant analysis. The  

molecular methods are more accurate, however, require an infrastructure and 

technical expertise more complex, why are used when morphological indicators are 

not sufficient to determine the sex. Generally, in presence of skeletal elements in 

good condition, morphological indicators of sexual dimorphism allow a correct 

diagnosis in more than 95% of cases (Baughan & Demirjian, 1978; Franklin et al., 

2005, Kimmerle et al., 2008). 

 

The determination of sex is more accurate in adults than in subadults owing to 

the effect of sex hormones, estrogen and progesterone on the development of 

morphological differences, which have their ultimate expression after puberty. The 

hormones, control the development and growth of bones; differences between the 

sexes are by different speeds and forces in the bone development. Female complete 

their development earlier than males, who changed his appearance dramatically at 

puberty. Therefore, biomorphological differences between the sexes, manifested 

most clearly in adult skeletons (Krenzer, 2006).  
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There is also socio-environmental influences (eg nutrition food, climate, 

pathologies, etc.), influencing the development and the appearance of bones (Park & 

Nowosielski-Slepowron, 1983). There is evidence of major alterations on the rate 

and timing of growth in humans who suffered some form of malnutrition, 

particularly protein restriction (Golden, 1994). 

 

The craniofacial skeleton is a portion of the body, that is critically affected by 

malnutrition; have been reported alterations in the growth trajectories of the skull in 

rats subjected to severe malnutrition (Miller & German, 1999). In another study, 

were examined the effect of malnutrition in adult rats on cranial sexual dimorphism 

indicators, with a decrease of 23% in the group of rats undernourished (Dahinter & 

Pucciarelli, 1986). It has been reported that alterations in the shape of the cranial 

skeleton associated with severe malnutrition can be transgenerational, affecting up to 

F3 (Cesani et al., 2003).  

 

Furthermore, the shape of bone is a logical consequence of their role; bones 

are shaped according to their specific biomechanical needs (Krenzer). The bone and 

muscle determines elevations with an insertion muscle stronger cortical thickness 

grows proportionally and there is evidence that the slowdown in action predisposes 

the muscle atrophy in the bone tissue, with remodelation in terms of thickness and 

substance loss, particularly at compact bone (Mitch, 2000, Beardall & Johnston, 

1983). 

 

Considering the influence that severe malnutrition has in the general 

organization of the skull and on the development of muscle forces that modeling the 

skull and determine the formation of ridges and elevations of great importance for 

the diagnosis of sex in human skulls. The purpose of this study is determine the 

accuracy and confiability of the morphological determinants classically studied in the 

visual analysis of the skull over two samples, one with severe malnutrition at death 

and one with other cause of death without malnutrition. 
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MATERIAL AND METHOD  

 

We analyzed 163 human skulls belonging to the collection of UNIFESP. All 

skulls should correspond to adults skulls whose conservation status allowed to 

observe the parameters to analyze and should have a complete record of sex, race, 

age and cause of death. We excluded from this study those skulls with trauma, 

malformations or evident anatomical variations evidence. Its performed a blind 

qualitative analysis of five sexual dimorphism morphological indicators, according to 

the classic description (Krogman & Iscan, 1986; Rogers, 2005). This analysis was 

performed by an observer in the area that remained under masking of records 

throughout the study and used a record collection created for diagnosis of sex by 

visual examination of human skulls. 

 

The indicators studied were chosen because of the role played by the 

robustness of muscle insertions and strength to develop the muscles inserts in 

different processes in the development of the morphological differences associated 

with sex. The working hypothesis says that the severe malnutrition, as a cause of 

death, affects the accuracy of morphological parameters used for diagnosis of sex in 

cranial visual examination.  

 

The elected indicators were:  

- Size and overall architecture of the skull: the skull of male in general is more 

voluminous, heavy, cortical thicker and processes and ridges more marked than 

female.  

 

- Zygomatic bone aspect: male in this bone-show robust, with development of the 

marginal tuber in the posterior edge of the frontal process and ridges especially at its 

lower edge. In female is thinner and smooth,  in the areas of articulation with the 

frontal and zygomatic bone is more thinner.  

 

- Size and ridges of mastoides process: the mastoid process develops heavily on 

male, both in size, robustness, as in the ridges for insertion muscle, these features are 

less marked in female.  
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- Roughness of the occipital bone: in the occipital bone in male exist a remarkable 

development of superior and inferior nuchal lines, as well as the external occipital 

protuberance, occipital crest and the insertion ruggedness, where inserting 

semispinosus muscle of the head. In female these features are less marked.  

 

- Appearance of the jaw: the jaw of male is robust, presents marked ridges in the area 

of insertion of the masseter and medial pterigoid muscles, may file gonial eversion 

and a flexure in the posterior edge of the mandibular ramus at the height of occlusal 

plane and mandibular heads more voluminous. The females jaw is more smooth and 

graceful, lacks eversion and flexure, the mandibula head is smaller.  

 

Later in order to analyze the effect of severe malnutrition has on the accuracy 

and sensitivity of the morphological indicators described in the skulls were classified 

into two groups. Group with malnutrition in their cause of death, consisting of 60 

skulls, 31 male and 29 female, between 18 and 70 years old, with an average age of 

35.5 years (SD 12.814). Group with a different cause of death and not related to 

severe malnutrition, this group consisted in 103 skulls, 64 male and 39 female, 

between 18 and 89 years old, with an average age of 46.11 years (SD 15.75).  

 

The data were analyzed using a contingency table for two by two for each 

indicator and determined the accuracy and sensitivity for male and female. By the 

remediation method a random sample of 40 skeletons intraobserver error were found. 

 

RESULT  

 

  In the precision test, the sample (n = 40) was measured again revealed some 

discrepancies between the first and second measurement, producing an intraobserver 

error 5.04%, the highest error values were found in the size and overall architecture 

of the skull and in the size and roughness of the mastoid process, however all values 

were considered acceptable because they were below 10% intraobserver error. In 

Table I is a detail of the intraobserver error for each traits.  

 

Once that precision was established, was determined the accuracy and 

sensitivity for each one of the 5 indicators analysed.  
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In the group with severe malnutrition, the indicator more accurately to 

determine the sex was the aspect of the zygomatic bone, with a 86.6% of individuals 

correctly classified, for male the best indicators were the size and overall architecture 

of skull and the size and ridges of the mastoid process, both with a 87% hit. For 

female in this group the best indicator was the aspect of the zygomatic bone with a 

89.65%.  

 

In the group without malnutrition in their cause of death the best indicator of 

dimorphism was the size and roughness of the mastoid process, with a 87.3%, this 

indicator also increased sensitivity to classify correctly male, 95.3%. Female from 

this group had the lowest sensitivity for the diagnosis of sex in all indicators studied, 

with values of between 69.2-76.9% of individuals correctly classified as in another 

group, the best indicator was the appearance of zygomatic bone with a 76.9%.  

 

Table II shows the detail of the values of sex sensitivity and accuracy in each 

of the analysed traits.  

 

The sensitivity average for male sensitivity without severe malnutrition in 

their cause of death was 90.99%, while for the group with malnutrition, it was 

85.37%, differences that were significant at p<0.05. Female  without severe 

malnutrition, sensitivity average was 73.12%, while for the group with severe 

malnutrition as the cause of death was 80.64%, differences that were significant at 

p<0.01.  

 

Performing a combined ranking of accuracy and precision of the 5 analyzed 

indicators in two groups, it appears that the best indicators in subjects without severe 

malnutrition in their cause of death was ridges and occipital bone size and roughness 

of the mastoid process, while the group with severe malnutrition in their cause of 

death was the best indicator aspect of the zygomatic bone. Detailed results of the 

combined ranking of accuracy and precision for the 5 analyzed indicators can be seen 

in Table III. 
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DISCUSSION  

 

  The sex determination is an important part of anthropological analysis of 

cranial skeletons. There is a lot of factors that can alter the morphological traits of 

sexual dimorphism.  

The present study analyzed the effect of severe malnutrition on a number of 

morphological indicators of sexual dimorphism. The results showed that severe 

malnutrition decreased accuracy for the diagnosis of male, this may be because the 

morphological indicators analysis, especially the aspect of the zygomatic bone, size 

and roughness of the mastoid process and ridges of the occipital bone are very 

sensitive to decreased muscle strength in the severe malnutrition, so in this visual 

examination group these traits tended to underestimate the males.  

 

By contrast, females in the group with severe malnutrition in the cause of 

death, presented greater accuracy values, apparently, the decline in effect modeler 

muscle activity in this group determined that the traits observed accentuate their 

feminine characteristics to the visual examination. These results are within a context-

specific population, which is characterized by a high incidence of severe malnutrition 

(Waitzberg et al., 2001; Batista Filho & Rissin, 2003, Castro et al., 2004; Conde & 

Monteiro, 2006); this background should be considered when making the 

anthropological examination of the skull and may partly explain mistakes in the 

classification of certain populations of Central Africa and South America.  

 

  Finally we must note that one of the limitations of this study is that basa in 

existing records, which have been made without a preexistent protocol. It is 

interesting that the study centers that receive skeletons possess registration protocols 

that give as much information and not be limited to sex, age and race. 

 

SUAZO, G. I. C.; ZAVANDO, M. D. A & SMITH, R. L. Evaluación de la 

Exactitud y Precisión en los rasgos Morfológicos de Dimorfismo Sexual en Cráneos 

Humanos Malnutridos: un Estudio Comparativo 
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RESUMEN: Uno de los propósitos más importantes del protocolo antropológico de 

estudios osamentas humanas es la determinación del sexo. Algunos cráneos pueden 

ser clasificados erróneamente debido a condiciones sistémicas presentadas durante la 

vida de individuos que hayan afectado a las fuerzas musculares que actúan sobre el 

hueso, como es el caso de la desnutrición severa. El propósito de este estudio es 

determinar la exactitud y confiabilidad sobre los parámetros morfológicos  

determinantes de dimorfismo sexual clásicamente estudiados en el análisis visual del 

cráneo para los dos grupos que componen la muestra, uno con desnutrición 

acompañando el momento del deceso y otro con causa de muerte sin ese factor 

acompañante.  Se utilizaron 163 cráneos humanos con sexo, edad y causa de muerte 

conocida, pertenecientes a la colección de la UNIFESP. Se realizó la inspección 

visual del cráneo y el diagnóstico de sexo en base a: tamaño y arquitectura general 

del cráneo, aspecto del hueso cigomático, tamaño y rugosidades del proceso 

mastoides, rugosidades del hueso occipital y aspecto general de la mandíbula. Los 

cráneos fueron clasificados en dos grupos de acuerdo a si presentaron desnutrición 

severa descrita en su causa de muerte (n=60) o presentaban otra causa de muerte 

(n=103). Los resultados de la inspección se compararon con la del registro para 

determinar la exactitud en el diagnóstico y la sensibilidad del método para hombres y 

mujeres en los dos grupos analizados. En el grupo con desnutrición el mejor 

indicador resultó el aspecto del hueso cigomático, con un 86,6% de exactitud. En el 

otro grupo la mayor exactitud se encontró en el tamaño de la mastoides (87,3%). En 

ambos grupos los mayores valores de sensibilidad fueron para hombres (83,3-

95,3%). La sensibilidad para mujeres presentó menores valores en el grupo sin 

desnutrición (69,2-76,9%) que en el grupo con desnutrición (72,4-89,65%), estas 

diferencias resultaron estadísticamente significativas (p<0,05). 

 

PALABRAS CLAVE: Dimorfismo sexual; Determinación del sexo; 

Desnutrición severa.  
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Table I. It is a breakdown of values intraobserver error for each one traits. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Table II. Details of the accuracy and sensitivity values to gender in 5 morphological 
indicators analysis. 

 
 
 
Table III. Comparing results of ranking accuracy and intraobserver error and 
combined ranking among severe malnutrition and other causes of death groups. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Severe malnutrition  Other cause of death 

Trait n Accuracy Male 
sensitivity

Female 
sensitivity

 n Accuracy Male 
sensitivity 

Female 
sensitivity

Size and overall architecture of the 
skull 

60 85% 87% 82.7%  103 80.5% 85.9% 71.7% 

Zygomatic bone aspect 60 86.6% 83.87% 89.65%  103 84.46% 89% 76.9% 

Size and ridges of mastoides process 60 83.3% 87% 79.3%  103 87.3% 95.3% 74.3% 

Roughness of the occipital bone 60 78.3% 83.3% 72.4%  103 84.4% 93.75% 69.2% 

Appearance of the jaw 52 82.6% 85.7% 79.16%  90 84.4% 91% 73.5% 

 Severe malnutrition Other cause of death 
Trait n Accuracy Rank 

A 
Error 
% 

Rank 
E 

Total  
A+E 

Combined 
Rank 

n Accuracy Rank 
A 

Error 
% 

Rank 
E 

Total  
A+E 

Combined 
Rank 

Size and 
overall 
architecture 
of the skull 

60 85% 2 8% 5 7 3 103 80.5% 4 7.2% 5 9 4 

Zygomatic 
bone aspect 

60 86.6% 1 5.7% 3 4 1 103 84.46% 2 5.6% 4 6 3 

Size and 
ridges of 
mastoides 
process 

60 83.3% 3 6.2% 4 7 3 103 87.3% 1 4.4% 3 4 1 

Roughness 
of the 
occipital 
bone 

60 78.3% 5 2% 1 6 2 103 84.4% 3 3.4% 1 4 1 

Appearance 
of the jaw 

52 82.6% 4 4.1% 2 6 2 90 84.4% 3 3.8% 2 5 2 

 Severe malnutrition  Other cause of death  Total 

Trait n Error %  n Error %  Trait Error % 

Size and overall architecture of the skull 20 8%  20 7.2%  7.6% 

Zygomatic bone aspect 20 5.7%  20 5.6%  5.65% 

Size and ridges of mastoides process 20 6.2%  20 4.4%  5.3% 

Roughness of the occipital bone 20 2%  20 3.4%  2.7% 

Appearance of the jaw 20 4.1%  20 3.8%  3.95% 
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Anexo 3 – Artigo publicado no periódico Int. J. Morphol., 26(4): 845-848, 2008. 

Blind   Test   of   Mandibular   Morphology   with   Sex   Indicator   in   

Subadult   Mandibles 

 

Test   Ciego   de   la   Morfología   Mandibular   como   Indicador   de   Sexo   en   

Mandíbulas   de   Subadultos 

 

 

*, **Iván Claudio Suazo Galdames; *, **Daniela Alejandra Zavando Matamala; 

&**Ricardo Luiz Smith   

 

SUAZO, G. I. C.; ZAVANDO, M. D. A. & SMITH, R. L. Blind   Test   of   

Mandibular   Morphology   with   Sex   Indicator   in   Subadult   Mandibles. 

 

 

SUMMARY:  Loth & Henneberg (2001) indicated that it was possible determine the 

sex with a high degree of accuracy (81%) in mandibles of children by observing the 

shape of the mandibular body. The purpose of this study was to evaluate in 

mandibles of Brazilians subadults the proposed method consistency; were used 

mandibles of 33 Brazilian children between 0 and 1 year of age, known sex, 

belonging to the collection of skulls of the Federal University Sao Paulo (UNIFESP). 

We performed a blind test in two sessions by one observer based on the parameters 

described by Loth & Henneberg. The results show between 57.5 and 60.5% of 

accuracy, being the most sensitive test for determining male (70%) than for females 

(38-46%). The results presented are lower than those reported by Loth & Henneberg 

and justify the need to assess the diagnostic methods of sex in subadults in specific 

populations.  

 

KEYWORD: Sexual Dimorphism; Determination of sex; subadults; Mandible. 

 
*Departamento de Anatomía Normal, Universidad de Talca. 

**Departamento de Morfología y Genética. Universidad Federal de Sao Paulo. 
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INTRODUCTION 

 

In humans, most of the morphological differences that allow us to classify subjects 

within a given sex is not seen until puberty, at this time, by action of sex hormones 

appear characteristics of male and female.  

 

The qualitative or quantitative analysis, based on morphological indicators of 

sexual dimorphism, are therefore less reliable in children, which represents a 

challenge to identify skeletons with anthropological or forensic purposes, which is 

why it is more frequent examinations that are required molecular biology for the 

diagnosis of sex in children.  

 

  Have been analysed various skeletal segments to identify those that indicate a 

greater degree of dimorphism, in this regard Reynolds (1945, 1947) noted significant 

differences in the pelvis of individuals subadults, first in ages ranging from 0 to 1 

year, expanding his remarks later to 9 years.  

 

  He was also described sexual dimorphism in the coxal articular surface of the 

acroiliac joint in subadults, the authors of the method reported correctly classified 

74.1% of individuals analyzed (Mittler & Sheridan, 1992).  

 

Moreover, a study in 1034 newborns, which analyzed 34 somatic traits, 

circumference and width of the head, and the face diameter presented a low 

dimorphism (Antoszewska & Wolanski, 1992). 

 

Rösing (1983) notes that of all the morphological structures and regions of 

the skeleton there is only one that does not change size or shape after the teeth being 

initially developed, for this reason, one of the best indicators available for the 

diagnosis of sex in children is the size of tooth crowns, because the tooth size is 

determined by genetics. These dimensions can be analyzed through direct 

intraosseous dissection of the central incisor or the first molar germs, or by X-rays 

analyzing, requiring both the population-specific dimensions corrections of these 

(Alt et al., 1998).  
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  Loth & Henneberg (2001) indicated that it was possible to determine the sex 

with a high degree of accuracy (81%) in mandibles of children by mean observing 

the shape of the mandibular body. Its findings were discussed by Coqueugniot et al. 

(2002), who performed below those reported by Loth & Henneberg. 

  

  Considering the need to find reliable methods for subadults of sex differences 

diagnosis in population-specific, the purpose of this study was to evaluate the 

consistency of the method proposed by Loth & Henneberg in a Brazilian children 

mandible sample in the first year of life. 

 

MATERIAL AND METHODS 

 

By non-probability convenience sample, were selected 33 mandibles of 

known sex between 0 and 1 year of age (average 0.32 years; SD 0.33 years), 

belonging to the collection of skulls of the Universidad Federal de Sao Paulo (Sao 

Paulo, Brazil) . Only felt mandibles with complete record of sex, age, date and cause 

of death in a good preservation state, so clearly permitted to observe the studied 

parameters. We excluded from this analysis the bones that had evidence of trauma, 

malformations or evident asymmetries.  

 

  Regarding the studied sample of 33 mandibles analyzed, 20 males and 13 

females. The age distribution and frequency are found in Table I.  

 

  The mandibles were arranged on a table for observation with artificial white 

light, temperature and humidity conditions suitable for handling skeletons. They 

were classified by one trained observer in the method according to the characteristics 

of the symphysis and mandibular body described by Loth & Henneberg shown in 

Figures 1, 2, 3 and 4.  

 

Each mandible was examined on two occasions in isolation of the skull to 

avoid the influence of other dimorphism determinants in the same, with 8-hour time 

difference, the observer had no prior knowledge of the distribution of the sample on 

the table, which was redistributed among the comments. As an observer it was 
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handed a card on which was to collect data from their observations, which was 

withdrawn by another investigator for the analysis of results between each 

observation. Data on sex and age remained hidden to the observer throughout the 

analysis phase.  

 

  We calculated the level of accuracy in the determination of sex, according to 

the parameters outlined and established sensitivity for the diagnosis of male and 

female, as well as the intraobserver error. 

 

 

RESULTS 

 

The results of the sex allocation in the two sessions can be seen in Table II. If 

the results are considered in separate sessions there is an increase in accuracy in the 

second observation, 57.3% in the first and 63.6% in the second.  

The sensitivity for identifying male were equal in the first and second observation, 

both 70%. The sensitivity for female was lower and ranged from 38% in the first 

observation to 46% in the second. 

 

DISCUSSION 

 

The diagnosis of sex in subadults skeletal remnants is one of the greatest challenges 

of physical anthropology. We have proposed a number of methods for sex 

determining process, most of which includes analysis of the pelvic bones 

(Schutkowski, 1993).  

The proposed methods in the cranial region have had a low accuracy and a difficult 

reproducibility. Rösing identified a number of discriminatory functions that allowed 

classify individuals according to their sex, based on measurements taken in teeth, 

concluding that they were useful for subadults sex diagnosis. However, the 

limitations of the method are that you will need the presence of eruption tooth, 

implying that the osaments must be an older individual or through dissection-

intraosseous regional with the obvious destruction of the maxilla or mandible, 

undesirable situation in the forensic anthropological practice. In the search for 

alternatives to solve the problem of the subadults sex diagnosis, Loth & Henneberg 
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proposed a simple method, based on the inspection of the shape of the mandible 

regions, they indicated that it was possible the correct diagnosis in 81% of cases, a 

situation that was questioned by various authors (Coqueugniot et al.; Scheuer, 2002).  

 

In this study we set out to analyze the proposed method in a group of mandibles 

between 0 and 1 year of age at data death, even when Henneberg & Loth listed in the 

original article that sexual differences can be observed in the form of the mandibular 

symphysis region from 7 months of age or when it has already begun the eruption of 

the inferior central incisor. This may be related to differences in accuracy that we 

find in our evaluation. It is therefore necessary to conduct extensive evaluations to 

the method proposed, in order to validate its use in specific populations such as that 

used in this study. 

 

SUAZO, G. I. C.; ZAVANDO, M. D. A. & SMITH, R. L. Test ciego de la 

morfología mandibular como indicador de sexo en mandíbulas de subadultos. 

 

RESUMEN: Loth & Henneberg (2001) indicaron que era posible la determinación 

del sexo con un alto nivel de exactitud (81%) en mandíbulas de niños mediante la 

observación de la forma del cuerpo mandibular. El propósito de este estudio fue 

evaluar en  mandíbulas de subadultos brasileros la consistencia del método 

propuesto, para ello se utilizaron 33 mandíbulas de niños brasileros de entre 0 y 1 

año de edad, de sexo conocido, pertenecientes a la colección de cráneos de la 

Universidad federal de Sao Paulo (UNIFESP). Se realizó un test ciego en dos 

sesiones por un solo observador en base al parámetro descrito por Loth & 

Henneberg. Los resultados obtenidos muestran entre un 57,5 y 60,5% de exactitud, 

siendo el test más sensible para la determinación del sexo masculino (70%), que para 

el sexo femenino (38-46%). 

Los resultados expuestos son inferiores a los reportados por Loth & Henneberg y 

justifican la necesidad de evaluar los métodos de diagnóstico del sexo en subadultos 

en poblaciones específicas. 

 

PALABRAS CLAVE: Dimorfismo sexual; Determinación del sexo; Subadultos; 

Mandíbula. 
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Table I. Age and frequency distribution of the sample of 33 mandibles, UNIFESP  

Collection. 

 

Males (20) Females (13)
Mandible Number Age Mandible Number Age 

1 170 0.75 1 171 0.00205479 
2 174 0 2 173 0 
3 175 0 3 180 0 
4 176 0.20776256 4 209 0.5 
5 177 0.1216895 5 210 0.83333333 
6 179 0.10799087 6 215 0.91666667 
7 195 0.10799087 7 222 0.25 
8 196 0 8 242 0 
9 221 0.08333333 9 273 0.5 
10 254 0.5 10 292 0.00273973 
11 274 0 11 241 0.75 
12 307 0.16666667 12 349 0.08219178 
13 317 0.41666667 13 334 0.04383562 
14 376 0.75    
15 391 0.16666667    
16 398 0.83333333    
16 409 0.41666667    
18 496 1    
19 498 0.5    
20 499 0.75    
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 Male    
diagnosed 
Correctly 

Female 
diagnosed 
Correctly 

 
Accuracy 

First observation 14 (70%) 5 (38%) 57.5% 
Second observation 14 (70%) 7 (46%) 63.6% 
 

Table II. Results of the sex allocation in 33 subadults mandibles, according to Loth 

& Henneberg method. 
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Anexo 4 – Artigo publicado no periódico Int. J. Morphol., 26(4): 941-944, 2008. 

 
Sex determination using mastoid process measurements in Brazilian skulls 

 

Determinación del sexo usando mediciones en el proceso mastoides en cráneos 

brasileiros. 

 

*, **Iván Claudio Suazo Galdames; **Daniela Alejandra Zavando 

Matamala; &**Ricardo Luiz Smith 

 

SUAZO, G. I. C.; ZAVANDO, M. D. A. & SMITH, R. L. Sex determination 

using mastoid process measurements in Brazilian skulls 

 

SUMMARY: The mastoid process characteristics are of great utility in the 

diagnosis of sex. Paiva & Segre (2003) described that sex diagnosis was possible 

based on the determination of the area of the triangle formed by the points 

porion, mastoidale, and asterion. The purpose of this study was to determine the 

existence of sexual dimorphism in the dimensions and the area of the mastoid 

triangle using statistical and discriminant function analysis. 

A total of 81 skulls of Brazilian individuals that were part of the Museum of the 

Federal University of Sao Paulo (UNIFESP) collection were used, with sex and 

ages known: 50 men and 31 women between 40 and 70 years of age (mean 51.58 

years, SD 7.319). Most of the lineal dimensions and the calculated areas were 

higher in men than in women. Only the distance porion–mastoidale, the area of 

the right mastoid triangle and the total area, was higher and more significant in 

men with p < 0.01. The analysis of the discriminant function showed that the 
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group of analyzed lineal dimensions presents a low discriminant capacity 

(Lambda of Wilks = 0.960, Canonical Correlation = 0.199); only porion–

mastoidale allowed one to distinguish men's groups from women with a general 

accuracy of 64.2%, but with a high sensibility to classify men (93%) and a very 

low sensibility for women (17.7%). These results indicate that the determination 

of sex based on the dimensions of the mastoid triangle leads to underestimate the 

women, hence being of less utility in practice. 

KEY WORDS: Sexual dimorphism; sex determination; mastoid process; forensic 

anthropology. 

 

*Departamento de Anatomía Normal, Universidad de Talca. 

**Departamento de Morfología y Genética. Universidad Federal de Sao Paulo. 

 

 

INTRODUCTION 

 

In the skull, the temporal bone is highly resistant to physical damage; thus it is 

commonly found as remainder in skeletons that are very old; of this, the petrous 

portion has been described as important for sex determination (Kalmey & 

Rathbun, 1996). 

Paiva & Segre (2003) introduced a easy technique for sex determination starting 

from the temporal bone, with a small observational error and with a high 

predictability degree. The technique is based on the triangular area calculation 

obtained between the points porion, mastoidale, and asterion, measured from 

xerographic copy of skulls. They found significant differences in the area 
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between the right and left mastoid triangle when comparing male and female 

skulls, but owing to the asymmetries present in the skulls, it is recommended to 

observe the value of the total area (adding right and left sides), which was also 

significant, so that when it is higher than or equal to 1447.40 mm2, the skull is 

diagnosed as male skull, and a value near to 1260.36 mm2 or less is indicative of 

female skull (De Paiva & Segre). 

The presence of sexual dimorphism in the mastoid triangle has been recently 

questioned by some authors (Kemkes & Gobel, 2006), on the basis of the studies 

of the asterion point localization, which position varies in the course of life (Day 

& Tschabitscher, 1998); they analyzed the validity in a sample of 197 European 

mature skulls, indicating that the determination of the mastoid triangle area was a 

complementary indicator of low value predictive for the sex diagnosis. By means 

of discriminant function analysis, they described that the indicator was superior 

for that obtained in skulls from the Institute of Anthropology of Coimbra, 

Portugal (72% success for female skulls and 60% for male skulls) than those 

from the Institute of Forensic Medicine, Mainz, Germany (61% success for male 

skulls and 52% for female skulls). 

Considering that the original study of Paiva & Segre was carried out on a sample 

of 60 skulls obtained from the Cemetery Necropolis of Guarulhos, Sao Paulo, it 

is possible to think that the indicator can have an application in the sex 

determination of the Brazilian population. 

This situation has already been described for other morphologic indicators 

obtained from South African indigenous skulls, in which it was not possible to 

determine the presence of sexual dimorphism starting from the classic indicators 

described by Krogman & Iscan (1986). Other distinctive features were described 
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to evidenciate sexual dimorfism in indigenous South African skulls, some of 

which were not described for the Caucasian population (Franklin et al., 2005). 

With these antecedents, the purpose of this study is to determine the existence of 

sexual dimorphism in the dimensions and the area of the mastoid triangle, 

measured directly in the skull, by means of statistical and discriminant function 

analysis. 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

A total of 81 human skulls of Brazilian individuals from the collection of the 

Museum of the Federal University of Sao Paulo (UNIFESP) were used. All the 

skulls had a complete registration of sex, age, origin, and cause of death. The 

skulls that presented trauma evidence or deformations were excluded from this 

study. The demographic characteristics of the analyzed sample are shown in 

Table I. 

A quantitative blind study of the dimensions of the sides of the mastoid triangle 

(Fig. 1) was carried out, using the following points: 

Porion (Po): superior point of the external acoustic meatus pore. 

Mastoidale (Ma): more inferior point of the mastoid process. 

Asterion (As): the meeting point of the lambdoid, occipitomastoid, and 

parietomastoid sutures. 

The points were located and marked by a single investigator on both sides of the 

skull. Similar to Kemkes & Gobel, lineal measures were directly carried out 

using a digital caliper (0.01 mm). The mastoid triangle area was calculated by 
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means of the Herón formula. According to the method described by De Paiva and 

Segre, the total area was calculated by adding the area obtained on each side. 

In the case that one of the points of the skull was damaged, it was excluded from 

the triangle sides mensuration eliminating  this area from the sample . 

Using the program SPSS 15.0, the descriptive statistics of the lineal dimensions 

and the mastoid triangle area was calculated; the significance of the mean 

differences in relation to sex was calculated using t-test (p < 0.05). 

With the purpose to determine if those lineal dimensions allow one to 

differenciate males and females, the Fischer´s lineal discriminant functions were 

determined. 

 

RESULTS 

 

In the 81 analyzed skulls, most of the lineal dimensions and the calculated areas 

were higher in males than in females, but in four skulls it was not possible to 

determine the porion point (Po). Higher values were obtained in females only in 

Po–Ma, Po–As, and the area of the left mastoid triangle. When contrasting the 

equality hypothesis among the means, only Po–Ma, the area of the right mastoid 

triangle and the total area, was higher and more significant in males (p < 0.01). 

The data of the analyzed mensurations are given in Table II. 

When carrying out the discriminant function analysis, we found that the group of 

lineal dimensions analyzed presents a low discriminant capacity (Lambda of 

Wilks = 0.960, Canonical Correlation = 0.199); only Po–Ma is a variable that 

allowed one to classify men's groups from women with a general accuracy of 
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64.2%, but with a high sensibility to classify males correctly (93%) and a very 

low sensibility for females (17.7%). 

 

DISCUSSION 

 

The analysis of the mastoid process characteristics is important in the 

determination of sex for forensic purposes. Many authors agree that qualitative 

aspects, such as their size, ruggedness for muscular inserts, or mastoid process 

inclination, are very good indicators of sexual dimorphism; however, from the 

quantitative point of view, their utility is discussed, because, on the one hand, 

there does not exist consent about the parameters to determine the height, width, 

or thickness of the mastoid process, which hinders the comparison, and on the 

other hand, the results in comparable studies have not been conclusive. 

This study analyzes the dimensions of the denominated mastoid triangle, defined 

according to that described by De Paiva & Segre, but measured directly on the 

skulls. We find differences in the dimensions analyzed in male and female skulls, 

but these were less marked than those described by De Paiva & Segre in their 

original article. When supplementing the method with the discriminant function 

analysis, we find poor discriminant potential of the lineal dimensions used. It is 

necessary to keep in mind that in the original method of De Paiva and Segre, one 

obtains the lineal dimensions based on a plane image by means of a xerographic 

copy of a structure of certain convexity (skulls), which diminishes the distance 

between the points. Measures obtained with a caliper are also linear measuring a 

bowstrig. 
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Our results also differ from those reported by Kemkes & Gobel, who obtained 

values lower than the accuracy to discriminate sex from skulls observing the 

mastoid triangle; they reported a better sensibility of the method in females. 

Based on these antecedents, we conclude that the lineal dimensions and the area 

of the mastoid triangle is underestimated in females, being debatable the use of 

those parameters for sex diagnosis in practice . 

 

SUAZO, G. I. C.; ZAVANDO, M. D. A. & SMITH, R. L. Determinación del sexo 

usando mediciones en el proceso mastoides en cráneos de brasileros. 

 

RESUMEN: Las características del proceso mastoides son de gran utilidad para el 

diagnóstico del sexo. De Paiva & Segre (2003) describieron que era posible el 

diagnóstico del sexo en base a la determinación del área del triángulo formado entre 

los puntos Porion, Mastoidale y Asterion. El propósito de este estudio fue determinar 

la existencia de dimorfismo sexual en las dimensiones y el área del triángulo 

mastoideo mediante análisis estadístico y de función discriminante. Se utilizaron 81 

cráneos de individuos Brasileros, pertenecientes a la colección de la UNIFESP, de 

sexo y edad conocidos, 50 hombres y 31 mujeres de entre 40 y 70 años (Media 51.58 

años, DS 7.319). La mayoría de las dimensiones lineales y las áreas calculadas 

fueron mayores en hombres que en mujeres. Sólo la distancia porion-mastoidale (Po-

Ma), el área del triángulo mastoideo derecho y el área total resultaron mayores y 

significativas en hombres con p<0.01. El análisis de la función discriminante mostró 

que el conjunto de dimensiones lineales analizadas presenta un bajo poder 

discriminante (Lambda de Wilks= 0.960, Correlación Canónica= 0.199), sólo Po-Ma 

permitió clasificar en grupos de hombres y de mujeres con una exactitud general del 
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64.2%, con una alta sensibilidad para clasificar hombres (93%) y una muy baja 

sensibilidad para mujeres (17.7%). Estos resultados nos indican que la determinación 

del sexo en base a las dimensiones del triángulo mastoideo tiende a subestimar a las 

mujeres, siendo de baja utilidad en la práctica.  

PALABRAS CLAVE: Dimorfismo sexual; Determinación del sexo; proceso 

mastoides; antropología Forense. 
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Table I. Demographic characteristics of the sample of 81 skulls of the UNIFESP 

collection, according to sex. 

 N Min Max Mean S.D. 

Male 50 45 65 52.60 5.983

Female 31 40 70 49.94 8.937

Total 81 40 70 51.58 7.319

 

 

Table II. Descriptive statistics and results of t-test of the mastoid triangle, 

analyzed in 81 skulls of the UNIFESP collection. 

Significance level = p <0.01. 

 SEX N Mean SD 

  Right Left Right Left Right Left

PO-MA Female 30 31    27.5540 29.7416 2.78468 4.14446

  Male 49 48 30.7245* 29.2281 2.73455 2.73975

MA-AS Female 31 31    48.3410 50.1752 3.87715 5.18425

  Male 50 49    50.2116 50.2224 4.96235 4.95163

PO-AS Female 30 31    46.7457 47.5361 3.30104 3.80472

  Male 49 49    47.4553 47.5192 4.43022 3.46695

AREA Female 30 31 624.08880 685.64443 86.460794 115.934280

  Male 49 48 703.34771* 674.45071 94.316154 92.256915

TOTAL  Female            1296.2241  

AREA Male            1389.5574*  

* p <0.01. 
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Fig. 1. Delimitation of the mastoid triangle in the skull of a 56-year-old male 

belonging to the UNIFESP collection. 

Po= Porion 

Ma= Mastoidale 

As= Asterion 
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Anexo 5 – Artigo publicado no periódico Int. J. Morphol., 26(4): 989-993, 2008. 

Accuracy   of   Palate   Shape   as   sex   Indicator   in   Human   Skull   with   

Maxillary   Teeth   Loss 

 
Exactitud   de   la   Forma   del   Paladar   como   Indicador   de   Sexo   en   Cráneos   

Humanos   con   Pérdida   de   Dientes   Maxilares 

 

*, **Iván Claudio Suazo Galdames; *Daniela Alejandra Zavando Matamala & 
**Ricardo Luiz Smith  

 

SUAZO, G. I. C.; ZAVANDO, M. D. A. & SMITH, R. L. Accuracy of palate 

shape as sex indicator in human skull with maxillary teeth loss. 

 

SUMMARY: In forensic medicine, diagnosis of sex is the first step in the 

identification of human skulls. A first approximation is carried out via the qualitative 

analysis of a series of morphological indicators of sexual dimorphism. Classical 

studies (Krogman & Iscan, 1986) described 14 indicators for the diagnosis of sex 

with an accuracy of 90%, and one of these indicators is the shape of the palate. This 

study analyzed the effect of the loss of teeth on the accuracy of the diagnosis of sex 

in Brazilians adult skulls, using the shape of the palate as an indicator. We used 98 

skulls of adult Brazilians, comprising 35 females and 63 males with an average age 

of 39.3 years (SD 7.8). The skulls were classified into two groups, namely the fully 

edentulous maxilla and the partial edentulous maxilla. An inclusion criterion in the 

partial edentulous maxilla group was the presence of canine or their alveolus. The 

accuracy for the diagnosis of sex in the total sample was 75.5% (with a sensitivity of 

88.8% for male skulls and 51.5% for female skulls), while it was slightly higher 
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(76.9%) in the fully edentulous maxilla group with a sensitivity from 84% to 70% for 

both male and female skulls. However, the partial edentulous maxilla group 

presented lower values of accuracy of 74.5%, and a sensitivity of 90% for male 

skulls and 26% for female skulls. Thus, this work suggests that the accuracy of 

diagnosis of sex using the shape of the palate as an indicator of sexual dimorphism is 

not significantly affected by full edentulism; however, the presence of teeth favors 

the underestimation of the female skulls  

 

KEYWORD: Sexual Dimorphism; Sex determination; Palate; Tooth loss. 

 

*Departamento de Anatomía Normal, Universidad de Talca. 

**Departamento de Morfología y Genética. Universidade Federal de São Paulo. 

 

INTRODUCTION 

 

The diagnosis of sex is the key to the anthropological and forensic analysis carried 

out on bones. Various methods have been described based on the cranial 

observations, overall dimensions, and angles formed between the craniometric points 

(Baughan & Demirjian, 1978; Lestrel et al., 2005; Ursi et al., 1993; Olivier & 

Tissier, 1977; Bibby, 1979), in the temporal bone (Kalmey & Rathbun, 1996; de 

Paiva & Segre, 2003; Kemkes & Gobel, 2006), in the frontal bone (Celbis et al., 

2001), in the occipital bone (Wescott & Moore-Jansen, 2001 ), in the mandible 

(Panella et al., 1988; Buschang et al., 1986; Rosas et al., 2002; Steyn & Iscan, 1998; 

Franklin et al., 2007; Schmittbuhl et al., 2001; Loth & Henneberg, 1998; Loth & 

Henneberg, 1996; Balci et al., 2005; Haun, 2000; Lam et al., 1996), in the orbit 
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(Graw et al., 1999; Schleyer et al., 1971), and in the dental pieces (Introna et al., 

1993; Kondo et al., 2005; Abdelmalek & Michael, 1984). 

 

Although various statistical models have been developed to conduct a quantitative 

analysis of the morphological indicators of dimorphism, determining the sex by 

visual inspection is still widely used in physical anthropology. However, the skeletal 

characteristics vary in different populations, and hence, specific analyses are required 

(Steyn & Iscan). This requirement was evident after an indigenous South African 

skulls study, in which determining the presence of sexual dimorphism using the 

classic indicators described by Krogman was not possible, as distinctive features 

between male and female skulls were observed, some of which were not described 

for the Caucasian population (Franklin et al., 2005). On the other hand, some 

researchers have described the influence of size and intra-sexual variations in certain 

populations (Kimmerle et al., 2008), by determining the errors in the diagnosis of sex 

by traditional methods, based on the classical parameters described by Krogman & 

Iscan (1986). 

 

In a review of morphological indicators of sexual dimorphism, 17 most important 

morphological indicators used by researchers were analyzed, and their values as the 

determinants of sex in the modern skulls were established individually as well as 

collectively. The traits were evaluated and ranked using a collection of skulls of 

known sex, by setting the indicators in the determination of sex with a high degree of 

accuracy (>80%), and with a low intra-observer error (<10%). From this study, it 

was concluded that the best indicators of the morphological sexual dimorphism were 

the pyriform aperture, zygomatic process, zygomatic bone, and supraorbitary 
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eminence. In another analysis, the shape of the palate ranked 13 and even presented a 

high reproducibility of results, as the accuracy decreased significantly with the 

advancing age (Rogers, 2005). 

 

The palate shape can be determined in the first years of life by the fusion of the 

palatine process with the premaxilla region, and in the course of life it is subjected to 

multiple forces that shape their growth and determine its adult form. The way an 

adult is diagnosed by visual inspection is determined by how the palate presents the 

dental arch, or in the absence of teeth or tooth remnant of the alveolar process.  

 

One of the main determinants of the shape of the palate is the pericanine region, 

which in the presence of the piece tends to preserve the curve of the arch in the area 

earlier, and its loss is caused by the reabsorption of alveolar bone in elevation and 

especially the vestibular bone plate. Against this background, this study aims to 

analyze the effect of the loss of teeth on the accuracy and sensitivity of the visual 

examination of the shape of palate, that as a classic indicator of dimorphism for the 

sex diagnosis  

 

MATERIALS AND METHOD 

 

By non-probability convenience sampling, 98 Brazilians adult skulls, comprising 35 

female and 63 male skulls with an average age of 39.3 years (SD 7.8), belonging to 

the collection of skulls of the Universidade Federal de Sao Paulo (UNIFESP) were 

selected. The skulls that showed some evidence of trauma or anatomical alterations 
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were excluded from this study. Also, approval for this study was obtained from the 

Ethics Committee in Research of UNIFESP. 

 

During the analysis of this parameter, the examiner, experienced in diagnosing the 

sex of the skeletons, ignored the records of sex and age of the skulls throughout the 

study and was blinded to the distribution of the sample during the observation 

process. The examiner investigated the skull with both the hands and then rotated 

them to estimate the basal norm. The observation was made in two successive groups 

of 49 skulls at a time. Through visual inspection of the palate, the skulls were 

classified based on sex according to the following description: 

 

Male skull: It is usually more in length and breadth than the female skull. It tends to 

take the closed U-shape (Fig. 1).. 

 

Female skull: It is more narrow and shorter than the male skull, and this form tends 

to take a parabolic shape (Fig. 2). 

 

We used the record of data collection created for the diagnosis of sex by visual 

examination of the human skulls, which was then subjected to analysis.  

Subsequently, to determine the effect of the loss of teeth on the accuracy and 

sensitivity of the shape of the palate as an indicator of morphological dimorphism, 

the skulls were classified into two groups: 
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Fully edentulous maxilla group: It consisted of 39 skulls of individuals between 28 

and 60 years of age (average 43.56 years, SD = 8.281), 19 of which were male and 

20 female skulls. 

 

Partial edentulous maxilla group: The criterion for inclusion in this group was the 

presence of both maxillary canine and alveolus with a slight reabsorption. This group 

was composed of 59 skulls of individuals between 25 and 49 years of age (average 

36.49 years, SD = 6.05), among which 44 belonged to male and 15 to female. 

 

  The data were analyzed using a contingency table of 2×2 for the indicator 

palate-shape, and the accuracy and sensitivity for male and female skulls were 

determined by the calculations made with the statistical program SPSS 15.0. Finally, 

using the remediation method for a random sub-sample of 30 skulls, the intra-

observer error was calculated, 15 days after the first observation. 

 

RESULTS 

 

The accuracy of our test for diagnosis of the sex was 75.5% in the total 

sample (with a sensitivity of 88.8% for male skulls and 51.5% for female skulls). 

Table I shows the contingency table with the values analyzed together, without 

division of the groups.  

 

  The accuracy of fully edentulous maxilla group was about 76.9%, with a 

sensitivity of 84–70% for both the male and female skulls. Table II shows the 

contingency table for the diagnosis of sex in the fully edentulous maxilla group. 
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The partial edentulous maxilla group exhibited lower values of accuracy of 

74.5% and a sensitivity of 90% for male skulls and 26% for female skulls, and the 

data for this group are listed in Table III. 

 

DISCUSSION 

 

The use of palate shape as a part of the protocol for the diagnosis of sex in human 

skulls had been recommended by many researchers (Bass, 1971; Krogman & Iscan; 

White & Folkens, 2000). 

 

However, the palate, during its development and life, is subjected to various 

forces that change their shape, such as chewing forces, forces of the tongue muscle, 

and perioral muscles (Moorres & Reed, 1965; Raberin et al., 1993; Bishara et al., 

1997). Lastly, the loss of teeth determines the reabsorption of the alveolar process, 

which creates distortions in the shape of the arch and the appearance of depth in the 

palate. These features are relevant, because the loss of teeth may affect the study of 

morphological dimorphism using the palate shape as a diagnostic indicator. 

 

This study demonstrated that the accuracy of the diagnosis of sex was not 

significantly affected by the total edentulism, a situation different from what is 

expected, since the loss of canines amending the curvature of the arc in the anterior 

and reabsorption of the alveolar process gives a less thorough and robust shape on 

the palate. However, this study also revealed the low sensitivity in the diagnosis of 

the female toothless partial skulls and high sensitivity for male skulls, an observation 
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different from those reported by Rogers. Furthermore, analysis of the results revealed 

that the presence of teeth favors the underestimation of female skulls, when the shape 

of the palate was used as an indicator in the investigation of sexual dimorphism. 

 

 

SUAZO, G. I. C.; ZAVANDO, M. D. A. & SMITH, R. L. Exactitud de la forma 

del paladar como indicador de sexo en cráneos humanos con pérdida de dientes 

maxilares.  

 

RESUMEN: En medicina forense el diagnostico del sexo es el primer paso para la 

identificación de cráneos humanos completos o incompletos. Para ello una primera 

aproximación se realiza mediante el análisis cualitativo de una serie de indicadores 

morfológicos de dimorfismo sexual. Estudios clásicos (Krogman & Iscan, 1986) 

describieron 14 indicadores que permitirían el diagnóstico del sexo con una exactitud 

del 90%. Uno de estos indicadores es la forma del paladar, en este estudio se analizó 

el efecto de la pérdida de piezas dentales sobre la exactitud en el diagnóstico del 

sexo, en cráneos brasileros adultos, utilizando como parámetro de observación la 

forma del paladar. Se utilizaron 98 cráneos de individuos adultos brasileros con una 

edad media de 39.3 años (SD 7,8), 35 mujeres y 63 hombres. Los cráneos fueron 

clasificados en dos grupos, uno desdentado completo maxilar y otro desdentado 

parcial, un criterio de inclusión en el grupo de desdentados parciales fue la presencia 

de los caninos maxilares o de sus alvéolos.  La exactitud para el diagnóstico del sexo 

en la muestra total fue del 75,5% (Con una sensibilidad de 88,8% para hombres y de 

51,5% para mujeres), la exactitud fue levemente mayor en el grupo de desdentados 

con un 76,9%, con una sensibilidad de 84% para hombres y 70% para mujeres; 
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mientras que el grupo de cráneos desdentados parciales presentó valores inferiores de 

exactitud, con un 74,5%,  y una sensibilidad del 90% para hombres y del 26% para 

mujeres. Este trabajo permite concluir que el edentulismo total no afecta 

considerablemente la exactitud del diagnóstico del sexo, pero la presencia de piezas 

dentarias favorece la subestimación de las mujeres al observar éste parámetro. 

 

PALABRAS CLAVE: Dimorfismo sexual; Determinación del sexo; paladar; 

pérdida dentaria. 
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Table I 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Table I. Contingency table of diagnosis of sex based on the study of palate shape of 

98 skulls 

 
Table II 
 

 

 
 
Table II. Contingency table of diagnosis of sex based on the palate shape of 39 

skulls of the fully edentulous maxilla group 

Sex 
 Male Female Total 

Male 56 17 73Palate 
shape Female 7 18 25
Total 63 35 98

Record 
 Male Female Total 

Male 16 6 22Palate 
shape Female 3 14 17
Total 19 20 39
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Table III 
 

Record 
 Male Female Total 

Male 40 11 51Palate 
shape Female 4 4 8
Total 44 15 59

 
 

Table III. Contingency table of diagnosis of sex based on the shape of the palate of 

59 skulls of the partial edentulous maxilla group 

 

Fig. 1. Photograph of the palate of a 49-year-old white man; the skull belongs to the 

UNIFESP collection. 

 

 

Fig. 2. Photograph of the palate of a 25-year old white woman; the skull belongs to 

the UNIFESP collection. 
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Anexo 6 – Artigo publicado no periódico Int. J. Morphol. 26(4):799-801, 2008. 

 

Ossification of the Sella Turcica and Clinoid Ligments, Case Report, 

Morphological Study and Literature Review. 

Osificación   de   la  Silla   Turca y Ligamentos Clinoideos, Reporte de un Caso, 

Estudio Morfológico y Revisión de la Literatura 

 

*, **Iván Claudio Suazo Galdames; *, **Daniela Alejandra Zavando Matamala; 

&**Ricardo Luiz Smith 

 

SUAZO, G. I. C.; D A ZAVANDO, M. D. A.; & SMITH, R. L. Ossification of 

the sella turcica and clinoid ligments, a case report, morphological study 

and literature review.  

SUMMARY: The morphology of the Sella Turcica is important both as a reference 

in cephalometric studies and in the pituitary gland, internal carotid artery and 

cavernous sinus surgical boarding. The present report describes a case of partial 

ossification of the sella turcica walls in a dry skull of 40-year-old Brazilian 

individual. We analyze the morphometric characteristics of the region. 

 

KEY WORD: Sella Turcica; Pituitary; Carotid aneurysm; Interclinoid 

ligament. 

*Departamento de Anatomía Normal, Universidad de Talca. 

**Departamento de Morfología y Genética. Universidad Federal de Sao Paulo. 

INTRODUCTION 
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The ossification of the Sella Turcica region (ST) occurs from the pituitary 

cartilage of cartilaginous neurocranium (Fitzgerald, 1978; Moore, 1988; Gomez-

Sanchez, 2005). In cephalometry studies, the morphology of the ST sets an important 

landmark, to assess and monitor normal growth and results of orthodontic treatments. 

(Axelsson et al. 2004). 

Melsen (1974) has reported that the bone appositional growth of the anterior 

wall of the inner surface of the ST stops early in life, while the reabsorption of the 

rear floor and the wall behind the ST continues for a long period. The ST is 

circumscribed within the anterior and posterior clinoid processes; variations in shape 

and size of these processes have been widely documented. 

Along with the pterygospinous, pterygoalars and carotico-clinoid ligaments, 

the interclinoid ligaments comprise a group of intrinsic ligaments of the sphenoid 

bone. The sella turcica bridge corresponds to the partial or complete ossification of 

the interclinoid ligaments, as it has been reported by many authors (Tebo, 1968; 

Kapur et al. 2000; Das & Paul, 2007). The incidence of the sella turcica bridge 

ranges from 1.54 to 5.9% of the population (Busch, 1951; Muller, 1952; Platzer, 

1957). Becktor et al. (2000) found a prevalence of 18.6% of this structure in a sample 

of 177 subjects with abnormalities in craniofacial development, while Leonardi et al. 

(2006) observed a high prevalence, in subjects with anomalies in the dental eruption. 

Surgical removal of the anterior clinoid processes to expose of the structures 

of the cavernous sinus is more difficult when the interclinoid ligament is ossified, 

due to the established neural and vascular relationships (oculomotor, trochlear, 

abductor, ophthalmic and mandibular nerves, internal carotid artery, cavernous sinus 

and coronary sinus) (Ozdogmus et al. 2003).  
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For Inoue et al. (1990) the presence of ossified interclinoid ligament increases 

surgery difficulty and risks, especially in the presence of aneurysms. Similar opinion 

is shared by Linskey et al. (1993) who have conducted an extensive analysis on the 

risk factors in carotid aneurysm surgery at the intrapetrossus tract.  

  This paper reports the morphometric characteristics and the morphological 

analysis of a dry skull with complete ossification of the interclinoid ligaments and 

partial ossification of the sidewalls of the sella turcica.  

 

 

CASE REPORT 

  During inspection of the dried skulls collection of the Federal University of 

Sao Paulo (UNIFESP), it was noticed an extensive ossification of the sidewalls of the 

sella turcica in one of the skulls: 40 year-old male, Brazilian origin, brown colored 

skin, cause of death: acute lobar pneumonia. 

   At the superior view, a bony bridge links the anterior and posterior clinoid 

processes, corresponding to the calcification of interclinoids ligament (Fig.1). The 

morphologic analysis and morphometric descriptions of this structure are described 

as follows: 

           Superir view: thickness medial part: 2.16 mm, right side and 2.07mm, left 

side, (Fig.1).  

            Lateral view:  right sidewall - an irregular opening was observed, with greater 

diameter of 5.73 mm, which may have allowed communication between the 

cavernous sinus and coronary sinus. The carotico-clinoid foramen was also noted, as 

a pathway for the internal carotid artery (Fig.2).  
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  Left sidewall - intense ossification was observed; a small round foramen, with 

greater diameter of 2.09 mm allowed communication between the region of the 

pituitary fossa and the left cavernous sinus, as on the right side has been formed 

carotico-clinoid foramen for the passage of the internal carotid artery (Fig.3). 

 

 DISCUSSION 

  The ossification of the interclinoids ligaments are rare findings and usually 

asymptomatic. Several authors have reported the presence of these structures in 

different populations and the incidences are lower than 6% (Busch; Muller; Platzer). 

Notwithstanding, an increase prevalence has been reported in subjects with 

developmental craniofacial and tooth abnormalities (Becktor et al.; Leonardi et al.). 

In the case that we presented, ossification not only reaches the area of interclinoids 

and carotico-clinoid ligaments, which also includes side walls of the sella turcica. 

We did not find in the literature reports ossification complete or partial as described 

in this case. This finding has implications in surgical procedures to assess the 

pituitary gland, cavernous sinus and internal carotid artery at the intracavernous 

route. 

 

SUAZO, G. I. C.;  D A ZAVANDO, M. D. A.; & SMITH, R. L. Osificación   de   

la  Silla   Turca y Ligamentos Clinoideos, Reporte de un Caso, Estudio Morfológico 

y Revisión de la Literatura.  

RESUMEN: La morfología de la silla turca tiene importancia tanto como 

referencia en los estudios cefalométricos como en los abordajes quirúrgicos de la 

glándula hipófisis, carótida interna y seno cavernoso. En el presente reporte se 

describe un caso de osificación parcial de las paredes de la silla turca en un cráneo 
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seco de un individuo brasilero de 40 años. Se analizan las características 

morfométricas de la región y se complementa su descripción con una reconstrucción 

tomográfica tridimensional. 

 

PALABRAS CLAVE: Silla turca; Hipófisis; Aneurisma carotideo; 

Ligamento interclinoideo. 
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Fig.1 Superior view in the region of the pituitary fossa, anterior clinoid processes 

(ACP), posterior clinoids processes (PCP) and the interclinoid bony bridges 

(IC). 

 

Fig.2 Right sidewall view of the pituitary fossa, carotico-clinoid foramen (CCF) and 

an irregular drilling in the wall of sella turcica (ST). 

 

Fig.3 Left sidewall view of the pituitary fossa, carotico-clinoid foramen (CCF) and a 

small foramen on the wall of sella turcica wall (ST). 
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Anexo 7 – Artigo aceito no periódico Int. J. Morphol., 27(1): 2008 In press. 

 

Sex    Determination    in   Mandibles   in   the   First   Year   of   Life   by   a   

Quantitative   Approach 

 

Determinación   del   Sexo   en   Mandíbulas   en   el   Primer   Año   de   Vida   

Mediante   una   Aproximación   Cuantitativa 

 
*, ** Iván Claudio Suazo Galdames, Daniela Alejandra Zavando Matamala 

&**Ricardo Luiz Smith 

 

SUAZO, G. I. C. ZAVANDO, M. D. A & SMITH, R. L. Sex determination in 

mandibles in the first year of life by a quantitative approach.  

 

SUMMARY: Numerous studies have shown that skeletal characteristics vary 

among different populations. Several authors suggest that it is possible to determine 

sex through the anatomical evaluation of children mandible, however there are few 

morphometrical studies conducted with such specimens. The purpose of this study 

was to analyze several mandibular dimensions and identify the ones that could be 

useful to perform sex differentiation in a sample of Brazilian young children. For this 

study we used 32 children dry mandibles of known sex, age ranging from 0 to 1 year 

old. The mandibles pertain to the collection of the Skull Museum of the Federal 

University of Sao Paulo (UNIFESP). The parameters included bicondilar width, 

bigonial width, minimum width and height of the mandibular ramus, gonion-gnation 

length, height of the mandibular symphysis and transverse and anteroposterior 

condylar dimensions. The SPSS program was used to carry on the discriminant 

function analysis and the T test (p <0.05). There were no statistically significant 

differences that could allow identification of a specific parameter for sex 

determination. However, most of the dimensions were higher in male than in female, 

except for the minimum width of the mandibular ramus (0.2-0.16 mm) and 

transverse diameter of the right condyle (0.16mm). The values obtained for the 

anteroposterior diameter of the mandibular head were the most different between 
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genders, although no statistically significance was found. Discriminant function 

analysis indicated that, despite differences, none of the evaluated parameters allow 

for sex classification with enough reliability. In conclusion, there is little sexual 

dimorphism in children’s mandibles during the first year of life and anatomical 

analysis of this structure is not recommended as reliable quantitative approach for 

sex differentiation with forensic purposes. 

 

 

KEY WORDS: Sexual Dimorphism; Sex Determination; Infants; 

Mandibles. 

 

*Departamento de Anatomía Normal, Universidad de Talca. 
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INTRODUCTION 

The difficulty to determine sex of individuals in children bone remnants is a 

known problem that limits the anthropological investigations and forensic practice. 

Several methods have been described for sex diagnosis from postcranial skeleton, 

particularly the hip bone.  

  Merrot et al. (2001) used 500 x-ray images of the pelvis of stillborn fetuses 

and determined that the interischiatic tuberosity distance was a good indicator of 

sexual dimorphism from 26 week of intra-uterine life. In another study Holcomb & 

Konigsberg (1995) analyzed the greater isquiatic notch of human term fetuses and 

found sexual dimorphism in shape, but not in dimensions, so the usage of the 

quantitative parameter was questioned as an indicator of sex in fetuses. In contrast, 

Schutkowski (1993) has reported that men exhibited a greater isquiatic notch closer 

and deeper than women. These indicators, along with the more prominent chin and 

the width of dental arch allow to correctly classify 70-90% subjects between 0 and 5 

years old. 

The mesiodistal and bucolingual crown dimensions of teeth have also been 

studied for sex determination in subadults individuals. Cardoso (2008) indicates that, 

for both adult and subadults, the canines are the pieces that have greater sexual 
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dimorphism. For Rösing (1983), the teeth are only one of the elements that are 

developed with the adult size and that his dimorphic morphological character is 

maintained over time. 

The mandible also seems to be useful for sex classification in immature 

skeletons. Loth & Hennenberg (2001) described a simple, qualitative method for sex 

differentiation in subadults’ mandibules through shape analysis of the mandibular 

body with 81% accuracy. These results were discussed by Coqueugniot et al. (2002), 

who performed a similar study obtaining lower accuracy levels. Subsequently, Suazo 

et al. (In press) developed a study with a sample of Brazilian mandibles and reported 

accuracy levels between 57.5 and 60.5% for sex determination, with greater 

sensitivity for determining male, and conclude that it is necessary to carefully 

evaluate the methods of sex determination from subadults mandibles in specific 

populations. 

Considering this background, the goal of this study is to determine several 

dimensions of mandibles in a sample of Brazilian children in the first year of life and 

analyze the reliability of these parameters in sex determination with forensic 

purposes. 

 

 

MATERIAL AND METHOD 

We used 32 mandibles of Brazilian children between 0 and 1 year-old: 20 

males and 12 females. The mandibles belong to the Skull Museum collection of the 

Morphology and Genetics Department, Federal University of Sao Paulo (UNIFESP).  

 

The mandibles were separated from the skull, without morphological 

alterations and no evidence of trauma. Using a digital caliper (0.01mm) the following 

measurements were taken: 

 

• Bicondilar width: Distance between the lateral poles of the right and left 

mandibular head.  

 

• Bigonial width: Distance between the right and left mandibular angle.  
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• Minimum width of the mandibular ramus: Minimum distance between the 

anterior and posterior edge of the mandibular ramus. 

 

• Height of the mandibular ramus: distance between the deepest point of the 

mandibular incisure and the deepest part of the antegonial incisure, is 

measured in the right and left mandibular ramus. 

 

• Gonion-Gnation length: Distance between the mandibular angle and the 

lowest point of the mandibule in the anterior median line. It is measured from 

the right and left mandibular angle.  

 

• Height of the mandible: Maximum length of the mandibular median line.  

 

• Transverse dimension of the mandibular head: Distance between lateral pole 

and medial pole of the mandibular head. It is measured on the right and left 

side.  

 

• Anteroposterior dimension of the mandibular head: maximum distance 

between the anterior and posterior face of the mandibular head, measured at 

right and left sides. 

 

For some mandibles, difficult or doubtful measurements were excluded and only 

the data obtained were submitted to the t test for independent samples p <0.05 and 

discriminant function analysis with SPSS 15.0. 

 

RESULTS 

The twelve linear dimensions were analyzed in a sample of 32 mandibles. 

Due to advanced erosion in one of the mandibles, it was not possible to obtain the 

measurement of the left mandibular ramus minimum width. In other three male 

mandibles it was not possible to determine the maximum anteroposterior diameter 

and the maximum transverse mandibular head . 
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Most of the measured dimensions were greater in male, except for the 

minimum width of the left and right mandibular ramus and maximum transverse 

diameter of the right mandibular. However, none of the differences was statistically 

significant, meaning that the discriminant analysis procedure was negative. This is 

verified by the high values of the Lambda Wilks statistics. 

 

The analyzed parameters and statistic analysis are shown in Table I. 

 

DISCUSSION 

 

To determine the gender of immature skeletons, hip, mandible and teeth seem 

to be the most useful elements.  

 

The dimorphic traits in children’s mandibles, described by Loth & 

Henneberg, allow the correct classification of a large number of cases, but are likely 

to present a population-specific behavior, which may explain the lower accuracy of 

subsequent studies. 

 

On the other hand, the literature generally assumes that the objective 

assessment of the skeletal remnants through metric comparisons allows us to obtain 

better statistical standards of accuracy for age determination and sex diagnosis in 

forensic and anthropological sciences. 

 

The present study analyzed a series of linear dimensions in children's 

mandibles and concluded that, despite certain differences, no precise dimorphism 

could be verified concerning mandible size in the analyzed sample. These findings 

are  consistent with those reported by Franklin et al. (2007), who have used 

geometric morphometry method on 38 landmarks and have concluded that no sexual 

dimorphism can be determined in subadults mandibles. 

 

Much higher accuracy indexes (70-90% accuracy) were obtained by 

Schutkowski, who has conducted a combined metric analysis from different parts of 

the skeleton, including the mandible. However, whenever the skeleton remains are 

not complete and assessment must be made from the mandible only, our results 
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recommend the use of a non-metric or qualitative analysis for the diagnosis of sex in 

subadults. 

 

In conclusion, mandibles in the first year of life present little sexual 

dimorphism and is a quantitative approach seems not to be the best tool for sex 

identification with forensic purposes. 

 

SUAZO, G. I. C.; ZAVANDO, M. D. A & SMITH, R. L. Determinación del sexo   

en mandíbulas en el primer año de vida mediante una aproximación cuantitativa.  

 

RESUMEN: Numerosos estudios han demostrado que las características 

esqueletales varían en las distintas poblaciones. Diversos autores indican que es 

posible la determinación del sexo en mandíbulas infantiles, sin embargo existen 

escasos estudios morfométricos realizados en mandíbulas de niños brasileros. El 

propósito de este estudio es analizar distintas dimensiones de mandíbulas y 

determinar aquellas de utilidad en el diagnóstico forense del sexo en población 

infantil brasilera. Para este estudio se utilizaron 32 mandíbulas de niños brasileros de 

entre 0 y 1 año de edad, de sexo conocido, pertenecientes a la colección de cráneos 

de la Universidad federal de Sao Paulo (UNIFESP). Las mediciones mandibulares 

incluyeron ancho bicondilar, ancho bigonial, ancho mínimo y altura de la rama 

mandibular, longitud gonion- gnation, altura de la sínfisis mandibular y las 

dimensiones transversa y anteroposterior del cóndilo. Los datos obtenidos fueron 

sometidos a t test (p<0,05) y análisis de la función discriminante con SPSS. La 

mayoría de las dimensiones fueron superiores en hombres que en mujeres, con 

excepción del ancho mínimo de la rama mandibular (0,2-0,16 mm) y  del diámetro 

transverso del cóndilo derecho (0,16mm). El diámetro anteroposterior de la cabeza 

mandibular resultó la más dimórfica de las medidas analizadas, aunque ninguna 

diferencia resultó estadísticamente significativa. El análisis de la función 

discriminante indicó que a pesar de las diferencias, éstas no permiten clasificar de 

acuerdo al sexo en base a las variables cuantitativas analizadas. En conclusión, la 

mandíbula de niño en el primer año de vida presenta escaso dimorfismo sexual y no 

se recomienda el abordaje cuantitativo para la determinación del sexo con fines 

forenses. 
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PALABRAS CLAVE: Dimorfismo sexual; Determinación del sexo;  

Subadultos; Mandíbula. 
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Table I 
 

 Sex n Mean SD Sig. Wilks' 
Male 20 63.1350 6.92755• Bicondilar Width 

 Female 12 63.1275 8.27786
.998   .999

Male 20 50.4790 6.83989• Bigonial Width 

 Female 12 49.1158 6.57738
.584 .994

Male 20 19.2510 3.96959• Height of the rigth 

mandibular ramus  Female 12 18.2325 3.26029
.460 .978

Male 20 18.8530 3.84045• Height of the left 

mandibular ramus  Female 12 18.0408 3.28720
.547 .990

Male 19 16.9611 2.38965• Minimum width of the rigth 

mandibular ramus  Female 12 17.1700 2.56457
.819 .996

Male 19 17.1247 2.31920• Minimum width of the left 

mandibular ramus  Female 12 17.2933 2.35827
.846 .998

Male 20 40.1245 5.37346• Right Gonion-Gnation 

 Female 12 38.5642 5.60068
.440 .986

Male 20 38.9930 5.37810• Left Gonion-Gnation 

 Female 12 38.2550 5.33035
.709 .997

Male 19 9.0995 1.46108• Transverse dimension of the 

rigth mandibular head  Female 12 9.2633 1.34999
.757 .993

Male 20 9.2180 1.60052• Transverse dimension of the 

left mandibular head  Female 12 9.0008 1.21001
.689 .999

Male 18 5.4917 .77062 • Anteroposterior dimension 

of the rigth mandibular head Female 12 5.4425 .77879 
.866 .999

Male 19 5.8226 .74800 • Anteroposterior dimension 

of the left mandibular head Female 12 5.5325 .83567 
.323 .973

Male 20 13.678 2.6423 • Height of the mandible  
Female 12 12.991 2.6479 

.482 .990

 
Table I. Descriptive statistics, and p value of Wilks' lambda of the linear dimensions 

analyzed in 32 mandibles of children aged between 0 and 1 year old of the collection 

of UNIFESP. 
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Anexo 8 – Artigo aceito no periódico Int. J. Morphol., 27(1): 2008 In press. 

Is the Conduct of Serres an Anatomical Variation in Adults? 

¿Es el Conducto de Serres una Variación Anatómica en Adultos? 

 

*, **Iván Claudio Suazo Galdames; *, **Daniela Alejandra Zavando Matamala; 

&**Ricardo Luiz Smith   

SUAZO, G. I. C.; ZAVANDO, M. D. A. & SMITH, R. L. Is the conduct of Serres an 

anatomical variation in adults? 

SUMMARY:  In  1817  the  denominated  conduct  of  Serres  was  described  as  a 

formation  that  was  highly  prevalent  in  children's  jaws,  but  considered  as  an 

anatomical  variation  in  adults.  In  this  study  we  analyze  the  presence  of  the 

denominated  Serres´‐  conduct  in  324  jaws  belonging  to  the  collection  of  the 

Universidad Federal de Sao Paulo (UNIFESP), with sex and age registration, 68 

subadults of age between 0 and 2 years and 256 adults of age between 18 and 

100 years. We found that the prevalence was in order to 100% in the subadults 

group  and  42.6%  in  the  adults  group.  In  adults,  the  prevalence  of  this 

anatomical  structure  was  greater  in  women  than  in  men,  with  a  difference 

statistically  significant  for  the  variable  sex  (Chi2  = 0.0148;  I.C 95%=0.29‐0.91; 

O.R.  =0.51).  According  to  the  age,  the  biggest  prevalence  was  in  the  fourth 

decade of the life, not being of any statistical significance for this variable. Based 

on  the  opposing  evidence,  this  article  discusses  the  character  of  anatomical 

variation of this formation and based on the anatomical terminology, intending 

to denominate the paramandibular canal. 

Key  words:  conduct  of    Serres  ;  jaws;  anatomical  variation;  anatomical 

terminology. 

*  Departamento de Anatomía Normal, Universidad de Talca. 
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INTRODUCTION   

          In  the  jaw,  besides  the  constant  holes  as  the mental  and  the mandibular 

foramen, there are a great quantity of  foramina and accessory foramina which 

have been associated with to situations of clinical interest.   

           Suazo et al (2007a) reported that the retromolar triangle region presented 

a  great  quantity  of  foramina  connected  to  the mandibular  canal, which would 

allow  the  diffusion  of  anesthetic  solutions  toward  the  inferior  alveolar  nerve, 

describing an anesthetic technique for this zone (Suazo et al., 2008; Sandoval et 

al., 2008). Kodera & Hashimoto (1995) indicated that these foramina allow the 

anastomosis of the inferior alveolar artery with the buccal artery.     

              It  has  also  been  observed  that  lingual  foramina  and  their  canals  are 

frequently  found  in  adult  jaws  (Vasconcellos  et  al.,  2000;  Nagar  et  al.,  2001), 

This  should be  considered  in  the differential diagnosis of  apical  lesions of  the 

central inferior incisive and in the implant placement in that region.  Narayana 

& Prashanthi (2003) analyzed 335 dried mandibles and they only found a single 

case with  an  accessory mandibular  foramen  that  originated  in  a  canal.  Das  & 

Suri (2004) reported another similar case whose canal was projected until the 

third inferior molar. In both reported cases the accessory mandibular canal was 

superior to the mandibular canal.     

             Other  variants  of  the  mandibular  canal  have  also  been  described. 

Wadhwani et al.  (2008)  reported a patient who presented a mandibular  canal 

that  bifurcated  in  the  right  side  and  trifurcated  in  the  left  side.  The  literature 

shows  that  the  incidence  of  bifurcated  or  trifurcated  canals  are  low,  between 

0.08  and  0.95%  of  the  analyzed  cases  (Nortje  et  al.,  1977;  Grover  &  Lorton, 
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1983;  Langlais  et  al.,  1985)  while  Suazo  et  al.  (2007b)  did  not  find  any 

variations in a sample of mature women's jaws.   

                    From  an  embryological  perspective  variations  of  number  in  the 

mandibular  canal  can  be  explained  because  in  the  early  development,  the 

inferior  alveolar  nerve  innervate  the  anterior  teeth  group,  premolar  and  the 

molar region in an independent way. Later on, the rapid process of membranous 

ossification of the jaw determines the formation of the mandibular canal, being 

able to configure this division (Goret‐Nicaise & Pilet, 1983; Chavez et al. ,1996). 

                Another  probable  cause  that  explains  the  foramens  and  accessory 

canal’s  presence  is  the  conduct  of  Serres  development,  this  formation  was 

described by the French anatomist Antoine Étienne Reynaud Augustin Serres in 

1817.  It was  initially  called  conduct of  the  first  teething, believed  to  contain a 

branch of  the  inferior alveolar artery dedicated  to  the  irrigation of  temporary 

teeth, but  later studies determined that  this  formation  lodges  a vein, called by 

Figún  &  Garino  (2001),  as  vein  of  Serres.  For  Rouvière  &  Delmas  (1999)  the 

conduct  of  Serres  only  contains  vessels  and  it  is  obliterated  soon  after  birth. 

Bergmann  et  al.  (1984)  indicated  that  this  formation  is  highly  prevalent  in 

infantile jaws; in new born it reached 100%. This way, the literature documents 

this  formation  in  children,  a  situation  that  is  contrasted  with  a  shortage  of 

studies in mature population, which leads us to think that the conduct of Serres 

in adults would not only be an anatomical variation, but also must not be well 

documented  with  the  carried  out  anatomical  observation  in  a  habitual  way. 

Keeping this in mind, the purpose of this study is to evaluate the presence of the 

denominated  conduct  of  Serres  in  children’s  and  adults  jaws,  to  analyze  its 

relationship with the age and sex and to discuss its nomenclature. 
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MATERIAL AND METHODS     

              For this study 324 dried mandibles of the collection of the Universidade 

Federal  de  Sao  Paulo  (UNIFESP)  were  used.  The  inclusion  criterions  were 

considered  those  jaws  that  had  sex,  age  and  death  cause  registered,  with  an 

appropriate  conservation  state  that  allowed  its  visual  inspection. As  exclusion 

criterions  malformed  skulls,  evidence  of  pre  and  post  ‐  mortem  trauma  was 

considered. Once selected they were divided in two groups:     

Subadults Jaws: constituted by 68 jaws from children’s aged between 0 and 2 

years of age (mean 0.50 years; SD 0.58), being 43 males and 25 females.     

Adults Jaws:   constituted by 256 jaws from adult individuals aged between 18 

and 100 years of age (mean 42.45; SD 14.932), 176 males and 80 females.   

            All  the  jaws were  inspected  by  a  single  observer  and  it was  considered 

positive  for  the  existence  of  the  conduct  of  Serres,  when  it  was  verified,  by 

means  of  a  simple  visual  observation  of  the  medial  face  of  the  mandibular 

ramus,  the  presence  of  a  foramen,  followed  by  a  canal  oriented  antero‐

inferiorly,  of  postero‐inferior  location with  regard  to  the mandibular  foramen 

and that it allowed the introduction of 2mm of an semi rigid metallic instrument 

with 0.20mm diameter (Figs. 1 and 2).    

             Using  the  statistical  program  SPSS  15.0  the  prevalence  of  the 

denominated conduct of Serres was established in the analyzed sample and the 

existent  relationships  were  studied  among  the  sex,  the  individuals  age,  the 

cause of death and the presence of the conduct. The Chi squared test was used 

(p<0.05)  to  test  statistical  significance,  and  based  on  a  contingency  table  the 
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odds  ratio  value  settled  for  the  clinical  significance  of  the  presence  of  the 

conduct and the variable sex.   

RESULTS   

            In  the  group  of  sub  adult’s  jaws  between  0  and  2  years  of  age,  the 

prevalence of the denominated conduct of Serres was 100% bilateral.  

            In the adult’s jaws, 42.6% presented Serres´ conduct, being the unilateral 

presence of  this  formation  in 23.4%. The details  of  the prevalence  results  are 

shown in Table I. 

                To  analyze  the  gender‐based  differences  in  the  prevalence  of  the 

denominated conduct of Serres, we found that out of the analyzed adults jaws, 

66  males  and  43  females  presented  the  formation;  nevertheless,  due  to  the 

difference in the distribution of males and females in the sample, the prevalence 

was greater in the women´s group, with 57.35%, while in men it was of 37.5%. 

These differences were significant with a value chi2=0.0148 and an Odds Ratio 

0.51.  The  chart  of  contingency  of  the  prevalence  of  the  conduct  of  Serres  in 

adult’s individual’s jaws by sex is observed in the Table II. 

                When the presence of the formation is studied in relation with the age 

in the adult jaws collection, we do not find any positive or negative correlation. 

The mean age  in  the group  that presented  the denominated conduct of Serres 

was 42.18 years (SD 15.612), while the mean age in the jaws without conduct of 

Serres was 42.65 years (SD 14.548). The biggest prevalence was in individuals' 

jaws of the fourth decade (30‐39 years) with 24.44%.   

                The distribution according to age of the denominated conduct of Serres 

in the group that presented the formation is observed in Table III. 
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DISCUSSION   

             Starting  from the  research of Serres, various authors have reported  the 

presence of a foramen that originates in a canal, which continues parallel to the 

later segment of the mandibular canal. This formation was related from its first 

description with the irrigation and the veined drainage of the temporary teeth´s 

system and of the alveolar processes in formation. From birth, this canal suffers 

a gradual obliteration during the first year of life (Figún & Garino). It has been 

observed  that  the  denominated  conduct  of  Serres  is  highly  prevalent  in 

children's jaws in the first years of life (Bergmann et al.), and this coincides with 

the  observations  in  this  study,  where  the  entirety  of  the  analyzed  jaws 

presented visible and permeable bilateral foramens and canals. Our sample only 

analyzed  jaws between 0 and 2 years, nevertheless, not reported observations 

suggest  that  the  prevalence  is  also  high  in  other  subadults  groups.  Further 

investigations need to be carried out in more jaws of children.   

               The prevalence of the denominated conduct of Serres in the individuals 

adults  jaws was significantly greater in men than in women. These  indications 

are based on the analyzed sample where for each one adult’s masculine jaw that 

presents  the  formation, we  found  two  feminine  jaws with  the  same  formation 

(Table II. O.R. Value).   

                 When we analyze the data of adult’s jaws, the results were interesting. 

We  found  that  in  42.6%  the  foramen  and  the  studied  canal  was  present  and 

permeable and this differs considerably to that found in the literature, most of 

which  considers  the  denominated  conduct  of  Serres  as  a  variation  in  adult´s 

jaws. The gradual obliteration with the age is also debatable. The present study 

observes  the  formation  in almost all  the ages,  the biggest concentration  in  the 
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fourth and fifth decades of life and its decrease in older subjects were findings 

related to the distribution of the sample ages.   

                     With  these  data,  the  character  of  anatomical  variation  of  the 

formation analyzed in this study is questionable. According to Alves & Candido 

(2007),  an  anatomical  variation  is  a  fickle  formation,  of  low  prevalence  that 

does not imply pathology; these authors also define the normality in statistical 

terms, as that is a more frequent way without developing into pathology.   

                Finally,  the  denomination  conduct  of  Serres  should  be  revised, 

beginning  from the general concepts of anatomical  terminology. The names of 

the structures should be indicative of morphological traits that guide the reader 

about a  location,  its  forms or  function and the eponyms should be suppressed 

(International  Anatomical  Nomenclature  Committee,  1989;  Federative 

Committee Anatomical Terminology, 2000)    

               For  instance,  the  term “conduct” refers  to a structure of soft walls, but 

with the analyzed formation being a structure of hard walls, this then should be 

called “canal”. With these considerations, besides the parallel orientation to the 

mandibular canal, we intend to replace the name of the foramen and conduct of 

Serres with paramandibular foramen and canal.   

 

SUAZO, G. I. C.; ZAVANDO, M. D. A. & SMITH, R. L. ¿Es el Conducto de Serres 

una Variación Anatómica en Adultos? 

 

RESUMEN:  El  denominado  conducto  de  Serres  es  una  formación  descrita  en 

1817 como altamente prevalente en mandíbulas de niños, pero considerado una 

variación  anatómica  en  adultos.  En  este  estudio  analizamos  la  presencia  del 
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denominado  conducto  de  Serres  en  324  mandíbulas  pertenecientes  a  la 

colección de  la Universidad Federal de Sao Paulo, con registro  de sexo y edad, 

68 de subadultos de entre 0 y 2 años y 256 de adultos de entre 18 y 100 años. 

Nosotros encontramos un 100% de prevalencia en el grupo de subadultos y un 

42.6%  en  el  grupo  de  adultos.  En  adultos,  la  prevalencia  de  esta  estructura 

anatómica  fue  mayor  en  mujeres  que  en  hombres,  con  una  diferencia 

estadísticamente  significativa  para  la  variable  sexo  (Chi2=  0.0148;  I.C 

95%=0.29‐0.91;  O.R.=0.51).  De  acuerdo  a  la  edad,  la  mayor  prevalencia  se 

encontró en  la 4° década de  la vida, no encontrándose significancia estadística 

para esta variable. 

En base a la evidencia encontrada, este artículo discute el carácter de variación 

anatómica  de  esta  formación  y  basado  en  la  terminología  anatómica  propone 

denominarla canal paramandibular. 

 

Palabras  clave:  conducto  de  Serres;  mandíbulas;  variación  anatómica; 

terminología anatómica. 
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FIGURE LEGENDS 

 

Fig. 1. Female mandible of 9 months old, medial view.  S = Serres´s canal. FM= 

Mandibular Foramen. 

 
Fig. 2. Male mandible of 40 years old, medial view. S = Serres´s canal; FM= 

Mandibular Foramen. 

 

Table  I.  Prevalence  of  denominated  conduct  of  Serres  in  256  adult mandibles 

belonging to the Universidad Federal de Sao Paulo´s collection. 
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Table  II.  Contingency  table  of  the  conduct  of  Serres  prevalence  in  adults´ 

mandibles by sex. 

* Statistic Significance p<0.05 

 

Table  III.    Frequency  of  distribution  of  the  conduct  of  Serres  in  109  adults 

mandibles, belonging to the Universidad Federal de Sao Paulo´s  collection. 

*  The  frequency  (F)  is  expressed  in  numbers  of  cases which  presented 

conduct of  Serres  (S),  relationship with   numbers   of    cases of  the  total 

sample, groups by each age range (T).  

** The percentage was calculated on the basise of 109 cases with conduct 

of Serres presence. 

 

TABLE I 

 

  Frecuency Percentage

  Absent  147  57.4 

   Present right side 29  11.3 

   Present left side  31  12.1 

   Bilateral  49  19.1 

   Total  256  100.0 
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TABLE II 

Conduct of Serres   Male  Female Total

Present  66  43  109 

Absent  110  37  147 

Total  176  80  256 

Odds Ratio  0.51 

Chi2  0.0148* 

Confidence Intervale  95% 0.29‐0.91 

 

 

TABLE III 

Decade  Age range Frequency 

F=S/T. * 

Percentage**  

2°  10‐19  1/3  0.91% 

3°  20‐29  19/43  17.4% 

4°  30‐39  31/73  28.44% 

5°  40‐49  24/58  22.01% 

6°  50‐59  18/34  16.51% 

7°  60‐69  10/32  9.17% 

8°  70‐79  3/9  2.75% 

9°  80‐89  2/3  1.83% 

10°  90‐99  0/0  0% 

11°  100‐109  1/1  0.91% 
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Anexo 9 – Confirmação do envio do artigo para a revista Surgical & Radiology 

Anatomy. 
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Abstract The ossification of the intrinsic ligaments of the sphenoid bone has been 

reported in the literature. The presence of bony bridges by ossification of the 

pterygospinous and pterygoalar ligaments has clinical significance in the 

infratemporal fossa contents. The purpose of this study is to analyze the prevalence 

of ossification of these ligaments and assess morphometrically the pterygospinous 

(Civinini’s) and pterygoalar (crotaphitico-buccinatorius) foramens. A total of 312 

human skulls from the collection of Universidade Federal de Sao Paulo (UNIFESP) 

were used to assess the presence of total or partial ossification in pterygospinous 

(Types I and II) and pterygoalar (Types III and IV) ligaments. Of the sample, 37.18% 

had some degree of ossification; in Type I, ossification was found in 1.6%, while 

Types II, III and IV had 13.14, 3.84, and 22.43%, respectively. The pterygospinous 

foramen presented an average diameter between 10.626–7.366 mm, whereas for the 

pterygoalar foramen it was between 5.202–3.793 mm. The presence of these 

formations must be considered in the therapeutic procedures that are performed in 

the infratemporal region, in assessing pain affecting the territory innervated by the 

mandibular nerve. 

 

Keywords  Pterygospinous ligament · Pterygoalar ligament · Infratemporal fossa · 

Foramen ovale · Porus crotaphitico-buccinatorius. 
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Introduction 

 

The presence of ossification in the pterygospinous and pterygoalar ligaments have 

clinical significance as these ligaments establish relationships with the oval foramen 

and because of the effects that emerge from it, such as increasing difficulty in 

accessing the oval foramen in a therapeutic approach. 

In terms of its prevalence, Nayak et al. [6] analyzed 416 Indian dried skulls; 

9.61% of the samples presented the pterygospinous bony bridges, of which 5.76% 

was complete and 3.84% was incomplete. On the other hand, Kapur et al. [4] in an 

earlier study obtained a lower prevalence of 1.31% of complete pterygospinous 

ligament ossification, from a sample of 305 Croats’ skulls. 

The pterygospinous ligament described by Civinini in 1835 [11] is directed 

from the spine of the sphenoid bone to the pterygospinous process when ossified, 

establishing the pterygospinous foramen. 

Rouviére and Delmas [9] stated that the pterygospinous ligament divides the 

sphenomandibular ligament into two independent, of which the interpterygoid fascia 

is thin. Lateral to the interpterygoid fascia is another fibrous plate inserted in the 

greater wing of the sphenoid and in the superior segment of the posterior edge of 

lateral plate in the pterygoid process. Its superior edge becomes flat and forms an 

innominated ligament, described by Hyrtl in 1862 [11], and posteriorly called 

pterygoalar ligament [1] which when it is ossified, mold the pterygoalar foramen 

(porus crotaphitico-buccinatorius). 

These formations are related laterally with the oval foramen, from which the 

mandibular nerve emerges, and then enters in the infratemporal fossa. In this 

position, the mandibular nerve can be compressed as a result of the pterygoid muscle 
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contraction causing pain [5]. Peuker et al. [8] described a case in which the lingual 

nerve was trapped between the pterygospinous bony bridge and the medial pterygoid 

muscle; this variation is associated with pain and alterations in speech. 

It is known that the pterygospinous and pterygoalar bony bridges are of great 

importance to the anesthetic treatment of the mandibular nerve and for therapeutics 

for the trigeminal ganglion [3, 10], because their presence hinders access to the 

needle in the vicinity of the oval foramen. 

The purpose of this study was to determine the prevalence of pterygospinous 

and pterygoalar bony bridges and to analyze morphometricaly the homonyms 

foramen in a collection of contemporary skulls and discuss their clinical 

implications. 

 

Materials and methods 

 

By nonprobability convenience sampling, 312 dry human skulls belonging to the 

collection of the UNIFESP with records of sex, age, and origin were selected. The 

ages of individuals up to the dates of death was between 18 and 100 years old, the 

average age of the sample was 42.32 (SD 14.842). Of the total sample, 212 (67.9%) 

were male skulls, whereas female skulls were 100 (32.1%). Of the 312 skulls, 284 

represent Brazilians individuals, which constitute 91% of the group. The remaining 

9% (n = 28) is distributed among 11 other nationalities. 

Skulls that showed visible evidence of abnormalities such as trauma or 

obvious morphological asymmetries were excluded from this study. 

The skulls were examined by one observer, in groups of 40 skulls and those 

that had complete or partial ossification of the pterygospinous and pterygoalar 
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ligaments were identified. The following descriptions are given for ossification of the 

two ligaments: 

 

Type I presented complete ossification of pterygospinous ligament: there is a 

bony bridge that leads from the pterygospinous process to the apex of the sphenoid 

spine. In this case, it is the pterygospinous foramen (Fig. 1). 

Type II presented incomplete ossification of pterygospinous ligament: there is 

a lengthening of the pterygospinous process, but fails to contact the sphenoid spine. 

In this case, the pterygospinous foramen is partially formed (Fig. 2). 

Type III presented complete ossification of pterygoalar ligament: there is a 

bony bridge between the superior segment of the posterior edge of the lateral lamina 

of the pterygoid process and a process that emerges from the anterolateral area of the 

base of sphenoid spine. In this case, it is the pterygoalar foramen (crotaphitico-

buccinatorius) (Fig. 3). 

Type IV presented incomplete ossification of pterygoalar ligament: there is an 

elongation of a process in spina shape that originates from the anterolateral area of 

the sphenoid spine base, but that does not reach sufficiently elongation to contact 

with the lateral lamina of the pterygoid process. This was an inclusion criteria for 

considering the elongated process that emerges from the sphenoid spine. It is a fact 

that in the lateral norma, at least half the foramen ovale is hidden (Fig. 4). 

 

Fig. 1 Type I presented complete ossification of pterygospinous ligament. In this 

case, it is the pterygospinous or Civinini’s foramen. CF Civinini foramen, SphS 

Sphenoid spine. 
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Fig. 2 Type II, incomplete ossification of pterygospinous ligament, there is a 

lengthening of the pterygospinous process. PtsP Pterygospinous process, SphS  

Sphenoid spine. 

 

Fig. 3 Type III, complete ossification of pterygoalar ligament. In this case, it is 

the pterygoalar or crotaphitico-buccinatorius foramen. Cr-Bu crotaphitico-

buccinatorius (white arrow). 

 

Fig. 4 Type IV, incomplete ossification of pterygoalar ligament: there is an 

elongation of a process in spina shape that originates from the anterolateral 

area of the sphenoid spine base. PtaP Pterygoalar process (white arrow). 

 

 

 

In cases where there was complete ossification of the ligaments (Type I and 

III), the maximum and minimum diameter of the pterygospinous foramen and 

pterygoalar foramen were determined. 

With the data obtained, prevalence rates for the four proposed types were 

estimated, differentiating the bilateral, right, and left presentations. 

 

Results 

 

A total of 116 skulls (37.18%) had some kind of the variation; the most frequent was 

incomplete ossification of pterygoalar ligament. From the samples of 312 human dry 
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skulls from the UNIFESP collection, the cases distribution of partial and complete 

pterygospinous and pterygoalar ligaments ossification are presented in Table 1. 

Of the total sample, only five (1.6%) present complete ossification of the 

pterygospinous ligament, constituting the foramen of the same name (Civinini’s 

foramen) (Fig. 1). The maximum diameter of this foramen was 10.626 mm (SD 2.85) 

and the average minimum diameter was 7.366 mm (SD 1.29). The complete 

ossification of pterygoalar ligament was found in 12 cases (3.84%), which presents 

the formation of the pterygoalar foramen (crotaphitico-buccinatorius foramen) 

(Fig.3), whose maximum diameter was 5.202 mm (SD 1.005) and the minimum 

diameter was 3.793 mm (SD 1.54). 

 

Discussion 

 

The sphenoid bone presents a series of intrinsic ligaments: interclinoid, 

caroticoclinoid, pterygospinosus, and pterygoalar ligaments. Ossification process 

with different clinical implications has been reported for all. 

The present study analyzed the presence of total or partial pterygospinosus 

and pterygoalar ligaments ossification. These formations occupy a deep and high 

portion in the infratemporal fossa establishing important relationships with the 

mandibular nerve and its branches, the otic ganglion, the median meningeal artery 

and vein, the tympanic nerve, the medial and lateral pterygoideus muscles. These are 

compressed against the bone formations and are capable of generating clinically 

important alterations [5, 8, 12]. 

The prevalence of pterygospinosus bony bridges has been reported by 

different authors with different results. For a sample, Wood [13] reported an 8% 
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pterygospinosus ligament ossification in Hawaiian skulls. Nayak et al. [6] indicated 

that such bridges was completely ossified in 5.76% of the cases analyzed by them. 

Peker et al. [7] reported the presence of this bridge in 8.8% in skulls of an Anatolian 

population. In this study, the prevalence of complete pterygospinosus ligament 

ossification was only 1.6%, much lower than those reported in the earlier studies. 

This could be attributed to the age of this sample (average 42.32 years), as the 

emergence of ossification process is associated with increasing age of subjects [2]. 

Most cited investigations related to the pterygospinosus ligament ossification 

and the formation of the homonym foramen did not mention the implications of these 

variations; however, from a clinical point of view the presence of ossification in the 

pterygoalar ligament is even more important for two reasons: (i) when pterygoalar 

ligament is partially ossified the bony prominence not mentioned in anatomical 

nomenclature, is projected anterolaterally to be a spine that partially covers the 

access to the oval foramen from a lateral approach through the supra and the 

infrazygomatic via, decreasing the effectiveness of extraoral anesthetic treatment 

technique of the mandibular nerve; (ii) the complete ossification of the pterygoalar 

ligament determines the formation of the pterygoalar foramen (crotaphitico-

buccinatorius), which is much smaller in diameter compared with the 

pterygospinosus foramen (Civinini’s). The pterygoalar ligament completely prevents 

access to the mandibular nerve or trigeminal ganglion from foramen ovale by the 

supra or infrazygomatic via. 
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Fig 1. Type I presented complete ossification of pterygospinous ligament. In 

this case, it is the pterygospinous or Civinini’s foramen. 

CF. Civinini foramen. 

SphS. Sphenoid spine. 

 

 

 

Fig. 2. Type II, incomplete ossification of pterygospinous ligament: there is a 

lengthening of the pterygospinous process. 

PtsP. Pterygospinous process 

SphS. Sphenoid spine. 

 

 

CF SphS 

SphS 
PtsP 
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Fig. 3. Type III, complete ossification of pterygoalar ligament. In this case, it 

is the pterygoalar or crotaphitico-buccinatorius foramen. 

Cr-Bu. crotaphitico-buccinatorius. 

 

 

 

Fig. 4. Type IV, incomplete ossification of pterygoalar ligament: there is an 

elongation of a process in spina that originates from the anterolateral area of the of 

the base of sphenoid spine base.  

PtaP. Pterygoalar process. 

 
 

 

 

Cr-Bu 

PtaP 



Anexos     217 
 

 

 

 

 

 

 

 

Table I. Distribution of partial and complete pterygospinous and pterygoalar 
ligaments ossification in a sample of 312 dry skulls 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Type I Type  II Type  III Type  IV 
 n % n % n % n % 
Bilateral 0 0 16 5.12 4 1.28 24 7.69 
Right 
side 

2 0.64 35 11.21 8 2.56 38 12.17 

Left 
side 

3 0.96 22 7.05 8 2.56 56 17.94 

Total 5 1.6 41 13.14 12 3.84 70 22.43 
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