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RESUMO 

O conhecimento das populações antigas tem sido aprofundado com o 

desenvolvimento da bioarqueologia. Neste trabalho pretende-se contribuir para esse 

conhecimento ao ser estudada uma série exumada do cemitério do Convento do 

Carmo, que terá vivido entre os séculos XV e XVIII. Como já havia sido feita uma análise 

geral acerca desta série, propôs-se a análise da prevalência de patologias infecciosas e 

degenerativas, assim como de indicadores de stress não específicos (hipoplasias, 

hiperostose porótica e cribra orbitalia). A amostra analisada foi composta por 54 

indivíduos, todos adultos, sendo estimada a idade à morte em 70,37% dos esqueletos 

ao se recorrer à análise da clavícula, da sínfise púbica, da superfície auricular, da 

articulação ostocondral das costelas e dos desgaste dentário e determinado o sexo 

com base na zona coxal, no esqueleto pós-craniano e na morfologia do crânio e da 

mandíbula. A amostra revelou-se equilibrada entre sexos, mas com uma maior 

percentagem de indivíduos entre os 30-49 anos. A análise patológica e de indicadores 

de stress foi efectuada para a amostra total e para as amostras femininas e masculinas. 

7 esqueletos demonstraram lesões infecciosas, a prevalência da patologia 

degenerativa (artrose) foi de 11,88% e 51,74% dos dentes observados tinha pelo 

menos uma hipoplasia linear do esmalte. Relativamente à hiperostose porótica, dos 34 

crânios observados, 7 apresentaram esta patologia, tal como, dos 24 analisados para a 

detecção de cribra orbitalia, 8 obtiveram resultados positivos. Os dados referentes à 

estatura apresentam uma população de estatura mediana (mulheres com estatura 

média de 154,14 cm e homens com uma estatura média de 168,21), mas não fora do 

comum. 

Palavras-chave: pelopatologia, Idade Moderna, doenças infecciosas não-específicas, 

indicadores de stresse, Lisboa. 
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ABSTRACT 

The knowledge of antique populations has been deepened with the development 

bioarchaeology. In this essay, the main aim is to contribute for this knowledge by 

studying a collection retrieved from Convento do Carmo cemetery, which lived 

between the XVth and XVIIIth century. Since a general analysis was already done with 

this collection, it was proposed to study the prevalence of infectious and degenerative 

pathologies, as well as non-specific stress indicators. The studied sample is composed 

of 54 skeletons, all from adults individuals. The estimation of age at the time of death 

was possible in 70,37% of them by analysing the clavicle, pubic symphysis, auricular 

surface, costochondral surface of the rib and teeth wear. The sex was estimated with 

analysis of the hip bone, post-cranium skeleton and based on the morphology of the 

cranium and mandible. The sample is equilibrated in terms of sex, but with a higher 

percentage of individuals with an estimated age at the time of death between 30 – 49 

years. The pathological and stress indicators analysis was studied for the entire 

sample. There was infectious lesions in seven skeletons, 11.88% of the sample suffered 

from osteoarthritis and 51,74% of teeth showed at least one enamel dental 

hypoplasia. Seven of thirty-four craniums showed hyperostosis and eight of twenty-

four showed cribra orbitalia. The stature data revealed that women were on average 

154,14 cm tall and men were on average 168,21 cm tall. 

 

Key words: paleopathology, Modern Age, non-specific infectious diseases, stress 

indicators, Lisbon. 
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1.1. O TEMA DA PESQUISA 

Os ossos são a ponte de comparação biológica entre populações antigas e actuais, são a 

maior fonte de informação em relação a doenças de populações antepassadas e fornecem 

pistas acerca da sua morte (Bass, 1995). Como são bastante resistentes à deterioração, os 

ossos preservam indícios da vida levada por cada indivíduo (White, 2000). Por isso mesmo, o 

estudo do esqueleto possibilita a distinção de uma variedade de patologias das quais o 

indivíduo poderá ter sofrido e inclusivamente morrido. 

O que hoje é entendido como bioarqueologia nasceu das primeiras identificações 

morfológicas dos ossos e foi crescendo, passando a ser relacionada com a mortalidade, as 

patologias, e as variações sexuais, etárias e sociais (Cohen e Armelagos, 1984;. Larsen, 1997). 

A bioarqueologia tem uma proximidade grande com a arqueologia funerária (Guy et al., 

1997; Dudday et al., 1990; Roksandic, 2001), pois os restos humanos recuperados de 

escavações são uma grande fonte de dados acerca dos factores ambientais, económicos e 

sociais envolventes da comunidade em questão (Walker, 2001). Um dos grandes avanços da 

bioarqueologia deu-se quando se deixou de estudar apenas a morfologia do osso e se 

passou a analisar o esqueleto ao nível histológico, celular e subcelular (Armelagos, 2003). 

A paleopatologia, além de contribuir para a identificação e exploração das consequências 

biológicas da adaptação cultural humana no passado (santos, 1999/2000; Chamberlain, 

2006; Ortner, 2011a), consiste no estudo das doenças que afectaram organismos vivos no 

passado e tem sido uma fonte de dados importante para vários assuntos (Roberts e 

Manchester, 2001), como por exemplo a antiguidade e origem da sífilis (Ortner, 2011b). Os 

métodos de investigação que podem ser utilizados são, entre outros, anatómicos e 

radiológicos, análise de biomoléculas ancestrais e isótopos estáveis (Katzenberg e Saunders, 

2008). 

A presente dissertação tem como objecto de estudo uma amostra da série do Convento 

do Carmo (Lisboa, Portugal), a qual se insere na história dos séculos XV a XVIII. Como já foi 

feito um estudo geral acerca desta série (Benisse, 2005), optou-se por fazer uma análise de 
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cariz diferente, centrada em patologias infecciosas e degenerativas e em indicadores de 

stresse, sendo estudada a sua prevalência na amostra. 

A identificação de patologias no esqueleto pode ser limitada devido a diferentes factores 

(Ortner, 2011a): a maioria das patologias não afecta o esqueleto, e as que afectam não o 

fazem em todos os casos existentes; a reacção do osso a patologias é muito limitada; 

existem patologias do esqueleto com sintomas específicos, mas cujas relações com outras 

patologias são complicadas; algumas anomalias do esqueleto são visíveis no mesmo mas não 

em radiografias ou material de estudo disponível; cada osso pode ter provas da existência de 

mais que uma só patologia, embora seja menos comum. 

A ausência de patologia nos ossos pode ter vários significados (Ortner, 2003): a pessoa 

pode ter morrido de uma doença que não afecta o esqueleto; a pessoa pode ter morrido de 

uma doença que afecta o esqueleto, mas que não teve tempo para se manifestar; ou a 

resposta imunitária da pessoa pode eliminar ou controlar o patogéne antes da doença 

afectar o esqueleto. A manifestação de uma patologia nos ossos depende de factores 

culturais, biológicos, ambientais e de oportunidade. 

No estudo de patologias é importante não esquecer que a amostra em estudo pode não 

ser representativa da população da qual foi retirada, havendo limitações nas inferências 

acerca da saúde da mesma apenas com base na análise de patologias nos esqueletos 

(Ortner, 2003; 2011a). Também se deve ter em conta o tipo de anomalia óssea e a 

distribuição das anomalias pelo esqueleto, pois a má interpretação dos dados levará a um 

diagnóstico errado. Um diagnóstico diferencial bem feito pode ser a ligação entre o que se 

conhece acerca da patologia nas populações passadas e o que se sabe acerca da mesma na 

sociedade actual (Mann e Murphy, 1990; Ortner, 2003). 

Sabendo que a saúde tem um papel central na história humana, quer como um agente de 

mudanças, quer como indicador da qualidade de vida (Steckel e Rose, 2002), acredita-se que 

a presença de doenças infecciosas tenha sido um determinante importante na mortalidade 

no passado (Chamberlain, 2006). Este tipo de patologia pode ser específica ou não-

específica. Entre as doenças infecciosas não-específicas estão a osteomielite e periostite, 
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entre outras. Das doenças infecciosas específicas destacam-se a tuberculose, as 

treponematoses e a lepra (Ortner, 2003). 

Geralmente, a osteomielite resulta da infecção óssea por bactérias piogénicas, isto é, que 

vertem pus, e envolve a medula óssea (Ortner, 2003). Estes agentes infecciosos podem ter 

acesso ao esqueleto através de feridas traumáticas ou cirúrgicas, por extensão de infecções 

citológicas adjacentes ou por via hematogénica. Nos dois primeiros casos, esta infecção 

pode ficar limitada ao periósteo e ao córtex, não sendo obrigatória a sua propagação até à 

cavidade medular, resultando na deposição focal de osso e alguma resposta esclerótica na 

vizinhança. Este processo levará à cicatrização esclerótica, a qual poderá sofrer 

remodelação, principalmente em não-adultos. 

A periostite é a reacção a mudanças patológicas na camada de osso subjacente. A camada 

interna do periósteo retém a capacidade de multiplicação, fazendo com que a formação 

anormal de osso seja a reacção mais comum (Ortner, 2003). Esta patologia estimula a 

formação de tecido ósseo, o qual poderá ser incorporado no córtex, tornando-se osso 

lamelar. Este tecido ósseo tem um aspecto poroso devido à orientação e distribuição 

irregular das fibras de colagénio mineralizadas ou pelo aumento da vascularização na 

superfície óssea. Com o passar do tempo e à medida que se dá a deposição óssea, a sua 

distribuição não fica homogénea nem envolve o osso todo, sendo a superfície do osso 

irregular e de espessura variável. 

O diagnóstico destas patologias é complicado, pois doenças diferentes podem deixar 

marcas iguais, podendo ser confundidas e levar a uma conclusão errada. Sendo assim, 

quantos mais ossos estiverem alterados, mais fiáveis serão as conclusões (Harper et al., 

2011). A identificação de patogenes através do DNA está em desenvolvimento e poderá ser 

uma das técnicas utilizadas para o estudo da relação entre a virulência de uma estirpe e a 

paleoepidemiologia (Wright e Yoder, 2003). Outro método que está a ser desenvolvido é a 

paleohistologia (Pfeiffer, 2000; Schultz, 2001), através da qual se pode examinar o tipo de 

resposta óssea às diversas lesões. 
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As patologias degenerativas formam, em conjunto com as infecciosas, o grupo principal 

de doenças do esqueleto. Dentro das patologias degenerativas a mais comum é a 

osteoartrite degenerativa (ou artrose), a qual afecta a cartilagem articular, que se degrada à 

medida que a doença progride (Waldron, 2009). As grandes alterações que a artrose provoca 

nas articulações são: o aparecimento de labiação, isto é, osso novo nas margens da 

articulação; formação de osso novo na articulação; aparecimento de porosidades variadas 

na superfície articular; mudanças no contorno da articulação, com alargamento e 

achatamento da mesma; e eburnação, ou seja, polimento da articulação como consequência 

do roçar constante entre duas superfícies articulares. Pode ser mono ou poliarticular, é mais 

comum nas mulheres, não é comum em indivíduos com idade inferior a 40 anos mas sim 

com idade superior a 70 anos e afecta principalmente a articulação acrómio-clavicular, os 

joelhos, a anca e as mãos. Alguns dos factores que podem despoletar esta patologia incluem 

a actividade, idade, genética, sexo, etnia, obesidade e trauma (Waldron 2001; 2009).  

Destes, os mais importantes são a actividade (uma articulação que não se move não 

desenvolve osteoartrite) e a predisposição genética (Waldron, 2001) 

Embora as patologias infecciosas tenham sido um determinante importante na 

mortalidade no passado (Chamberlain, 2006) e as doenças degenerativas reflictam o dia a 

dia de uma população, as condições de vida a que a mesma está sujeita não podem ser 

avaliadas na sua totalidade com base apenas nestas patologias. Um dos meios de se 

complementar esta análise é pelos indicadores de stresse, os quais incluem a formação de 

hipoplasias, de hiperostose e de cribra orbitalia. Os indicadores de stresse têm, no entanto, 

uma interpretação ambígua (Wood et al., 1992): por um lado podem indicar que o indivíduo 

afectado teria uma condição mais favorável que fez com que sobrevivesse, quando 

comparado com outro que tenha morrido sem ter tempo de recuperar e, portanto, não teve 

tempo de deixar indícios ósseos de stresse; por outro lado, a presença de indicadores de 

stresse pode sugerir períodos difíceis durante a infância enquanto a sua ausência sugeriria 

melhores condições. 

A formação das hipoplasias lineares do esmalte dá-se como resultado da perturbação no 

crescimento do esmalte dentário (Goodman e Martin, 2002). E, por isso mesmo, fornece 
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dados acerca de períodos de tempo de stresse durante o desenvolvimento dentário e as 

hipoplasias lineares do esmalte formadas permanecem durante a vida adulta do indivíduo 

(Roberts e Manchester, 2001). As principais causas apontadas têm sido a subnutrição e a 

presença de doenças (Goodman e Rose, 1990), mas existem estudos que defendem como 

causa a anomalia genética, o trauma localizado, o stresse metabólico sistémico (Shawashy e 

Yaegerm 1986 citado por Goodman e Martin, 2002) e a presença de doenças durante a 

infância (Roberts e Manchester, 2001). Como as hipoplasias só se formam na altura em que 

o dente está a ser formado, pode ser feito um retrato da nutrição/qualidade de vida durante 

as primeiras etapas do crescimento do indivíduo (Mays, 2002) e até estimar a idade à qual 

foi formada (Roberts e Manchester, 2001; Goodman e Martin, 2002).  

As doenças metabólicas, além de serem descritas como indicadores de stresse (Roberts e 

Manchester, 2001; Djuric et al., 2008), representam a resposta adaptativa do indivíduo a um 

stresse durante o seu crescimento e incluem, entre outras, a hiperostose porótica e a cribra 

orbitalia. A hiperostose porótica é uma condição craniana que tem sido associada à anemia, 

a qual pode existir devido a disposição genética, hereditariedade e desordem nutricional 

(Goodman e Martin, 2002). É o termo utilizado para lesões típicas no crânio, no topo das 

órbitas e nas epífises dos ossos longos. Estas têm uma aparência muito porosa que 

desenvolve quando o díploe (porção trabecular dos ossos cranianos que separa as 

superfícies interna/externa) expande. Com a expansão do díploe, a camada exterior do osso 

torna-se fina e pode desaparecer, expondo o osso trabecular poroso. Costuma ser simétrica 

e apresentar um aglomerado de aberturas porosas visíveis a olho nu. Quando está presente 

na órbita é denominada de cribra orbitalia, mas fazem ambas parte do mesmo processo 

patológico (Stuart-Macadam, 1987; 1989). Actualmente, é aceite que tanto a hiperostose 

como a cribra orbitalia resultam não só da presença de anemia mas também de escorbuto, 

sífilis, presença de toxinas e constrição e/ou deformação craniana (Wapler et al., 2004; Blom 

et al., 2005; Sullivan, 2005). Existem, no entanto, autores que defendem a separação 

etiológica entre hiperostose e cribra orbitalia (Lewis e Roberts, 1997; Rothschild et al., 

2004). Em 1999, Miquel-Feucht et al. determinaram o termo Síndrome Cribroso para a 

presença de cribra orbitalia em conjunto com cribra femoral simétrica e cribra umeral 

simétrica (Miquel-Feucht et al., 1999; Polo-Cerdá et al., 2000). No entanto, não existem 
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estudos aprofundados acerca da prevalência e do impacto deste síndrome nas populações 

humanas passadas (Djuric et al., 2008). 

A estatura é um parâmetro biológico extremamente variável (Mendonça, 2000) e 

bastante relevante para se comparar as condições de vida entre populações (Garcia, 2007). 

O seu cálculo é feito com base na relação que existe entre o comprimento dos ossos longos 

de um indivíduo e a sua altura (Villanueva-Cañadas et al., 1991). Este cálculo é indispensável 

em qualquer investigação antropológica e forense e deve ser efectuado após a 

determinação sexual (Mendonça, 2000), pois os homens e as mulheres diferem no tamanho 

(Garcia, 2012). 

 

1.2. APRESENTAÇÃO DOS OBJECTIVOS 

Esta dissertação de mestrado tem como principal objectivo avaliar a expressão de 

doenças infecciosas (específicas e não-específicas) numa colecção não identificada 

proveniente de Lisboa (cemitério do Convento do Carmo) e que data desde o século XV ao 

século XVIII. Foi escolhido este tema porque estudos prévios demonstraram a presença de 

sífilis em colecções provenientes do mesmo local (Codinha, 2002; Sousa et al., 2006). Sendo 

que esta patologia é uma doença infecciosa específica, é aceitável a interrogação acerca da 

presença da mesma e qual a sua expressão ou de outras doenças infecciosas na colecção. 

Com o estudo desta amostra pretende-se que o conhecimento acerca das doenças 

infecciosas em Portugal seja alargado. Apesar da mesma não corresponder a uma população 

actual, que viva nas mesmas condições e no mesmo ambiente que a população agora 

existente em Lisboa, os resultados obtidos nesta investigação poderão ajudar a 

compreender como seria a vida (em termos de saúde e de doença) da população que 

habitou Lisboa durante este período marcado pelos descobrimentos portugueses e pelo 

intercâmbio continental (Coelho, 2011; 2013). 

Como uma nutrição deficiente aumenta a vulnerabilidade do organismo a doenças 

infecciosas (Scrimshaw, 1987; Ortner, 1998) e pode resultar em anemia e falta de nutrientes 
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necessários ao desenvolvimento normal do esqueleto (Goodman e Martin, 2002; Mays, 

2002), além das doenças infecciosas serão procurados indicadores de stresse. Isto é, indícios 

de hiperostose porótica, cribra orbitalia e hipoplasias lineares do esmalte dentário e o 

cálculo da estatura média dos indivíduos. Também será analisada a presença de artrose, 

pois, em conjunto com as patologias infecciosas, formam os dois grandes grupos de doenças 

principais e, conforme a teoria da transição epidemiológica defende, à medida que uma 

população vai evoluindo, as doenças infecciosas tendem a diminuir e a dar lugar às 

degenerativas (Omran, 1971). 

Os objectivos mais específicos a serem pesquisados neste estudo são: 

I. Caracterização da série em termos de estado e conservação. 

II. Caracterização do perfil paleodemográfico e paleopatológico. 

III. Pesquisa da possível presença de doenças infecciosas (específicas e não-

específicas) e respectiva descrição. 

IV. Pesquisa da presença de hiperostose porótica, cribra orbitalia, de hipoplasias 

lineares do esmalte e cálculo da estatura média dos indivíduos. 

V. Pesquisa de doença degenerativa articular. 

VI. Comparação com outras séries arqueológicas do mesmo período e de períodos 

diferentes. 

 

1.3. ESTRUTURA 

No capítulo I é feita a introdução ao tema de pesquisa, a apresentação dos objectivos 

relativos a este estudo e da estrutura do trabalho. 

No capítulo II retrata-se os materiais e métodos. Nos materiais faz-se uma 

contextualização histórica tanto da amostra como de Portugal e Lisboa entre os séculos XIV 

e XVIII. Também há uma descrição breve referente à amostra estudada. Relativamente aos 

métodos, são apresentadas as aplicações feitas para a estimativa do perfil etário e sexual e 

também para a análise patológica e de indicadores de stresse. 
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No capítulo III são apresentados os resultados dos métodos aplicados, com uma breve 

exposição e discussão acerca dos mesmos. 

No capítulo IV é feita uma discussão mais aprofundada dos resultados obtidos. 

No capítulo V são expostas algumas conclusões finais referentes ao estudo feito. 

As referências bibliográficas são descritas no penúltimo capítulo, de acordo com as 

normas para publicação da revista Antropologia Portuguesa. 

Na última secção encontram-se os anexos, de forma a complementar alguma informação 

exposta ao longo da dissertação. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
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2.1. MATERIAL 

2.1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

2.1.1.1. Portugal e Lisboa nos séculos XIV – XVIII 

Foi durante o reinado de D. João I (1385-1433) que começou a expansão do mundo 

mercantil (Coelho, 2011), a qual foi favorecida pelo início das actividades marítimas que 

começaram com a conquista de Ceuta em 1415 (Coelho, 2011; Saraiva, 2011). Já nas 

primeiras décadas de 1300 chegavam a Portugal numerosos comerciantes estrangeiros, 

contribuindo para a riqueza real através dos impostos pagos (Pinheiro, 2012) e em 1386 

havia sido assinado o Tratado de Windsor com Ricardo II de Inglaterra, estabelecendo a paz 

e ajuda mútua entre os dois reinos, sendo esta relação estreitada com laços de família, 

comércio e combate (Coelho, 2011). 

Com um constante vai-vem de épocas de fome e guerra contra Espanha, apenas em 1431 

houve paz em Portugal, após os regentes de ambos os países assinaram o Tratado de 

Medina del Campo, o qual estabeleceu a paz definitiva com Castela. 

A conquista do Norte e Oeste de África trouxe para Portugal os primeiros escravos negros 

em 1441 e o comércio da Guiné enriqueceu o país na segunda metade do século XV. 

Também, ao se tornar o ponto privilegiado do comércio internacional e do Atlântico, Lisboa 

estava ligada a Londres, Bruges e Honfleur através do Atlântico Norte e a Barcelona, Génova, 

Florença e Roma através do Mar Mediterrâneo. Nesta metade do século o desenvolvimento 

da construção civil e naval, da indústria militar, do vidro e da cerâmica fazia crescer os 

capitais e aumentavam o emprego. Mas, apesar de crescer com a actividade portuária, 

Lisboa ainda tinha uma estrutura artesanal primitiva (Pinheiro, 2012). 

Em 1487, D. João II reforça a defesa portuguesa no Tejo ao mandar construir fortes em 

Cascais, Almada e no Restelo. Na mesma altura lançou ao rio um navio artilhado, o qual 

assegurava a defesa da barra (Coelho, 2011). 
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O Tratado de Tordesilhas foi assinado em 1494 (Coelho, 2011; Saraiva, 2011), dividindo o 

mundo em dois hemisférios demarcados por uma linha de pólo a pólo que passava a 370 

léguas a Oeste das ilhas de Cabo Verde: a Oeste da linha as terras novas pertenciam a 

Espanha e a Este pertenciam a Portugal. O final do século XV e o início do século XVI ficaram 

marcados pela partida de Vasco da Gama para Índia em 1497, a qual desencadearia a 

formação do Estado Português da Índia (Coelho, 2011), e de Pedro Álvares Cabral em 1500 

(Saraiva, 2011). Esta última, através de um desvio de rota resultou na descoberta do Brasil 

pelo mesmo. Ao chegar à Índia, Pedro Álvares Cabral teve dificuldade em iniciar o comércio 

pretendido, pois já os mouros tinham controlo sobre o mesmo, mas a superioridade dos 

navios portugueses, o melhor emprego da artilharia e a agressividade dos militares 

permitiram a vitória a Portugal. O comércio no Oriente estabeleceu-se desde o Cabo da Boa 

Esperança até ao Japão e aos arquipélagos do Pacífico desde 1500 até meados do século 

XVII. 

Ao longo do século XVI, Lisboa surge como um eixo fundamental das estradas marítimas 

intercontinentais, desenvolvendo as relações com a Europa, África e América (Coelho, 2013), 

apresentando diversificadas oportunidades de negócio e de riqueza e permitindo a 

acumulação de capitais bastante elevados. Estima-se que em 1527 Lisboa tivesse 60 mil 

habitantes, sendo destino de mercadorias e pessoas de todo o país. Desta cidade exportava-

se para todos os continentes, especialmente para a Índia, Brasil e América Espanhola. Em 

1551 já teria cerca de 114 mil habitantes, sendo das maiores cidades no contexto europeu 

(Pinheiro, 2012). A meados do século XVI, a cidade tinha 24 paróquias, ocupava quase 2500 

hectares e tinha uma densidade populacional média de 4,5 habitantes por quilómetro 

quadrado. 

Como cidade portuária, ligada a comércios com portos europeus, africanos, orientais e 

americanos, Lisboa estava extremamente vulnerável à propagação de doenças epidémicas. 

Um dos casos é a Grande peste em 1569. 

Em 1578 morre D. Sebastião, deixando o país dividido acerca de quem lhe sucederia 

(Saraiva, 2011). Os nobres e ricos apostavam em D. Filipe II, Rei de Espanha, de forma a 

assegurarem o seu estatuto. Da mesma forma, os burgueses apoiavam D. Filipe II pois viam 
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nele uma forma de abrir fronteiras terrestres com Castela, o Oriente e o Brasil, ao permitir o 

acesso dos comerciantes às regiões produtoras de prata da América Central, a qual estava 

sob o domínio espanhol. Apenas o povo lutava pela independência, mas, em 1580, D. Filipe II 

de Espanha torna-se rei de Portugal, começando assim o Domínio Filipino. 

O século XVII ficou marcado pelas guerras constantes pelo território e comércio mundial, 

nas quais Portugal sofria com os ataques de Espanha e Holanda (Ramos et al., 2009). O 

reinado da dinastia Filipina trouxe um aumento dos impostos de tal forma que o povo surtia 

frequentemente em revoltas populares, até que em 1640 se dá a Restauração da 

Independência com a proclamação do rei D. João IV. Os impostos, ainda que diminuídos, não 

são suficientes para as despesas do reino e Portugal tem de recorrer a empréstimos para 

financiar a guerra. Em 1661 Portugal e Holanda assinam um tratado de paz, seguido do 

tratado de aliança e comércio em 1669. Na viragem do século os portugueses trazem do 

Brasil o petróleo e diamantes. 

Ao longo do século XVIII, apesar dos inúmeros tratados assinados entre Portugal e 

Espanha, a guerra pelos núcleos de comércio continua, desviando a atenção da Coroa. 

Quando, no reinado de D. José se dá o terramoto de 1755, Lisboa fica devastada. Mas a sua 

recuperação acontece de forma brilhante, ao ser aceite um plano para a reconstrução total 

da cidade: prédios com mais andares, ruas e edifícios ordenados e rectos, ruas mais largas, 

materiais de construção modernos e mais resistentes (Rabaçal, 2012). Ao mesmo tempo foi 

melhorado o saneamento e a saúde pública. Na viragem para o século XIX, Portugal assina 

acordos de paz com Espanha e França, dá-se a ascensão de Napoleão Bonaparte e são 

recenseados 2.931.930 habitantes no país (Ramos et al., 2009). 

 

2.1.1.2. O convento do Carmo 

Mandado construir em 1389 por D. Nuno Álvares Pereira, o Convento do Carmo chegou a 

ser a maior igreja da cidade de Lisboa (Pereira, 1989) e o núcleo mais dinâmico da vida 

Carmelita na cidade (Gomes, 1989). Apesar de apenas terem passado 8 anos de obras até 

estarem totalmente terminados a capela-mor, o cruzeiro e os alicerces do resto da igreja, a 
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sua construção terminou em 1423 (Brandão, 1908). De arquitectura tipicamente gótica, a 

sua estrutura seguia de muito perto a configuração da Igreja do Mosteiro da Batalha 

(Pereira, 1989; Pinheiro, 2012). 

Após o terramoto de 1755, o Convento manteve-se operacional e habitável nas principais 

dependências, mas precisava de obras urgentes. Obras essas que foram tratadas pelos 

Carmelitas, os quais trataram da reconstrução do convento, e nele habitaram até 1833 

(Brandão, 1908). Também foram os mesmos que deram início à reconstrução da igreja, 

embora essas obras nunca tenham sido terminadas.  

Com a extinção das ordens religiosas, a Igreja do Carmo foi cedida para oficina de 

serração de madeira, passando depois a ser vazadouro público entre 1834 e 1836 (Neto e 

Lopes, 1989). Em 1864 foi cedida para instalação do Museu Arqueológico do Carmo 

(Brandão, 1908) e hoje em dia serve como Quartel da G.N.R. (Pereira, 1989). 

 

2.1.2. CONTEXTUALIZAÇÃO ARQUEOLÓGICA 

2.1.2.1. A escolha da série 

No início deste trabalho, não havia um tema específico que despertasse interesse. Foi 

então sugerido que trabalhasse numa colecção não-identificada que estava armazenada no 

laboratório de antropologia física do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, sobre a 

qual havia suspeita de existirem esqueletos com sífilis. 

 

2.1.2.2. Cronologia da série 

Como a construção do Convento apenas ficou terminada em 1423 e após o terramoto de 

1775 a Igreja não chegou a ser reconstruída, o espectro durante o qual o cemitério do 

Convento do Carmo poderá ter sido utilizado situa-se entre os séculos XV e XVIII. Logo a 

amostra utilizada estará inserida no mesmo. 
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2.1.2.3. A amostra 

A colecção estudada não está identificada, é proveniente do cemitério do Convento do 

Carmo e consiste em 152 esqueletos. Nem todos os esqueletos pertencentes a esta série 

estavam presentes nos contentores, sendo que só existiam 142. Apesar de ainda não ter 

havido um estudo de forma sistemática e na íntegra desta série, uma análise prévia das 

fichas de campo indicou que, dos 142, 74 esqueletos eram de indivíduos adultos e 68 de 

indivíduos não-adultos. 

O estudo foi centrado em indivíduos adultos. Devido ao tempo disponível para a recolha 

de dados, à partida não seria possível recolher dados de todos os esqueletos adultos 

existentes. Sendo assim, foram escolhidos os mais completos para a primeira fase de recolha 

de dados e de seguida analisados os esqueletos incompletos, mas que tivessem presentes o 

crânio e as tíbias simultaneamente. Esta escolha específica do crânio e das tíbias deveu-se ao 

facto de a tíbia ser o osso mais propenso ao aparecimento de sinais de doenças infecciosas 

(Ortner, 2003). Por fim, foram seleccionados os esqueletos incompletos por ordem numérica 

até completar a amostra, de acordo com o tempo restante. No final, os esqueletos foram 

revistos. 

 

2.1.2.4. Preparação do estudo 

Ao iniciar a análise dos ossos, foi evidenciado o facto de haver contentores com 

diferentes esqueletos misturados, não havia uma organização numérica – do E.1 ao E.152. 

Sendo assim, procedeu-se à organização da colecção: retiraram-se todos os esqueletos dos 

contentores, organizados pelo número de esqueleto e verificou-se se em cada saco de cada 

indivíduo só estariam os ossos correspondentes ao mesmo. Ou seja, por exemplo, se dentro 

do saco E.1 só estavam ossos correspondentes ao esqueleto 1. 

Ao longo desta organização percebeu-se que alguns esqueletos teriam de ser limpos e à 

medida que cada esqueleto foi sendo analisado, os ossos que estavam ainda com terra 

foram limpos. Esta limpeza foi feita com a ajuda de um espeto de madeira – para soltar os 
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pedaços de terra maiores –, discos de algodão e uma solução de água e álcool – para 

dissolver o resto da terra sem danificar os ossos. 

Dos 74 esqueletos de adultos presentes na colecção foram recolhidos dados de 54. A 

recolha da informação foi realizada esqueleto a esqueleto, sendo feita a estimativa do sexo e 

da idade, a análise de traumas e a identificação da presença ou ausência de marcas de 

doenças infecciosas. Deu-se especial atenção ao crânio e à zona coxal para a determinação 

do sexo, bem como aos ossos longos e ao crânio para a identificação de doenças infecciosas. 

A pesquisa da presença/ausência de traumas foi feita para descartar uma etiologia de 

origem traumática das possíveis lesões infecciosas identificadas. 

 

2.2.2.5. Estado de conservação 

Esta colecção demonstrou-se bastante ecléctica quanto ao estado de preservação geral e 

mesmo de conservação de cada osso. Ao serem observados os vários exemplares de 

esqueletos presentes, foram escolhidos os mais completos e melhor preservados para 

analisar primeiro. 

O estado de conservação foi calculado com base no método de Dutour (1989), com 

adaptação aos códigos utilizados por Buikstra e Ubelaker (1994). Para tal, a análise da 

presença e conservação da maior parte dos ossos foi feita com os seguintes códigos: 0 – osso 

ausente; 0,25 – osso presente de 0 a 25%; 0,5 – osso presente de 25 a 50%; 0,75 – osso 

presente de 50 a 75%; e 1 – osso presente de 75 a 100%.  

Houve, no entanto, ossos com uma análise diferente. É o caso dos coxais, das costelas, 

vértebras, e ossos das mãos e dos pés. Para a análise do estado de conservação do coxal 

foram avaliados de forma individual o ílion, ísquion e púbis, com a mesma escala de 0 a 1, 

procedendo-se à média aritmética para o resultado final. Para as costelas, foram contadas o 

número de extremidades vertebrais presentes e esse valor foi dividido pelo número de 

vértebras esperadas. A análise das vértebras foi feita em separado para as cervicais, dorsais 

e lombares, mas do mesmo modo para os três grupos: foram contados o número de corpos 
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inteiros presentes tanto de vértebras cervicais, como dorsais e lombares e esse valor foi 

dividido pelo número esperado de vértebras correspondentes. Para o estado de conservação 

das mãos e dos pés, procedeu-se ao cálculo da representatividade óssea, tal como foi 

apresentado por Garcia (2007), o qual consiste em contar o número de ossos presentes  em 

cada mão e em cada pé e dividir pelo total de ossos esperados nos mesmos. 

À excepção das mãos e dos pés, cuja a análise do estado de conservação foi objectiva e 

directa, a maior parte dos ossos foi analisada de uma forma sujeita a erros, pois quando não 

há uma medida exacta do que corresponde a 25 ou 50% do osso, os resultados podem variar 

entre observações feitas por pessoas diferentes. Tendo em conta essa subjectividade, foi 

sempre o mesmo investigador a classificar a presença e conservação dos ossos para cada 

esqueleto, de forma a diminuir o erro de avaliação. 

 

2.2.  MÉTODOS 

2.2.1. ESTIMATIVA DO PERFIL ETÁRIO E SEXUAL 

2.2.1.1. Determinação sexual 

Não existem dois esqueletos iguais (Mays, 2002). Tanto os ossos como os dentes diferem 

no tamanho e na forma não só entre indivíduos do mesmo sexo, mas principalmente entre 

homens e mulheres (Mays, 2002; Chamberlain, 2006). Apesar de o dimorfismo sexual ser a 

base para a determinação sexual a partir do esqueleto adulto (Cardoso, 2000), as diferenças 

entre esqueletos adultos femininos e masculinos não são directas, pois estão numa escala 

contínua e existem sempre indivíduos com esqueletos de características intermédias 

(Chamberlain, 2006). O coxal é o osso mais fiável para a determinação sexual, podendo 

obter um grau de confiança até 96% (Meindl et al., 1985). O restante esqueleto não é tão 

fiável, mas Meindl et al. conseguiram um grau de confiança de 92% para a determinação 

sexual num estudo em 1985 sem utilizar o coxal (Chamberlain, 2006). A morfologia do coxal 

feminino e masculino em adultos é bastante distinta e, na maioria dos casos, possível de 

diferenciar (Waldron, 2009). Nos esqueletos masculinos a pélvis forma um cone estreito e o 
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arco ciático forma um ângulo mais agudo, enquanto nos esqueletos femininos a pélvis forma 

um cone largo e o arco ciático forma um ângulo mais aberto. Existem também outras 

características ainda mais específicas. 

É bastante comum tanto o crânio como o coxal estarem bastante deteriorados ou até 

ausentes num esqueleto, sendo o investigador obrigado a utilizar outros métodos menos 

fiáveis para a determinação sexual. Em situações do género, quantos mais ossos estiverem 

presentes, maior a certeza do resultado (Chamberlain, 2006). 

É necessário ter em conta que a distribuição da variação sexual não é igual para todas as 

populações, sendo possível mulheres terem características mais masculinas em algumas 

colecções e homens terem características mais femininas noutras (Ortner e Putschar, 1981). 

Deve-se, portanto, ajustar os critérios para determinação sexual, de acordo com a população 

em estudo. Como a análise do coxal é o método mais fiável, pode-se fazer o ajuste dos 

critérios utilizados, relacionando as características encontradas neste osso com as dos 

restantes ossos. Também, ao se analisar em primeiro lugar os esqueletos mais completos, 

poderá ser feito o ajuste das características femininas e masculinas aos mais incompletos. 

A identificação do sexo foi feita com base nos métodos determinados por Bruzek (2002) 

para a zona coxal, em relação às variáveis métricas tiradas nos osso longos usou-se as 

medidas determinadas por Cardoso (2000) para os ossos longos e os métodos determinados 

por Ferembach (Ferembach et al., 1980) e Walrath et al. (2004) foram utilizados para 

avaliação da morfologia do crânio e da mandíbula. O objectivo foi aumentar a hipótese de 

uma identificação correcta com o cruzamento dos dados recolhidos. 

 

2.2.1.2. Determinação sexual através do coxal 

O método para a determinação sexual através do coxal é o método mais fiável (Ortner e 

Putschar, 1981; Chamberlain, 2006), pois as diferenças entre cada sexo não dependem da 

robustez de um indivíduo mas sim de características morfológicas particulares (Garcia, 

2007). O coxal apresenta diferenças fundamentais nas funções associadas à reprodução, 
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principalmente relacionadas com o parto (Ortner e Putschar, 1981). O grande problema para 

a utilização do coxal na determinação sexual é a facilidade com que este se deteriora. 

Foi em 1969 que Phenice desenvolveu dos primeiros métodos para definir as 

características do coxal relacionadas com o sexo (Garcia, 2007). Estas definições foram 

estudadas por diversos autores, inclusive Sutherland e Suchey (1991). Em 1991, Bruzek 

testou o método de Ferembach (1980) em duas colecções europeias, sendo que uma destas 

era portuguesa. Este estudo levou à simplificação do método de Ferembach, ficando apenas 

necessário analisar cinco características do coxal, ao invés das oito iniciais propostas pelo 

mesmo. Em 2002, Bruzek reviu e actualizou o estudo de 1991. 

 

2.2.1.3. Determinação sexual através do esqueleto pós-craniano 

Embora este método não seja tão fiável quanto o método da determinação sexual através 

do coxal, a sua aplicação é uma complementação na análise de indicadores masculinos e 

femininos, principalmente quando o coxal se encontra ausente ou com elevado grau de 

deterioração. Assim, além de possibilitar a determinação sexual, a análise do esqueleto pós-

craniano também confirma as conclusões tiradas pela análise do coxal. 

Para esta análise, foram utilizados os alores máximos e mínimos de várias medidas 

(tabela 2.1), os quais são inicados por Cardoso (2000). Assim, as medidas foram tiradas 

conforme o descritivo no anexo 6 e comparadas com as das tabela 2.1. Se, por exemplo, o 

diâmetro máximo da cabeça do rádio fosse 20 mm, seria considerado pertencente a uma 

mulher, pois essa medida já se encontra no domínio feminino. 

Sempre que possível, os dados recolhidos foram os do osso esquerdo, mas, estando este 

ausente, do direito. 
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Tabela 2.1 – Lista de medidas de referências usadas: valores mínimos masculinos e máximos femininos (F – domínio 

feminino; M – domínio masculino). 

Úmero 
Diâmetro vertical da cabeça 

F 

< 41 mm - 45 mm > 

M 

Largura bi-epicondiliana < 51 mm - 61 mm > 

Rádio 
Diâmetro máximo da cabeça < 21 mm - 23 mm > 

Perímetro mínimo < 33 mm - 40 mm > 

Fémur 
Diâmetro vertical da cabeça < 40 mm - 46 mm > 

Largura bi-epicondiliana < 71 mm - 78 mm > 

Tíbia Largura bi-epicondiliana < 64 mm - 72 mm > 

 

2.2.1.4. Determinação sexual através do crânio 

É do conhecimento geral que os homens têm ossos mais robustos que as mulheres, 

diferença essa que se acentua na puberdade. O crânio é um dos ossos no qual a robustez 

pode ser avaliada e comparada de forma a se poder diferenciar características femininas e 

masculinas. Enquanto nas mulheres a forma grácil é preservada, nos homens existe uma 

modificação acentuada nas zonas de inserção muscular, nas margens supraorbitais, na forma 

das órbitas e na mandíbula (Garcia, 2007), sendo por isso preferível avaliar o crânio 

juntamente com a mandíbula (Mays e Cox, 2000). 

A utilização do crânio e da mandíbula na determinação sexual não é de opinião unânime: 

alguns autores defendem que o crânio não deve ser considerado (Dutour, 1989), outros que, 

quando avaliado em conjunto com a mandíbula, se pode atingir um valor de fiabilidade 

superior a 90% (Walrath et al., 2004), outros que se consegue determinar o sexo só com 

base na mandíbula (Loth e Henneber, 1996) e outros ainda que defendem a não utilização 

da mandíbula (Koski, 1996; Donnelly et al., 1998), principalmente devido às alterações 

morfológicas que acontecem na mesma quando se dá a perda de dentes ante mortem 

(Meindl et al., 1985). 

Para este estudo foram utilizados em conjunto o método de Walrath et al. (2004) e de 

Ferembach et al. (1980), sendo o primeiro uma adaptação do segundo. Embora mais 
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objectivo, o método de Walrath et al. não inclui a avaliação da mandíbula, pelo que se fez a 

mesma utilizando o método original. 

 

2.2.2. ESTIMATIVA DA IDADE À MORTE 

A determinação da idade em adultos é dos procedimentos mais difíceis de se fazer e com 

maior propensão a erros (Santos, 1995; Chamberlain, 2006). É devido à relação existente 

entre variados processos biológicos, como a formação e modificação dos ossos, e a altura 

em que os mesmos acontecem na vida de um indivíduo, que é possível fazer uma estimativa 

da idade à morte (Ortner e Putschar, 1981; White, 2000). É nesta relação entre as mudanças 

morfológicas do esqueleto e a idade do indivíduo que se baseiam os métodos de estimativa 

da idade à morte (Ortner e Putschar, 1981). Embora os dados de uma colecção não sejam 

exactamente aplicáveis numa outra série, deve haver o cuidado de utilizar métodos 

aplicados em colecções de características estatístiscas parecidas com a que está a ser 

estudada. 

Para indivíduos não-adultos, os métodos de estimativa da idade à morte baseiam-se 

principalmente em três aspectos principais: erupção e desenvolvimento dentário, 

comprimento dos ossos e fusão das epífises. A ausência de determinados ossos como o 

calcâneo, o talus ou o cubóide e das epífises distais do fémur e proximais da tíbia e do 

úmero são indicadores de morte antes do nascimento. Pelos 18 anos, aproximadamente, o 

crescimento ósseo sofre um abrandamento, embora muitas epífises continuem a fundir até 

aos 30 anos, aproximadamente. Para os indivíduo adultos (dos 18 anos em diante), os 

métodos de estimativa da idade à morte baseiam-se principalmente na metamorfose da 

articulação costocondral, sínfise púbica e da superfície auricular. Alguns autores usam ainda 

o desgaste dentário e métodos histológicos. A translucência da raiz dos dentes é usada em 

contextos forenses (Gustafson, 1950), mas normalmente não pode ser aplicada em contexto 

arqueológico, como foi o caso. 

A estimativa da idade à morte foi feita com base na análise da clavícula (Black e Scheuer, 

1996), da sínfise púbica (Suchey e Katz, 1998; Brooks e Suchey, 1990), da superfície auricular 



22 

 

(Buckberry e Chamberlain, 2002), da articulação costocondral das costelas (Iscan et al., 1984) 

e do desgaste dentário (Brothwell, 1981). Pretendeu-se diminuir o erro da estimativa ao se 

fazer o cruzamento de dados. 

 

2.2.3.  A ANÁLISE PALEOPATOLÓGICA 

No esqueleto humano podem ser diferenciados ossos longos (ex: fémur, tíbia), achatados 

(crânio) e irregulares (ex: metacarpos, tarsos) (Mays, 2002). Os ossos são compostos por 

uma parte orgânica e uma mineral, sendo que, nos ossos secos, esta relação é de 

aproximadamente 30-70. A componente orgânica confere aos ossos resistência e firmeza, 

enquanto a mineral confere rigidez. Existem dois tipos de tecido ósseo: cortical e trabecular 

(Mays, 2002; Waldron, 2009). O tecido cortical é a camada exterior dos ossos, sólida, densa 

e com maior espessura nas diáfises dos ossos longos. O tecido trabecular é menos denso, 

formando uma rede, e localiza-se sobretudo nas extremidades dos ossos longos e no interior 

dos ossos achatados e irregulares. Os ossos também são compostos pelo periósteo, uma 

membrana protectora que se encontra em maior parte da superfície exterior. 

Nos ossos podem ser encontrados três tipos de células: osteoblastos, osteócitos e 

osteoclastos (Mays, 2002). Os osteoblastos são responsáveis pela formação de osso novo, os 

osteócitos estão envolvidos na manutenção do tecido ósseo e os osteoclastos são 

responsáveis pela remoção e reabsorção do osso (Waldron, 2009). As doenças que afectam 

os ossos perturbam a taxa de remodelação normal e resultam no excesso de formação ou de 

absorção óssea. Ou seja, as doenças que afectam os ossos tendem a ser ou proliferativas ou 

corrosivas. 

Mays (2002) ensina que as paleopatologias podem ser congénitas ou adquiridas. As 

congénitas são o resultado de defeitos genéticos ou de problemas durante a gravidez, 

enquanto que as adquiridas, como o próprio nome indica, são adquiridas ao longo da vida, 

por agressões pontuais ou contínuas ao tecido ósseo. A resposta óssea a este tipo de 

agressões é generalizada: destruição ou remodelação do tecido ósseo, ou uma combinação 

das duas. 
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2.2.3.1. Patologia infecciosa 

As infecções são o resultado da acção de microrganismos patogénicos, os quais provocam 

inflamação. A inflamação do tecido ósseo pode ser classificada como periostite, afectando a 

superfície exterior do tecido, ou osteomielite, afectando o osso compacto juntamente com a 

cavidade medular e o osso trabecular (Buikstra e Ubelaker, 1994; Ortner, 2003). Estes 

agentes infecciosos podem atingir o osso através de três vias principais: infecção directa 

como resultado de uma fractura exposta ou uma intervenção cirúrgica; propagação de 

inflamação dos tecidos moles adjacentes; ou via hematogénica (Ortner e Putschar, 1981; 

Ortner, 2003). 

Nas populações humanas antigas, a grande taxa de mortalidade infantil deveu-se 

principalmente a doenças infecciosas e muitos dos que conseguiam chegar à idade adulta 

acabavam por morrer como consequência directa ou indirecta deste tipo de patologias 

(Ortner e Butschar, 1981). Ainda hoje, muitas infecções intestinais resultam na morte de 

crianças. 

Tal como dito anteriormente, na presença de uma infecção, o tecido ósseo pode reagir 

com destruição, remodelação ou uma combinação das duas. A pressão causada pela 

acumulação de pus impede a irrigação sanguínea, provocando necrose do tecido ósseo 

(Mays, 2002). Ao mesmo tempo, a acumulação de pus e fluidos levanta o periósteo, 

estimulando a deposição óssea por baixo deste. O osso novo é primeiramente de tom 

esbranquiçado e facilmente distinguível, mas a sua remodelação progressiva transforma-o 

em osso lamelar, o qual já faz parte do osso original. 

As doenças infecciosas podem ser de dois tipos etiológicos: específicas – sabe-se qual o 

organismo que origina a infecção – e não-específicas – o organismo infeccioso é 

desconhecido (Garcia, 2007). Como maior parte das doenças infecciosas afectam apenas os 

tecidos moles, não é surpreendente que existam poucos dados recolhidos de todas as 

patologias deste tipo (Waldron, 2009). Da mesma forma, os sinais deste tipo de doenças não 

são comuns (Waldron, 2001). Das doenças infecciosas específicas identificáveis apenas pela 

análise do tecido ósseo destacam-se a tuberculose, a brucelose, a lepra e a sífilis (Garcia, 
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2007; Ortner, 2003). As patologias infecciosas não-específicas incluem a sinusite maxilar 

crónica, as lesões no endocrânio e a formação de osso novo (periostite, osteíte ou 

osteomielite). É muito comum não ser possível determinar qual o organismo responsável 

pelas alterações observadas nos ossos, sendo apenas possível a classificação de periostite ou 

osteomielite não-específica (Mays, 2002). 

A osteomielite resulta da introdução de bactérias piogénicas no osso, sendo as principais 

Staphylococcus aureus e Streptococcus (Ortner e Putschar, 1981; Ortner, 2003; Brady et al., 

2006; Waldron, 2009; Chihara e Segreti, 2010), as quais causam a destruição e cavitação do 

tecido ósseo envolvente. Este responde depositando osso de forma irregular à volta da área 

infectada (Chamberlain, 2006). Geralmente, a infecção é drenada através de uma cloaca. 

Depende de alguns factores, tais como as características e grau de virulência do patogene 

infeccioso, das propriedades do tecido infectado e da fonte de infecção (Brady et al., 2006). 

A osteomielite pós-traumática (secundária a traumas, fracturas ou cirurgia) pode acontecer 

em qualquer idade, envolve a cavidade medular e tem maior tendência a ser encontrada nos 

ossos dos membros e no crânio do que nos ossos do tronco (Ortner e Putschar, 1981). 

Quando a osteomielite é secundária a uma infecção no tecido adjacente, pode ser limitada 

ao periósteo e córtex e não proliferar até à cavidade medular. Esta infecção localizada 

resulta na deposição focal de osso periostal à volta de um defeito no osso cortical, com ou 

sem sequestro e com alguma resposta esclerótica na vizinhança. A infecção pode 

posteriormente sarar resultando em cicatrização esclerótica envolvendo uma depressão. 

Esta cicatrização pode, no entanto, ser eclipsada através da remodelação óssea. 

Quando a osteomielite é provocada pela via hematogénica, tanto a sua frequência como 

a aparência dependem da idade (Trueta, 1959).  Este tipo de infecção começa quase sempre 

na metáfise, perto de uma placa de crescimento ósseo activa, ocorre maioritariamente no 

fémur e na tíbia e quase nunca ocorre nacoluna vertebral ou nos ossos das mãos e dos pés. 

Diagnosticar esta patologia em tecido vivo é uma tarefa complicada, sendo a utilização de 

radiografias (nas quais se poderá observar a tumefacção dos tecidos moles, engrossamento 

do periósteo e formação de abcesso), ultrassons ou tomografia computacional possível, mas 

o método mais fiável é a biópsia do tecido ósseo (Brady et al., 2006). O tratamento consiste 
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na administração normalmente prolongada, de antibiótico, remoção do tecido morto e 

acompanhamento posterior, de forma a garantir que não há reincidência da infecção (Carek 

et al., 2001; Chihara e Segreti, 2010). Quando não tratada, a osteomielite pode persistir 

durante anos e originar vários acontecimentos, incluindo a osteólise e consequentes 

fracturas nas áreas enfraquecidas da diáfise (Waldron, 2009). No caso da infecção proliferar 

a outros órgãos, a morte poderá ser uma das consequências, principalmente se o órgão 

afectado for o cérebro (Waldron, 2001; 2009). 

A periostite representa uma reacção a mudanças patológicas no osso subjacente (Ortner 

e Putschar, 1981; Chamberlain, 2006). Normalmente, a deposição de osso novo, durante um 

longo período de tempo, no periósteo inflamado resulta numa distribuição desigual, não 

envolvendo o osso todo. Tanto a superfície como a espessura tendem a ser bastante 

variáveis, assim como a hipervascularização. Quando proliferativa, é comum a periostite 

coexistir com a osteomielite (Zand et al., 2008; Chang et al., 2012). A periostite, assim como 

a osteomielite, pode ser uma patologia descritiva ou discreta, ou seja, pode fazer parte de 

um quadro de sintomas pertencentes a outra doença – periostite secundária – mas também 

é uma doença por si própria – periostite primária. A periostite primária resulta 

principalmente de trauma e infecção. A diferenciação entre periostite e osteomielite pode 

não ser possível em ossos secos, mas as grandes diferenças entre estas duas patologias são o 

facto de na periostite não existir cloaca, invólucro ou mudanças na cavidade medular 

(Buikstra e Ubelaker, 1994; Ortner e Putschar, 1981). 

Devido ao número baixo de lesões infecciosas encontradas na amostra em estudo, não 

havia como identificar a patologia causadora das mesmas. Sendo assim, para esta amostra, 

apenas foi identificada a presença/ausência de periostite e oesteomielite. Para tal, as lesões 

foram observadas macroscopicamente, fotografadas e classificadas conforme Garcia (2007). 

Os códigos utilizados foram: 0 – osso normal; 1 – depósito de osso novo localizado, cobrindo 

um terço da diáfise; 2 – osso novo difuso, cobrindo dois terços da diáfise; 3 – placa ou osso 

lamelar localizado; 4 – osso lamelar difuso; 5 – osso novo e lamelar; 6 – periostite ou osteíte; 

e 7 – osteomielite. 
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2.2.3.2. Patologia degenerativa 

Neste trabalho, as articulações foram avaliadas, de acordo com Rogers e Waldron (1995), 

para cada indivíduo uma a uma, esquerda e direita. Foi também calculada a sua prevalência 

de acordo com Waldron (2001). Os dados foram recolhidos de igual forma, com excepção 

das costelas, vértebras, carpos, metacarpos, tarsos e metatarsos. Nestes, o resultado foi 

generalizado. A avaliação das articulações foi feita com os seguintes códigos: 0 – articulação 

presente sem patologia; 1 – articulação com artrose sem eburnação, mas com presença de 

duas destas características: presença de labiação nas margens das articulações e/ou osso 

novo na superfície articular, porosidades na superfície articular ou alteração do contorno do 

osso da articulação; 2 – articulação com as características anteriores e eburnação. 

 

2.2.4. INDICADORES DE STRESSE 

2.2.4.1. Hipoplasias lineares do esmalte 

De forma a se tomar conhecimento acerca dos stresses a que esta amostra poderá ter 

sido exposta, foi avaliada a presença de hipoplasias lineares do esmalte. Este tipo de 

alteração dentária pode ser observável a olho nu, sendo por vezes utilizada uma lupa como 

auxílio. 

As hipoplasias lineares do esmalte foram avaliadas com base em quatro pontos, 

correspondentes a um código; 0 – sem hipoplasias; 1 – com uma ou duas hipoplasias; 2 – 

com três ou quatro hipoplasias; e 3 – com cinco ou mais hipoplasias. 

 

2.2.4.2. Hiporostose porótica e Cribra orbitalia 

Como indicadores de stresse, a hiperostose porótica e a cribra orbitalia podem fornecer 

dados relacionados com a alimentação e nutrição, assim como representar a resposta 

adaptativa do indivíduo a um stresse durante o seu crescimento. 
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Para a cribra orbitalia, os dados foram recolhidos adaptando o método referido por 

Buikstra e Ubelaker (1994), sendo utilizados os seguintes códigos: 0 – órbita ausente; 1 – 

órbita presente sem cribra; 2 – órbita presente com cribra activa; e 3 – órbita presente com 

cribra remodelada. A presença da órbita considerou-se positiva mesmo quando apenas uma 

estava presente, pois a cribra orbitalia costuma ser bilateral (Roberts e Manchester, 2001). 

Também para a hiperostose porótica foram adaptados os códigos indicados por Buikstra e 

Ubelaker (1994), sendo utilizados os seguintes códigos: 0 – crânio ausente; 1 – crânio 

presente em quantidade não suficiente para avaliação; 2 – crânio presente sem porosidades; 

3 – crânio presente com porosidades sem deposição de osso novo; 4 – crânio presente com 

porosidades e deposição de osso novo; 5 – crânio presente com porosidades e osso 

remodelado. 

 

2.2.4.3. A estatura 

Embora geralmente a estatura não seja abordada como indicador de stresse e sim como 

uma análise morfológica e métrica, as medidas relacionadas com a estatura de uma 

população são indicadores muito bons sobre as condições de vida da mesma (Garcia, 2007), 

logo funcionam como bons indicadores de stresse, principalmente por permitir inferir sobre 

o estado nutricional dessa mesma população (Goodman e Martin, 2002) e por ser um 

parâmetro biológico extremamente variável (Mendonça, 2000). 

Neste estudo foram aplicados 3 métodos para a estimativa da estatura da amostra: o 

método de Mendonça (2000), o qual formulou as equações de regressão com base numa 

amostra maioritariamente portuguesa; o método indicado por Olivier et al. (1978); e o 

método utilizado por Pearson (1899). 
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3.1. ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

O índice de conservação foi calculado para cada osso individualmente, mas os dados 

serão tratados com alguns ossos em conjunto, nomeadamente os ossos do crânio, da mão e 

do pé. Sendo assim, considerar-se-á: o crânio como o conjunto dos ossos frontal, parietais, 

temporais, occipital, base, face e mandíbula; a mão como o conjunto dos carpos, 

metacarpos e falanges; e o pé como o conjunto dos tarsos, metatarsos e falanges. 

De todos os ossos analisados, os que tiveram maior frequência quanto à presença foram a 

tíbia e o perónio direitos, estando ambos presentes em 41 esqueletos (75,93%). Os que 

tiveram menor frequência quanto à presença foram as vértebras lombares, estando 

presentes em 23 esqueletos (42,59%). O osso com melhor estado de conservação foi a 

rótula, com 22 esquerdas (78,57%) e 25 direitas (80,65%) quase inteiras. O osso com o pior 

estado de conservação foi a omoplata, com apenas 1 esquerda (2,63%) quase inteira. Estes 

dados encontram-se sumariados na tabela 3.1. 
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Tabela 3.1 – Frequência do estado de conservação (N – número total de esqueletos observados; n – número de 

esqueletos cujo osso estava presente; n 1 – número de esqueletos cujo osso estava no estado de conservação C1; n 2 – 

número de esqueletos cujo osso estava no estado de conservação C2; n 3 – número de esqueletos cujo osso estava no 

estado de conservação C3; n 4 – número de esqueletos cujo osso estava no estado de conservação C4; C1 – estado de 

conservação entre 0 a 25%; C2 – estado de conservação do osso entre 25 a 50%; C3 – estado de conservação do osso entre 

50 a 75%; C4 – estado de conservação do osso entre 75 a 100%). 

Osso (N = 54) 
Presença 

  
C1 

  
C2 

  
C3 

  
C4 

    
n % 

 
n 1 % 

 
n 2 % 

 
n 3 % 

 
n 4 % 

Crânio 38 70,37 
 

5 13,16 
 

16 42,11 
 

13 34,21 
 

4 10,53 

V
erteb

ras 

Cervicais 33 61,11 
 

1 3,03 
 

9 27,27 
 

9 27,27 
 

14 42,42 

Dorsais 27 50 
 

3 11,11 
 

7 25,93 
 

6 22,22 
 

11 40,74 

Lombares 23 42,59 
 

1 4,35 
 

5 21,74 
 

2 8,70 
 

15 65,22 

Coxal 
e 34 62,96 

 
5 14,71 

 
17 50,00 

 
8 23,53 

 
4 11,76 

d 36 66,67 
 

8 22,22 
 

18 50,00 
 

7 19,44 
 

3 8,33 

Sacro 33 61,11 
 

14 42,42 
 

14 42,42 
 

3 9,09 
 

2 6,06 

Esterno 25 46,30 
 

12 48 
 

8 32,00 
 

3 12,00 
 

2 8,00 

Costelas 
e 38 70,37 

 
7 18,42 

 
9 23,68 

 
12 31,58 

 
10 26,32 

d 34 62,96 
 

9 26,47 
 

9 26,47 
 

5 14,71 
 

11 32,35 

Clavícula 
e 37 68,52 

 
5 13,51 

 
6 16,22 

 
12 32,43 

 
14 37,84 

d 34 62,96 
 

2 5,882 
 

9 26,47 
 

8 23,53 
 

15 44,12 

Omoplata 
e 38 70,37 

 
25 65,79 

 
10 26,32 

 
2 5,26 

 
1 2,63 

d 36 66,67 
 

26 72,22 
 

8 22,22 
 

2 5,56 
 

0 0,00 

Úmero 
e 37 68,52 

 
4 10,81 

 
7 18,92 

 
19 51,35 

 
7 18,92 

d 37 68,52 
 

4 10,81 
 

7 18,92 
 

16 43,24 
 

10 27,03 

Rádio 
e 36 66,67 

 
4 11,11 

 
8 22,22 

 
12 33,33 

 
12 33,33 

d 36 66,67 
 

4 11,11 
 

12 33,33 
 

14 38,89 
 

6 16,67 

Cúbito 
e 37 68,52 

 
6 16,22 

 
9 24,32 

 
12 32,43 

 
10 27,03 

d 35 64,81 
 

0 0 
 

13 37,14 
 

15 42,86 
 

7 20,00 

Fémur 
e 36 66,67 

 
5 13,89 

 
10 27,78 

 
16 44,44 

 
5 13,89 

d 35 64,81 
 

2 5,71 
 

10 28,57 
 

16 45,71 
 

7 20,00 

Tíbia 
e 40 74,07 

 
5 12,50 

 
11 27,50 

 
13 32,50 

 
11 27,50 

d 41 75,93 
 

4 9,76 
 

6 14,63 
 

15 36,59 
 

16 39,02 

Perónio 
e 39 72,22 

 
4 10,26 

 
6 15,38 

 
19 48,72 

 
10 25,64 

d 41 75,93 
 

4 9,76 
 

9 21,95 
 

19 46,34 
 

9 21,95 

Rótula 
e 28 51,85 

 
0 0 

 
5 17,86 

 
1 3,57 

 
22 78,57 

d 31 57,41 
 

2 6,45 
 

2 6,45 
 

2 6,45 
 

25 80,65 

Mão 
e 36 66,67 

 
0 0 

 
4 11,11 

 
10 27,78 

 
22 61,11 

d 32 59,26 
 

0 0 
 

4 12,50 
 

8 25,00 
 

20 62,50 

Pé 
e 37 68,52 

 
10 27,03 

 
12 32,43 

 
14 37,84 

 
1 2,70 

d 38 70,37   6 15,79   12 31,58   15 39,47   5 13,16 
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3.2. ESTIMATIVA DO PERFIL ETÁRIO E SEXUAL 

3.2.1. DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA DA AMOSTRA 

A idade à morte pôde ser estimada em cerca de 68,5% (37/54) da amostra estudada. Esta 

estimativa foi o resultado da aplicação de vários métodos utilizados, consoante a 

disponibilidade dos elementos dentários e ósseos (tabela 3.2). Sempre que o esqueleto se 

encontrava inteiro, foram aplicados todos os métodos propostos, sendo a idade à morte 

estimada de forma ponderada após análise dos diferentes resultados. 

O método baseado na avaliação da articulação costocondral foi o que pôde ser aplicado 

com mais frequência (n = 30), seguido da avaliação do desgaste dentário (n = 28) e do grau 

de fusão da superfície esternal da clavícula (n = 24). Devido ao elevado grau de deterioração 

do coxal em geral, a análise da superfície auricular só foi possível de ser aplicada em 18 

esqueletos e a da sínfise púbica em 9. 

 

Tabela 3.2 – Número de casos estimados em cada método de estimativa da idade à morte considerado. 

Articulação costocondral Desgaste dentário Clavícula Superfície auricular Sínfise púbica 

30 28 24 18 9 

 

A estimativa da idade à morte nesta colecção foi possível de ser determinada em quase 

todos os esqueletos, devido ao número de métodos aplicados e ao cruzamento dos 

resultados obtidos. Estimou-se que, dos 54 indivíduos, 9 (17,7%) tivessem idades 

compreendidas entre os 19 e 29 aquando a sua morte, sendo que 3 destes pertenciam ao 

sexo feminino, 4 ao sexo masculino e 2 de sexo indeterminado. Foi estimada a idade à morte 

entre 30 e 49 anos para cerca de 40,7% (22/54) dos indivíduos – 8 do sexo feminino, 9 do 

sexo masculino e 5 de sexo indeterminado – e com mais de 50 para aproximadamente 13% 

(7/54) dos indivíduos presentes – 4 do sexo feminino e 3 do sexo masculino. Não foi possível 

estimar a idade à morte a 16 indivíduos – 1 do sexo feminino, 4 do sexo masculino e 11 de 

sexo indeterminado (tabela 3.3 e gráfico 3.1). 
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Tabela 3.3 – Número de indivíduos distribuídos pelos diferentes grupos etários definidos (19 – 29 – idade à morte 

compreendida entre 19 e 29 anos; 30 – 49 – idade à morte compreendida entre 30 e 49 anos; 50 +  – idade à morte 

superior a 50 anos; ?  – idade à morte indefinida). 

 
19 - 29 30 - 49 50 + ? 

Total 9 22 7 16 

Feminino 3 8 4 1 

Masculino 4 9 3 4 

Indeterminado 2 5 - 11 

 

 

Gráfico 3.1 – Distribuição sexual da amostra por grupos etários (19 – 29 – idade à morte compreendida entre 19 e 29 

anos; 30 – 49 – idade à morte compreendida entre 30 e 49 anos; 50 +  – idade à morte superior a 50 anos; ?  – idade à 

morte indefinida). 

 

3.2.2. DISTRIBUIÇÃO SEXUAL DA AMOSTRA 

3.2.2.1. Determinação sexual com base no coxal 

Conforme referido anteriormente, a determinação sexual com base no coxal foi feita 

através da aplicação do método de Bruzek (2002). Na amostra estudada, foi possível aplicar 

este método em 24 dos 54 indivíduos (44,4%), sendo 11 do sexo feminino, 10 do sexo 

masculino e 3 de sexo indeterminado (tabela 3.4). 
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Feminino Masculino Indeterminado 
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Tabela 3.4 – Resultado da estimativa do sexo com base no coxal (Bruzek, 2002). 

Total Feminino Masculino Indeterminado 

24 11 10 3 

 

3.2.2.2. Determinação sexual com base no esqueleto pós-craniano 

Conforme visto no ponto anterior, só para 24 dos 54 esqueletos foi possível fazer a 

determinação do sexo com base no coxal, ficando ainda 30 indivíduos por classificar. Sendo 

assim, os dados fornecidos pela aplicação indicada por Cardoso (2000) serviram para 

complementar esses dados. 

Foi possível a utilização deste método em 43 dos 54 esqueletos da amostra (79,6%), 

sendo que destes 43, para 19 não tinha sido possível aplicar o método de Bruzek e para 3 o 

resultado dessa aplicação tinha sido indeterminado. Para esta sub-amostra de 43 

esqueletos, foi estimada a presença de 6 indivíduos do sexo feminino, 17 do sexo masculino 

e 20 de sexo indeterminado (tabela 3.5).  

 

Tabela 3.5 – Resultado da estimativa do sexo com base no esqueleto pós-craniano (Cardoso, 2000) 

Total Feminino Masculino Indeterminado 

43 6 17 20 

 

3.2.2.3. Determinação sexual com base no crânio 

Apesar do cruzamento de dados entre os métodos de Bruzek e Cardoso terem fornecido 

dados para 43 esqueletos, nesta altura ainda falta a determinação sexual a 11 indivíduos. 

Sendo assim, a aplicação dos métodos determinados por Feremback et al. (1980) e Walrath 

et al. (2004) vêm complementar a análise desta amostra. Foi possível aplicar este método a 

32 dos 54 esqueletos (59,3%), sendo que, destes 32, apenas para 3 ainda não tinha sido 

aplicado nenhum dos métodos anteriores. Para esta sub-amostra de 32 esqueletos, foi 
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estimada a presença de 14 indivíduos do sexo feminino, 12 do sexo masculino e 5 de sexo 

indeterminado (tabela 3.6). 

 

Tabela 3.6 – Resultado da estimativa do sexo com base no crânio (Feremback et al., 1980 e Walrath et al., 2004) 

Total Feminino Masculino Indeterminado 

32 14 12 5 

 

3.2.2.4. Sumário da determinação sexual 

Ao cruzar os dados recolhidos e após a aplicação dos múltiplos métodos, dos 54 

esqueletos analisados no total, 16 foram classificados como pertencentes ao sexo feminino 

(29,6%), 20 ao sexo masculino (37%) e 18 permaneceram com o sexo indeterminado (33,4%) 

(tabela 3.7). 

Tabela 3.7 – Resultado da estimativa do sexo após o cruzamento de dados recolhidos com base no vários métodos 

aplicados. 

Total Feminino Masculino Indeterminado 

54 16 20 18 

 

Os indivíduos cujo sexo não foi possível determinar, tal deveu-se tanto à ausência dos 

ossos necessários para a aplicação dos métodos como a resultados indeterminados quando 

aplicados os mesmos. 

 

3.2.3. RELAÇÃO ENTRE AS DISTRIBUIÇÕES SEXUAL E ETÁRIA DA AMOSTRA 

Conforme analisado no ponto anterior, dos 54 esqueletos totais da amostra, 16 foram 

dados como pertencentes ao sexo feminino, 20 ao masculino e 18 ficaram com o sexo por 

determinar. Das 16 muheres presentes, 3 tinham entre 19 e 29 anos aquando a sua morte, 8 

tinham entre 30 e 49 anos, 4 tinham mais de 50 anos e apenas a 1 não foi possível 
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determinar a idade à morte. Dos 20 homens presentes, 4 tinham entre 19 e 29 anos 

aquando a sua morte, 9 tinham entre 30 e 49 anos, 3 tinham mais de 50 anos e a 4 não foi 

possível determinar a idade à morte. Estes dados encontram-se sumarizados na tabela 3.8. 

 

Tabela 3.8 – Resultado da relação entre a distribuição sexual e etária da amostra. 

 
19 - 29 30 - 49 50 + ? Total 

Feminino 3 8 4 1 16 

Masculino 4 9 3 4 20 

 

3.3.  A ANÁLISE PALEOPATOLÓGICA 

3.3.1. PATOLOGIA INFECCIOSA NÃO-ESPECÍFICA 

Para a patologia infecciosa foram procuradas lesões em todos os ossos. O número de 

casos positivos detectados foi muito baixo em relação ao esperado (tabela 3.9): foram 

identificadas lesões referentes a periostite em 15 ossos e, referentes a osteomielite, em 4 

ossos. Foram observados um total de 7 esqueletos com lesões infecciosas (6 com periostite e 

1 com periostite e osteomielite). Apenas em 2 esqueletos observou-se tecido ósseo activo: 

no E.118 (figura 3.1) e no E.129.  

O osso mais afectado foi a tíbia, sendo que dos 19 ossos em que foram observadas lesões 

infecciosas, 10 foram tíbias (4 esquerdas e 6 direitas). O esqueleto mais afectado foi o E.129, 

sendo que tanto este como o E.118 teriam lesões activas aquando a sua morte. O caso do 

E.129 é particular na amostra, pois é possível observar a cloaca por onde terá sido drenado o 

pus resultante da infecção (figura 3.2).  

Como só se conseguiu determinar o sexo a 4 dos esqueletos com lesões infecciosas, não 

se  fará uma inferência acerca da frequência por sexo nem uma análise à relação intersexual 

com esta patologia. 
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Tabela 3.9 – Resultados da análise referente às patologias infecciosas não-específicas. 

Enterro Sexo Osso      Lesão Localização Tipo 

70 M Tíbia dta. Periostite Diáfise antero-lateral Remodelada 

77 M 
Tíbia esq. Periostite Extremidade distal e diáfise antero-lateral Remodelada 

Tíbia dta. Periostite Diáfise antero-lateral Remodelada 

90 F 
Úmero esq. Periostite Extremidade distal Remodelada 

Tíbia dta. Periostite Diáfise antero-medial e antero-lateral Remodelada 

118 I 

Clavícula dta. Periostite Extremidade esternal Remodelada 

Fémur esq. Periostite Diáfise lateral Activa 

Tíbia esq. Periostite Diáfise antero-lateral Remodelada 

2º Metacarpo esq. Periostite Superfície posterior Activa 

122 M 

Tíbia esq. Periostite Extremidade distal e diáfise antero-medial Remodelada 

Tíbia dta. Periostite Diáfise antero-medial Remodelada 

Perónio esq. Periostite Diáfise Remodelada 

129 I 

Tíbia esq. Periostite Extremidade distal Remodelada 

Tíbia dta. Osteomielite Diáfise (generalizada) Remodelada 

Perónio esq. Periostite Diáfise Remodelada 

Perónio dto. Osteomielite Diáfise Remodelada 

1º Metatarso dto. Osteomielite Metade distal Activa 

1ª Falange proximal dta. Osteomielite Extremidade proximal Activa 

130 I Tíbia dta. Periostite Diáfise antero-lateral Remodelada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Periostite activa no 2º metacarpo esquerdo do E.118. A) Vista dorsal. B) Pormenor. Fotografia por Rute 

Veiga. 

 

 

A) B) 
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Figura 3.2 – Osteomielite activa no 1º metatarso e 1ª falange proximal direitos do E.129. A) Vista superior. B) Vista 

inferior. C) Vista lateral do 1º metatarso direito. D) Pormenor da cloaca. Fotografia por Rute Veiga. 

 

 

A) B) 

C) D) 
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3.3.2. PATOLOGIA DEGENERATIVA 

3.3.2.1. Artrose 

A artrose foi pesquisada nas seguintes articulações: dente do áxis, facetas articulares das 

vértebras, temporomandibular, acrómio e esternoclavicular, ombro, cotovelo, pulso, mão, 

bacia, sacro-ilíaco, joelho, tornozelo e pé. 

Numa primeira fase, a análise será feita sem distinção de lado esquerdo/direito, mas sim 

de sexo (tabela 3.10), na qual não serão incluídos os dados recolhidos de esqueletos cujo 

sexo foi dado como indeterminado. As frequências da existência desta patologia foram 

calculadas considerando como total o número de articulações presentes para análise e não o 

número esperado nos 16 esqueletos femininos e 20 masculinos. 

Das 23 superfícies articulares estudadas, foram observadas 1263 (590 femininas e 673 

masculinas), sendo que 11,88% (150/1263) destas apresentaram indícios de artrose. Apenas 

nos tornozelos não se observaram sinais de artrose tanto nos esqueletos femininos como 

masculinos. De uma forma geral, a incidência de artrose não foi alta, sendo que os homens 

demonstraram maiores valores (13,67%) em relação às mulheres (9,83%). Nos esqueletos 

femininos não foram observados sinais de artrose na articulação temporomandibular, na 

superfície articular do glenóide, na articulação proximal do cúbito e rádio, nas articulações 

entre os metacarpos e as falanges, na sacro-ilíaca, nos tornozelos e nas articulações 

presentes no pé. Nos esqueletos pertencentes ao sexo masculino não foram observados 

sinais de artrose nas articulações distais do úmero, rádio e cúbito e na articulação do 

tornozelo. Nos esqueletos femininos, a incidência de artrose é maior na articulação da bacia, 

no acetábulo, enquanto nos esqueletos masculinos, é na articulação esternoclavicular. 

Quanto à incidência de artrose severa com eburnação, em relação ao número total de 

articulações analisadas, os valores são mínimos tanto para mulheres (1,19%) como para 

homens (0,45%). As articulações das mulheres afectadas por este grau da patologia são a 

esternoclavicular, proximal e distal do úmero e as dos carpos e metacarpos. Já nos homens, 

as articulações nas quais se encontrou eburnação são de comunicação entre os carpos e os 

metacarpos e a articulação do acetábulo. Duas diferenças bastante evidentes são o facto de 
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os homens sofrerem de artrose nos pés, mas as mulheres não, e das mulheres sofrerem de 

artrose no pulso, mas os homens não. 

A segunda análise que se pode fazer é em relação ao número de articulações com artrose 

tendo em conta os lados esquerdo e direito de cada esqueleto em vez do sexo de cada 

indivíduo (tabela 3.11). Nesta análise foram observadas no total 1581 articulações (809 

correspondentes ao lado esquerdo e 772 ao direito), sendo que apenas cerca de 11% 

apresentaram artrose, quer nos ossos esquerdos, quer nos direitos. Tanto do lado esquerdo 

como direito não foi observada artrose nos tornozelos. Nos ossos esquerdos, não se 

observou artrose no glenóide e, nos ossos direitos, tanto o pulso como a superfície articular 

na interface proximal do pé não apresentaram esta patologia. A articulação proximal do 

úmero foi a que apresentou menor frequência do lado esquerdo, sendo que do lado direito 

foi a distal do mesmo osso. Já a frequência com valores mais elevados pertence à articulação 

esternoclavicular, tanto nos ossos esquerdos como direitos. Em relação à presença de 

articulações com artrose severa e eburnação, do lado esquerdo só 0,62% apresentaram esta 

característica (articulação proximal do úmero, carpo, carpo-metacarpo e acetábulo) e do 

lado direito só 0,65% (esternoclavicular, glenóide, articulação proximal do úmero e ossos do 

carpo e da interface carpo-metacarpo). 

Como pôde ser observado, a incidência de artrose nesta amostra não apresenta valores 

elevados, pois quase apenas 10% da amostra sofria desta patologia. Apesar de, quando se 

analisa estes dados em relação sexo se excluir os dados dos indivíduos de sexo 

indeterminado, quando comparados estes valores com os obtidos na análise quanto ao lado 

observa-se que são de valores parecidos – média de 11,75% para a primeira análise 

([9,83+13,67]/2) e média de 11,13% ([11,12+11,14]/2) para a segunda análise. 

Através do cálculo estatístico do qui-quadrado, pode-se ter uma noção da relação entre 

as variáveis comparadas. Para esta análise foi avaliada a relação entre os casos observados 

de mulheres com artrose e de homens com artrose. A hipótese testada (H0) é: não existem 

diferenças significativas entre a prevalência de artrose entre homens e mulheres. Como o 

qui-quadrado calculado é menor que o tabelado (χ2
tab = 3,841; χ

2
calc = 0,0892; g. l. = 1; p = 
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0,765), não se rejeita H0. Logo, a prevalência de artrose entre homens e mulheres não 

apresenta valores díspares. 

Tabela 3.10 – Frequência de artrose por articulação/superfície articular e por sexo (N – número de superfícies 

articulares observadas; n – número de superfícies articulares observadas com artrose). 

Articulação 

Mulheres   Homens 

N 
Artrose 

Sem 
eburnação 

Com 
eburnação 

 
N 

Artrose 
Sem 

eburnação 
Com 

eburnação 
 

n % n % n % 
 

n % n % n % 

Temporomandibular 17 0 0 0 0 0 0   17 2 11,76 2 11,76 0 0,00 

Coluna 
               

Áxis (dente) 15 2 13,33 2 13,33 0 0,00 
 

24 6 25,00 6 25,00 0 0,00 

Facetas vertebrais 28 4 14,29 4 14,29 0 0,00 
 

22 8 36,36 8 36,36 0 0,00 

Esternoclavicular 26 7 26,92 6 23,08 1 3,85 
 

18 7 38,89 7 38,89 0 0,00 

Acromioclavicular 20 6 30,00 6 30,00 0 0,00 
 

19 7 36,84 7 36,84 0 0,00 

Ombro 
               

Glenóide 23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 

22 1 4,55 1 4,55 0 0,00 

Úmero 30 3 10,00 1 3,33 2 6,67 
 

20 1 5,00 1 5,00 0 0,00 

Cotovelo 
               

Úmero 25 2 8,00 2 8,00 0 0,00 
 

23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Ulna 24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 

25 3 12,00 3 12,00 0 0,00 

Rádio 18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 

24 3 12,50 3 12,50 0 0,00 

Pulso 
               

Rádio 19 1 5,26 1 5,26 0 0,00 
 

26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Ulna 14 1 7,14 1 7,14 0 0,00 
 

18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Mão 
               

Carpo 31 4 12,90 2 6,45 2 6,45 
 

29 2 6,90 2 6,90 0 0,00 

Carpo-metacarpo 31 3 9,68 1 3,23 2 6,45 
 

29 4 13,79 2 6,90 2 6,90 

Metacarpo-falange 31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 

29 4 13,79 4 13,79 0 0,00 

Interface proximal 28 2 7,14 2 7,14 0 0,00 
 

27 3 11,11 3 11,11 0 0,00 

Interfalace distal 28 3 10,71 3 10,71 0 0,00 
 

26 5 19,23 5 19,23 0 0,00 

Sacro-ilíaco 9 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 

17 6 35,29 6 35,29 0 0,00 

Bacia 
               

Acetábulo 19 6 31,58 6 31,58 0 0,00 
 

21 4 19,05 3 14,29 1 4,76 

Fémur 15 2 13,33 2 13,33 0 0,00 
 

18 3 16,67 3 16,67 0 0,00 

Joelho 
               

Fémur/patela 20 6 30,00 6 30,00 0 0,00 
 

28 4 14,29 4 14,29 0 0,00 

Medial 20 2 10,00 2 10,00 0 0,00 
 

26 3 11,54 3 11,54 0 0,00 

Lateral 21 4 19,05 4 19,05 0 0,00 
 

28 3 10,71 3 10,71 0 0,00 

Tornozelo 19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 

30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Pé 
               

Tarso 18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 

32 5 15,63 5 15,63 0 0,00 

Metatarso-falange 16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 

29 3 10,34 3 10,34 0 0,00 

Interface proximal 14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 

25 1 4,00 1 4,00 0 0,00 

Interface distal 11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 

21 4 19,05 4 19,05 0 0,00 

Total 590 58 9,83 51 8,64 7 1,19   673 92 13,67 89 13,22 3 0,45 
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Tabela 3.11 – Frequência de artrose por articulação/superfície articular e lado esquerdo e direito (N – número de 

superfícies articulares observadas; n – número de superfícies articulares observadas com artrose). 

Articulação 

Esquerdo   Direito 

N 
Artrose 

Sem 
eburnação 

Com 
eburnação 

 
N 

Artrose 
Sem 

eburnação 
Com 

eburnação 
 

n % n % n % 
 

n % n % n % 

Temporomandibular 19 1 5,26 1 5,263 0 0,00   19 1 5,263 1 5,263 0 0,00 

Coluna 27 7 25,93 7 25,93 0 0,00 
 

27 7 25,93 7 25,93 0 0,00 

Áxis (dente) 29 4 13,79 4 13,79 0 0,00 
 

29 4 13,79 4 13,79 0 0,00 

Facetas vertebrais 27 7 25,93 7 25,93 0 0,00 
 

27 7 25,93 7 25,93 0 0,00 

Esternoclavicular 29 10 34,48 10 34,48 0 0,00 
 

21 7 33,33 6 28,57 1 4,76 

Acromioclavicular 22 7 31,82 7 31,82 0 0,00 
 

19 6 31,58 6 31,58 0 0,00 

Ombro 
               

Glenóide 27 0 0,00 0 0 0 0,00 
 

25 2 8 2 8 0 0,00 

Úmero 28 1 3,57 0 0 1 3,57 
 

32 3 9,375 2 6,25 1 3,13 

Cotovelo 
               

Úmero 27 1 3,70 1 3,704 0 0,00 
 

26 1 3,846 1 3,846 0 0,00 

Ulna 30 2 6,67 2 6,667 0 0,00 
 

27 1 3,704 1 3,704 0 0,00 

Rádio 25 2 8,00 2 8 0 0,00 
 

23 1 4,348 1 4,348 0 0,00 

Pulso 
               

Rádio 28 1 3,57 1 3,571 0 0,00 
 

21 0 0 0 0 0 0,00 

Ulna 19 1 5,26 1 5,263 0 0,00 
 

19 0 0 0 0 0 0,00 

Mão 
               

Carpo 36 4 11,11 3 8,333 1 2,78 
 

32 2 6,25 1 3,125 1 3,13 

Carpo-metacarpo 36 4 11,11 2 5,556 2 5,56 
 

32 3 9,375 1 3,125 2 6,25 

Metacarpo-falange 36 2 5,56 2 5,556 0 0,00 
 

32 3 9,375 3 9,375 0 0,00 

Interface proximal 33 2 6,06 2 6,061 0 0,00 
 

30 3 10 3 10 0 0,00 

Interfalace distal 32 5 15,63 5 15,63 0 0,00 
 

30 5 16,67 5 16,67 0 0,00 

Sacro-ilíaco 12 3 25,00 3 25 0 0,00 
 

14 3 21,43 3 21,43 0 0,00 

Bacia 
               

Acetábulo 22 5 22,73 4 18,18 1 4,55 
 

21 5 23,81 5 23,81 0 0,00 

Fémur 19 2 10,53 2 10,53 0 0,00 
 

19 3 15,79 3 15,79 0 0,00 

Joelho 
               

Fémur/patela 28 5 17,86 5 17,86 0 0,00 
 

30 5 16,67 5 16,67 0 0,00 

Medial 29 2 6,90 2 6,897 0 0,00 
 

29 3 10,34 3 10,34 0 0,00 

Lateral 30 5 16,67 5 16,67 0 0,00 
 

31 2 6,452 2 6,452 0 0,00 

Tornozelo 37 0 0,00 0 0 0 0,00 
 

39 0 0 0 0 0 0,00 

Pé 
               

Tarso 36 2 5,56 2 5,556 0 0,00 
 

39 3 7,692 3 7,692 0 0,00 

Metatarso-falange 32 2 6,25 2 6,25 0 0,00 
 

30 3 10 3 10 0 0,00 

Interface proximal 29 1 3,45 1 3,448 0 0,00 
 

26 0 0 0 0 0 0,00 

Interface distal 25 2 8,00 2 8 0 0,00 
 

23 3 13,04 3 13,04 0 0,00 

Total 809 90 11,12 85 10,51 5 0,62   772 86 11,14 81 10,49 5 0,65 
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3.4.  INDICADORES DE STRESSE 

3.4.1. HIPOPLASIAS LINEARES DO ESMALTE DENTÁRIO 

Os dentes cuja observação teve a finalidade da avaliação das hipoplasias foram os 

incisivos e caninos, tanto esquerdos como direitos, maxilares e mandibulares. Dos 259 

dentes observados, foram encontradas hipoplasias em 134 (51,74%), sendo que destes 88 

(65,67%) apresentavam entre uma a duas hipoplasias, 39 (29,10%) apresentavam três a 

quatro hipoplasias e 7 (5,22%) apresentavam cinco ou mais hipoplasias. 

Dos 114 dentes da maxila observados, 61 (53,51%) apresentaram hipoplasias, sendo os 

primeiros incisivos direitos os dentes com maior frequência desta patologia (68,42%) e os 

caninos esquerdos os que apresentaram menor frequência da mesma (36,84%). Dos 145 

dentes da mandíbula observados, 73 (50,34%) apresentaram hipoplasias, sendo os caninos 

direitos os dentes com maior frequência desta patologia (79,17%) e os primeiros incisivos 

direitos os que apresentaram menor frequência da mesma (31,82%). Estes dados estão 

sumariados na tabela 3.12. 

Quanto aos resultados de hipoplasias nos esqueletos femininos, das 16 mulheres 

existentes na amostra apenas foi possível analisar quanto à presença de hipoplasias 12. No 

total de 95 dentes observados (42 maxilares e 53 mandibulares), em 43 (45,26%) foram 

detectadas hipoplasias (17 maxilares e 26 mandibulares). Destes 43, 36 (13 maxilares e 23 

mandibulares) tinham entre 1 a 2 hipoplasias, 6 (3 maxilares e 3 mandibulares) tinham entre 

3 a 4 hipoplasias e apenas 1 dente mandibular tinha 5 ou mais hipoplasias. De todos os 

dentes observados, os que obtiveram maiores valores para a frequência de hipoplasias 

foram os caninos esquerdos mandibulares e os que obtiveram menores valores foram os 

primeiros incisivos direitos e os caninos esquerdos, ambos maxilares. Estes dados 

encontram-se sumariados na tabela 3.13. 

Dos 20 esqueletos masculinos presentes na amostra só foi possível analisar quanto à 

presença de hipoplasias 14. No total de 112 dentes observados (51 maxilares e 61 

mandibulares), em 67 (59,82%) foram detectadas hipoplasias. Destes 67, 38 (56,72%) tinham 
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entre 1 a 2 hipoplasias, 23 (34,33%) tinham entre 3 a 4 hipoplasias e 6 (8,96%) tinham 5 ou 

mais hipoplasias. Os dentes cuja frequência de hipoplasias obteve maiores valores foram os 

caninos direitos mandibulares e os que obtiveram menores valores foram os primeiros 

incisivos direitos mandibulares. Estes dados encontram-se sumariados na tabela 3.14. 

Tabela 3.12 – Frequência de hipoplasias por tipo de dente e maxila/mandíbula (N – número total de dentes observados; 

n – número de dentes observados com hipoplasias; n I – número de dentes observados com hipoplasias do tipo I [uma a 

duas hipoplasias]; n II – número de dentes observados com hipoplasias do tipo II [três a quatro hipoplasias]; n III – número 

de dentes observados com hipoplasias do tipo III [cinco ou mais hipoplasias]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 
dente 

N 

  Com 
hipoplasias 

  Hipoplasias 
I 

  Hipoplaias 
II 

  Hipoplasias 
III 

    

 
n % 

 
n I % 

 
n II % 

 
n III % 

M
axila 

D
ireito

 

C 18 
 

11 61,11 
 

8 72,73 
 

1 9,09 
 

2 18 

I2 22 
 

9 40,91 
 

9 100 
 

0 0 
 

0 0 

I1 19 
 

13 68,42 
 

6 46,15 
 

7 53,85 
 

0 0 

Esq
u

erd
o

 

I1 18 
 

12 66,67 
 

5 41,67 
 

7 58,33 
 

0 0 

I2 18 
 

9 50,00 
 

5 55,56 
 

3 33,33 
 

1 11 

C 19 
 

7 36,84 
 

4 57,14 
 

1 14,29 
 

2 29 

Sub total 114 
 

61 53,51 
 

37 60,66 
 

19 31,15 
 

5 8 

M
an

d
íb

u
la 

D
ireito

 

C 24 
 

19 79,17 
 

12 63,16 
 

6 31,58 
 

1 5 

I2 23 
 

10 43,48 
 

8 80 
 

2 20 
 

0 0 

I1 22 
 

7 31,82 
 

6 85,71 
 

1 14,29 
 

0 0 

Esq
u

erd
o

 

I1 24 
 

10 41,67 
 

9 90 
 

1 10 
 

0 0 

I2 27 
 

13 48,15 
 

8 61,54 
 

5 38,46 
 

0 0 

C 25 
 

14 56 
 

8 57,14 
 

5 35,71 
 

1 7 

Sub total 145 
 

73 50,34 
 

51 69,86 
 

20 27,40 
 

2 2,74 

Total 259   134 51,74   88 65,67   39 29,10   7 5,22 
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Tabela 3.13 – Frequência de hipoplasias por tipo de dente e maxila/mandíbula nas mulheres (N – número total de 

dentes observados; n – número de dentes observados com hipoplasias; n I – número de dentes observados com hipoplasias 

do tipo I [uma a duas hipoplasias]; n II – número de dentes observados com hipoplasias do tipo II [três a quatro hipoplasias]; 

n III – número de dentes observados com hipoplasias do tipo III [cinco ou mais hipoplasias]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 
dente 

N 

  Com 
hipoplasias 

  Hipoplasias 
I 

  
Hipoplaias II 

  Hipoplasias 
III 

    

 
n % 

 
n I % 

 
n II % 

 
n III % 

M
axila 

D
ireito

 

C 8 
 

4 50 
 

4 100 
 

0 0 
 

0 0 

I2 8 
 

4 50 
 

4 100 
 

0 0 
 

0 0 

I1 6 
 

3 50 
 

2 66,67 
 

1 33,33 
 

0 0 

Esq
u

erd
o

 

I1 7 
 

3 42,86 
 

1 33,33 
 

2 66,67 
 

0 0 

I2 7 
 

2 28,57 
 

1 50 
 

0 0 
 

1 50 

C 6 
 

1 16,67 
 

1 100 
 

0 0 
 

0 0 

Sub total 42 
 

17 40,48 
 

13 76,47 
 

3 17,65 
 

1 6 

M
an

d
íb

u
la 

D
ireito

 

C 9 
 

6 66,67 
 

5 83,33 
 

1 16,67 
 

0 0 

I2 9 
 

2 22,22 
 

2 100 
 

0 0 
 

0 0 

I1 8 
 

3 37,50 
 

3 100 
 

0 0 
 

0 0 

Esq
u

erd
o

 

I1 7 
 

3 42,86 
 

3 100 
 

0 0 
 

0 0 

I2 10 
 

5 50 
 

4 80 
 

1 20 
 

0 0 

C 10 
 

7 70 
 

6 85,71 
 

1 14,29 
 

0 0 

Sub total 53 
 

26 49,06 
 

23 88,46 
 

3 11,54 
 

0 0 

Total 95   43 45,26   36 83,72   6 13,95   1 2,33 
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Tabela 3.14 - Frequência de hipoplasias por tipo de dente e maxila/mandíbula nos homens (N – número total de dentes 

observados; n – número de dentes observados com hipoplasias; n I – número de dentes observados com hipoplasias do tipo 

I [uma a duas hipoplasias]; n II – número de dentes observados com hipoplasias do tipo II [três a quatro hipoplasias]; n III – 

número de dentes observados com hipoplasias do tipo III [cinco ou mais hipoplasias]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para uma análise individual, em cada esqueleto com possibilidade de avaliação quanto à 

presença de hipoplasias, foi determinada a média aritmética do número de hipoplasias 

existentes, assim como o número mínimo e o máximo de hipoplasias existentes em cada 

indivíduo (tabela 3.15).  

Dos 32 esqueletos nos quais a análise dos dentes quanto à presença da hipoplasias foi 

possível de efectuar, 6 não tinham hipoplasias (3 mulheres, 2 homens e 1 de sexo 

indeterminado) e apenas um demonstrou a presença média de hipoplasias superior a 4, o 

E.60. A média geral de hipoplasias foi de 1,11 hipoplasias por indivíduo, a média de 

hipoplasias nas mulheres obteve valores de 0,86 e nos homens de 1,37. 

 

Tipo de 
dente 

N 

  Com 
hipoplasias 

  Hipoplasias 
I 

  
Hipoplaias II 

  Hipoplasias 
III 

    

 
n % 

 
n I % 

 
n II % 

 
n III % 

M
axila 

D
ireito

 

C 7 
 

5 71,43 
 

2 40 
 

1 20 
 

2 40 

I2 9 
 

4 44,44 
 

4 100 
 

0 0 
 

0 0 

I1 8 
 

6 75 
 

3 50 
 

3 50 
 

0 0 

Esq
u

erd
o

 

I1 9 
 

6 66,67 
 

3 50 
 

3 50 
 

0 0 

I2 10 
 

4 40,00 
 

3 75 
 

1 25 
 

0 0 

C 8 
 

5 62,50 
 

2 40 
 

1 20 
 

2 40 

Sub total 51 
 

30 58,82 
 

17 56,67 
 

9 30 
 

4 13 

M
an

d
íb

u
la 

D
ireito

 

C 12 
 

12 100 
 

7 58,33 
 

4 33,33 
 

1 8 

I2 10 
 

6 60 
 

4 66,667 
 

2 33 
 

0 0 

I1 10 
 

2 20 
 

1 50 
 

1 50 
 

0 0 

Esq
u

erd
o

 

I1 10 
 

4 40 
 

3 75 
 

1 25 
 

0 0 

I2 10 
 

6 60 
 

4 66,67 
 

2 33,33 
 

0 0 

C 9 
 

7 77,78 
 

2 28,57 
 

4 57,14 
 

1 14 

Sub total 61 
 

37 60,66 
 

21 56,76 
 

14 37,84 
 

2 5,41 

Total 112   67 59,82   38 56,72   23 34,33   6 8,96 
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Tabela 3.15 – Análise quanto à presença de hipoplasias por indivíduo: média, número mínimo e máximo (F – feminino; 

M – masculino; I – sexo indeterminado). 

Esqueleto   8 

F 

  9 

M 

  12 

I 

  30 

M 

  36 

F 

  41 

F 

  47 

M 

  48 

I 
Média 

 
1,27 

 
0 

 
1,43 

 
1 

 
1,7 

 
0,5 

 
0 

 
2,2 

Mínimo 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 

Máximo   3   0   3   1   4   1   0   3 

Enterro 
 

49 

F 

 
56 

I 

 
59 

M 

 
60 

M 

 
70 

M 

 
71 

F 

 
76 

F 

 
77 

M 
Média 

 
2 

 
0,29 

 
1,73 

 
4,43 

 
0,8 

 
0,55 

 
0 

 
2,5 

Mínimo 
 

1 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Máximo   3   1   3   5   2   2   0   4 

Enterro 
 

80 

M 

 
84 

F 

 
87 

I 

 
90 

F 

 
93 

I 

  94 

F 

 
97 

M 

 
98 

M 
Média 

 
0,33 

 
1 

 
2,86 

 
1 

 
1,91 

 
1,33 

 
0,33 

 
2,17 

Mínimo 
 

0 
 

1 
 

2 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 

Máximo   2   1   4   1   3   3   2   3 

Enterro 
 

99 

M 

 
100 

F 

 
117 

M 

 
121 

F 

 
122 

M 

 
123 

I 

 
136 

I 

 
145 

F 
Média 

 
1,33 

 
0 

 
2,42 

 
0 

 
0,2 

 
1,13 

 
0 

 
1 

Mínimo 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Máximo   3   0   5   0   1   2   0   2 

 

Ao ser calculado o qui-quadrado como forma de comparação entre a prevalência de 

hipoplasias nas mulheres e nos homens, em que a hipótese testada (H0) é “não existem 

diferenças significativas entre a prevalência de hipoplasias lineares do esmalte entre homens 

e mulheres”, obteve-se como resultado um valor mais baixo que o qui-quadrado tabelado 

(χ2
calc = 0,478, g. l. = 1; p = 0,49), logo não é rejeitada H0, sendo esperado que a prevalência 

de hipoplasias entre homens e mulheres esteja relacionada. Para se analisar a relação entre 

a presença de hipoplasias lineares do esmalte e a existência de doenas infecciosas, comprou-

se a presença da mesma entre todos os indivíduos pela correlação de Spearman. A 

correlação obtida e corrigida foi de 0,069473. Este valor não é significativo, levando a aceitar 

a hipótese de não haver relação entre a presença destas duas patologias. 
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3.4.2. HIPEROSTOSE PORÓTICA E CRIBRA ORBITALIA 

Dos 54 esqueletos observados, apenas em 34 (62,96%) foi possível analisar a presença de 

porosidades na superfície externa da caixa craniana, pois apenas estes tinham crânio 

presente. Destes 34, 27 (79,41%) não apresentaram porosidades, 4 (11,78%) apresentaram 

porosidades sem deposição de osso novo, 2 (5,88%) apresentaram porosidades com 

deposição de osso novo e apenas 1 (2,94%) apresentou porosidades com osso remodelado. 

Estes dados encontram-se resumidos na tabela 3.16. 

Por exemplo, no E.41 foram observadas porosidades com deposição de osso novo (figura 

3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Porosidades com deposição de osso novo no E.41. A) Vista esquerda. B) Pormenor da porosidade. 

Fotografia por Rute Veiga. 

 

 

 

 

 

 

 

A) B) 
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Tabela 3.16 - Frequência do número de esqueletos com hiperostose porótica (N – número total de esqueletos 

observados; n – número de esqueletos nos quais foi possível analisar a presença de porosidades; n I – número de 

esqueletos observados sem porosidades; n II – número de esqueletos observados com porosidades sem deposição de osso 

novo; n III – número de esqueletos observados com deposição de osso novo; n IV – número de esqueletos observados com 

porosidades e osso remodelado; HP I – crânio presente sem porosidades; HP II – crânio presente com porosidades sem 

deposição de osso novo; HP III – crânio presente com porosidades com deposição de osso novo; HP IV – crânio presente 

com porosidades e osso remodelado). 

N = 54 
Observáveis 

  
HP I 

  
HP II 

  
HP III 

  
HP IV 

    
n % 

 
n I % 

 
n II % 

 
n III % 

 
n IV % 

Hiperostose porótica 34 62,96   27 79,41   4 11,76   2 5,88   1 2,94 

 

Não se procedeu à análise de correlação entre a presença de hiperostose porótica e 

cribra orbitalia devido ao número reduzido de dados. 

Do total de esqueletos observados (54) apenas 24 (44,44%) tinham uma ou as duas 

órbitas presentes (figura 3.4 e 3.5). Destes 24, 16 (66,67%) não tinham cribra orbitalia e 8 

(33,33%) tinham cribra orbitalia remodelada. Em nenhum foi observada cribra orbitalia 

activa. Estes dados encontram-se sumariados na tabela 3.17. 

 

Tabela 3.17 – Frequência do número de esqueletos com cribra orbitalia (N – número total de esqueletos observados; n 

– número de esqueletos observados com órbita presente; n 1 – número de esqueletos observados com órbita presente e 

sem cribra; n 2 – número de esqueletos observados com órbita presente e cribra activa; n 3 – número de esqueletos 

observados com órbita presente e cribra remodelada). 

N = 54 
Com órbita 

  
Sem cribra 

  Cribra 
activa 

  Cribra 
remodelada 

   
n % 

 
n 1 % 

 
n 2 % 

 
n 3 % 

Cribra orbitalia 24 44,44   16 66,67   0 0,00   8 33,33 
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Figura 3.4 – Cribra orbitalia no E.97. Fotografia por Rute Veiga. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 – Cribra orbitalia no E.9. Fotografia por Rute Veiga. 

 

Ao se proceder ao cálculo do qui-quadrado para se testar a hipótese nula (H0) “não 

existem diferenças significativas entre a prevalência de cribra orbitalia nos homens e nas 

mulheres”, o resultado obtido (χ2
calc = 0,0307; g. l. = 1; p = 0,861) é menor em relação ao 

tabelado (χ2
tab = 3,841). Assim sendo, não é rejeitada H0 E é esperado que a prevalência 

deste indicador de stresse não difira entre homens e mulheres.  
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3.4.3. A ESTATURA 

Na amostra estudada, 9 mulheres e 15 homens tinham pelo menos um dos ossos 

necessários à estimativa da estatura. Sendo assim, foi possível aplicar os três métodos 

escolhidos para estimar a estatura da amostra (tabela 3.18 e 3.19). 

Ao aplicar a fórmula de Mendonça (2000), a estatura média das mulheres foi 153,62 cm e 

a dos homens foi 166,89 cm. Desta forma, a mulher mais alta obteve um valor de 156,08 cm 

para a estatura e a mais baixa de 149,16 cm, enquanto o homem mais alto obteve um valor 

de 171,66 cm  para a estatura e o mais baixo de 158,46 cm. 

Com base nas fórmulas de Olivier et al. (1978), a média da estatura estimada para as 

mulheres foi de 154,14 cm e para os homens foi de 168,21 cm. A mulher mais alta media 

158,65 cm e a mais baixa media 147,85 cm. Já para os homens, a medida do homem mais 

alto seria 173,31 cm e para o mais baixo 160,87 cm. 

Através do método de Pearson (1899) obteve-se para as mulheres uma média de estatura 

de 151,09 cm e para os homens uma média de estatura de 164,86 cm, tendo a mulher mais 

baixa 142,51 cm e a mais alta 155,56 cm de altura. Por sua vez, o homem mais baixo media 

152,65 cm e o mais alto media 180,12 cm. 

 

Tabela 3.18 – Estimativa da estatura, em centímetros, para as mulheres com base nos métodos de Mendonça (2000), 

Olivier et al. (1978) e Pearson (1899). 

Mulheres 

Enterro 
 

Mendonça 
 

Olivier 
 

Pearson 
 

Média 

36 
 

153,86 
 

156,14 
 

153,16 
 

154,38 

41 
 

155,66 
 

156,56 
 

151,86 
 

154,69 

57 
 

154,98 
 

153,72 
 

152,99 
 

153,90 

65 
 

- 
 

- 
 

142,51 
 

142,51 

71 
 

156,08 
 

158,65 
 

155,56 
 

156,76 

84 
 

154,98 
 

154,69 
 

153,63 
 

154,43 

90 
 

149,16 
 

147,85 
 

150,52 
 

149,18 

94 
 

154,45 
 

155,51 
 

152,01 
 

153,99 

121 
 

149,81 
 

150,09 
 

147,59 
 

149,16 

Média   153,62   154,15   151,09     
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Tabela 3.19 – Estimativa da estatura, em centímetros, para os homens com base nos métodos de Mendonça (2000), 

Olivier et al. (1978) e Pearson (1899). 

Homens 

Enterro 
 

Mendonça 
 

Olivier 
 

Pearson 
 

Média 

9 
 

- 
 

- 
 

152,65 
 

152,65 

22 
 

- 
 

- 
 

180,12 
 

180,12 

30 
 

- 
 

- 
 

161,49 
 

161,49 

60 
 

158,46 
 

160,87 
 

160,40 
 

159,91 

72 
 

- 
 

- 
 

163,72 
 

163,72 

77 
 

162,22 
 

162,88 
 

162,88 
 

162,66 

78 
 

- 
 

- 
 

163,45 
 

163,45 

80 
 

- 
 

- 
 

166,58 
 

166,58 

81 
 

170,32 
 

171,33 
 

168,95 
 

170,20 

89 
 

- 
 

- 
 

160,40 
 

160,40 

93 
 

171,66 
 

172,64 
 

168,54 
 

170,95 

97 
 

165,89 
 

167,19 
 

164,40 
 

165,83 

98 
 

168,10 
 

169,28 
 

167,29 
 

168,22 

99 
 

- 
 

- 
 

162,06 
 

162,06 

117 
 

171,54 
 

173,31 
 

169,91 
 

171,58 

Média   166,89   168,21   164,86     
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Capítulo IV 

DISCUSSÃO 
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Este estudo foi iniciado com o objectivo de melhorar o conhecimento a nível das 

patologias infecciosas em Portugal. Tanto o número de esqueletos com patologias 

infecciosas não-específicas reduzido como a ausência de esqueletos com patologias 

infecciosas específicas foram resultados não esperados tendo em consideração de que já 

havia indicações de casos de sífilis nesta população. Embora, para dados mais concretos e 

reais, seja necessário estudar a série completa, esperava-se um número de casos positivos 

mais elevado, principalmente devido à grande troca de comércio e contacto com diferentes 

comunidades mundiais levada a cabo pelos portugueses entre os séculos XV e XVIII com a 

expansão dos descobrimentos (Saraiva, 2011; Pinheiro, 2012; Coelho, 2011; 2013). 

O tamanho reduzido da amostra estudada apenas corresponde a cerca de um terço do 

total da colecção, não sendo por isso aconselhada a interpretação dos dados aqui recolhidos 

como abrangentes a todos os indivíduos da colecção, sob risco de se especular factos e 

características da população não correspondentes à realidade. Aconselha-se no entanto o 

estudo da série na íntegra de forma a aprofundar o conhecimento acerca do tipo e 

qualidade de vida a que estive sujeita a população nesta época. 

Entre os séculos XV e XVIII Lisboa foi um local de muita troca entre povos, culturas e 

costumes (Ramos et al., 2009; Coelho, 2011; 2013; Saraiva, 2011; Pinheiro, 2012), tendo por 

isso uma vulnerabilidade elevada à entrada de doenças e patogenes desconhecidos ao povo 

português e para os quais não haveria resistência (Pinheiro, 2012). Assim sendo, e sabendo 

que esta é uma colecção não-identificada, não há como ter certeza acerca da naturalidade 

dos esqueletos provenientes do Convento do Carmo. 

Durante o século XV, as principais causas para a mortalidade seriam o aparecimento 

constante de surtos de peste (reduzindo a população a dois terços), épocas de fome, a 

expansão para África (com todos os riscos em termos de saúde e sobrevivência que isso 

representou) e a constante guerra entre Portugal e Espanha (Coelho, 2011; 2013; Saraiva, 

2011; Pinheiro; 2012). O século XVI ficou marcado pelo descobrimento do Brasil e pelo início 

do Império Português na Índia, assim como pelo auge da cidade de Lisboa e pela cedência do 

trono português a Espanha (Coelho, 2013; Pinheiro, 2012). Durante o século XVII, Portugal 

passou por dificuldades financeiras e aumentos de impostos, provocando surtos de revoltas 
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populares e épocas de reduzida disponibilidade de alimentos (Ramos et al., 2009). Este 

século também ficou marcado pela guerra constante com a Holanda, só terminando em 

1669, desestabilizando os pontos de comércio no Oriente e diminuindo ainda mais a riqueza 

do país. No século XVIII as guerras pelos territórios e pontos-chave de comércio mundial 

continuam entre Portugal e Espanha, havendo a assinatura de inúmeros tratados sem 

consequências duradouras. No final deste século dá-se a Revolução Francesa, com a 

posterior ascensão de Napoleão Bonaparte, e a população portuguesa é recenseada 

obtendo um total de 2.931.930 habitantes. 

 

4.1. ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

O estado de conservação da amostra pode não representar necessariamente a 

degradação dos esqueletos no local de enterro, mas também a forma como foram 

preservados até à data do seu estudo. Confinados a uma cave sem arejamento e fechados 

em sacos de plástico sem condições de acondicionamento favoráveis, era esperado que 

grande parte dos ossos estivesse partido e deteriorado. De uma forma geral, os esqueletos 

estudados obtiveram valores médios para o estado de conservação de aproximadamente 

40%, um valor relativamente baixo mas bastante razoável, considerando outras colecções 

osteológicas (Garcia, 2007). Mas, apesar deste valor, foi possível recolher os dados e a 

informação necessária a este estudo. 

 

4.2. ESTIMATIVA DO PERFIL ETÁRIO E SEXUAL 

A estimativa da idade à morte está sujeita a erros e raramente é determinada com um 

grau de confiança elevado (Chamberlain, 2006). O cruzamento dos resultados obtidos é 

recomendado por Boylston et al. (2000) e Martrille et al. (2007) de modo a aumentar a 

probabilidade de se conseguir fazer uma estimativa da idade à morte, mas tem 

desvantagens metodológicas. Os esqueletos foram observados de forma individual e 

seguida, ou seja, para cada esqueleto seguiu-se uma ordem de procedimentos (a saber: 
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estado de conservação e descrição dos ossos, análise dentária, medição dos ossos, 

determinação sexual, estimativa da idade à morte e análise das articulações) sem intervalo 

de tempo. Assim, o resultado da aplicação de um método para, por exemplo, a estimativa da 

idade à morte pode ter influenciado o resultado da aplicação do método seguinte para a 

mesma estimativa no mesmo indivíduo. Para resultados mais fiáveis, o ideal seria aplicar um 

mesmo método em todos os esqueletos, esperar um tempo (diga-se, uma semana) e aplicar 

um segundo método em todos os esqueletos. Desta forma a probabilidade de haver 

influência pelo resultado obtido através método aplicado anteriormente diminui e os 

resultados finais serão mais fiáveis.  

Tendo como base os resultados obtidos das várias estimativas da idade à morte, 

dividiram-se os indivíduos adultos cuja estimativa da idade à morte em três grupos etários 

(19-29; 30-49; 50 +), comportando o primeiro 17,7% dos indivíduos, o segundo 40,7% dos 

indivíduos e o terceiro 13%. Embora possa não reflectir a verdadeira curva de mortalidade 

das populações, o pico desta na faixa etária dos 30-39 anos é comum a muitas séries 

arqueológicas (Robledo, 1998; Judd e Roberts, 1998; Jordana, 2007). 

Geralmente é aceite a ideia de que a população europeia que viveu durante a Idade 

Média morreria e seria considerada envelhecida pelos 50 anos, mas também é defendido 

facto de não haverem provas claras que confirmem esse facto (Jackes, 2000; Chamberlain, 

2006). Mesmo com uma taxa de mortalidade infantil elevada, não existem factos que 

comprovem que as idades mais avançadas não seriam atingidas. Sendo assim, a elevada 

percentagem de indivíduos com idades entre 30-49 e a baixa percentagem de indivíduos 

com idades superiores a 50 anos observadas nesta amostra podem ser devidas a erros 

metodológicos. 

A determinação sexual foi feita em três etapas: 1) método de Bruzek (2002) utilizando o 

coxal; 2) valores mínimos e máximos utilizados por Cardoso (2000) para o esqueleto pós-

craniano; e 3) método de Walrath et al. (2004) e Feremback et al. (1980) para o crânio e 

mandíbula. 
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Embora a determinação sexual seja menos subjectiva que a estimativa da idade à morte, 

também está sujeita a erros. Se uma determinada série for constituída por indivíduos de 

características sexuais intermédias (homens mais gráceis e mulheres mais robustas) e não 

extremas (homens bastante robustos e mulheres bastante gráceis), o investigador pode ser 

induzido em erro. Assim também, se for apenas possível aplicar um método para a 

determinação sexual, por exemplo através do crânio, a probabilidade de erro aumenta. Além 

da possibilidade de erro metodológico. Apesar de não se poder tomar esta determinação 

sexual como definitiva, observou-se um maior número de indivíduos do sexo masculino. 

Embora o número de indivíduos cujo sexo não foi determinado tenha sido elevado, optou-se 

por utilizar os valores mínimos e máximos e não os valores médios ou de corte de forma a 

obter resultados mais fidedignos. 

 

4.3. A ANÁLISE PATOLÓGICA 

Apesar da tíbia ser o osso mais propenso à formação de alterações ósseas como a 

periostite e a osteomielite (Ortner, 2003), nesta secção do estudo foram incluídos todos os 

ossos da amostra. Após a análise referente a estas patologias, as mesmas foram observadas 

em ossos longos, superiores e inferiores, e em ossos das mãos e dos pés. Sendo assim, a 

prevalência de lesões de natureza infecciosa óssea foi de 12,96% (7/54). 

Maior parte dos estudos efectuados acerca de patologias infecciosas não-específicas 

inclui apenas a tíbia (Cunha, 1994; Lewis, 2002), mas Garcia (2007) obteve para todos os 

indivíduos (com e sem tíbia) uma prevalência de 31,8%. Um valor quase 2,5 vezes superior 

ao deste estudo. Contudo, deve ter-se sempre em conta que a ausência de lesões infecciosas 

nos ossos não significa necessariamente que a patologia não tivesse ocorrido, mas poderá 

significar que o indivíduo em questão não seria forte o suficiente para lutar contra o 

patogene e morrido em pouco tempo quando exposto ao mesmo (Ortner, 1991; Stuart-

Macadam, 1991; Wright e Yoder, 2003). Em séries arqueológicas, a prevalência de patologias 

também está relacionada com o estado de conservação da amostra. Como é evidente, sem 
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osso, ou com osso em muito mau estado, não é possível a pesquisa de lesões. Por exemplo, 

no estudo de Garcia (2007) o estado de conservação médio dos adultos era de 48%. 

Quanto à distribuição desta patologia por sexo, o baixo número de casos positivos (7) e a 

presença de 3 indivíduos cujo sexo não foi possível determinar impede que seja feita esta 

inferência. 

Ao longo da estabilização do crescimento populacional, é observável uma substituição 

das doenças infecciosas pelas degenerativas (Omran, 1971; Armelagos et al., 2005). Este tipo 

de patologias afecta homens e mulheres de formas bem diferentes (DeWitte, 2010) e 

existem dados da sua prevalência no antigo Egipto (Hinkle, 1987; Roberts e Manchester, 

2001). Hoje em dia é uma doença bastante comum e com tendência a aumentar, pois está 

associada a idades superiores a 60 anos (Reginster, 2002). 

 Na amostra estudada, a frequência de artrose revelou-se baixa (11,88%), sendo os 

indivíduos do sexo masculino mais afectados que os do sexo feminino (13,67% para 9,83%). 

Estes resultados vão contra o esperado, pois é de aceitação geral que as mulheres têm maior 

probabilidade de padecer desta patologia em relação aos homens (Waldron, 2009). Nos 

esqueletos do sexo feminino a maior incidência de artrose verificou-se no acetábulo 

(31,58%) enquanto nos esqueletos masculinos a maior incidência de artrose verificou-se na 

articulação esternoclavicular (38,89%). 

Os resultados obtidos sugerem que os indivíduos observados tenham maior 

probabilidade de pertencerem a uma faixa etária inferior a 60 anos e desenvolvessem 

actividade que implicava a utilização das articulações claviculares e sacro-ilíacas, pois foram 

estas que obtiveram maior frequência de resultados positivos tanto para as articulações 

esquerdas como direitas. 
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4.4. INDICADORES DE STRESSE 

Dos 32 esqueletos cuja presença de hipoplasias foi possível avaliar, 26 (81,25%) indivíduos 

tinham pelo menos uma hipoplasia num dente. À excepção dos caninos esquerdos 

maxilares, os restantes apresentaram maior frequência em relação aos incisivos. Estes 

resultados são congruentes com outros estudos (Ribot e Roberts, 1996; Dobney e Goodman, 

1991; Robledo, 1998; Wasterlain, 2006; Garcia, 2007). 

Quanto à diferença da presença de hipoplasias nas mulheres e nos homens, na amostra 

estudada os homens apresentaram maior frequência de dentes hipoplásticos em relação às 

mulheres (59,82% para 45,26%). Existem estudos que suportam este resultado (Herrscher, 

2001; Robledo, 1998; Jordana, 2007; Garcia, 2007; Berbesque e Doran, 2008), apesar de, tal 

como para este estudo, em nenhum deles a diferença ter sido significativa. Já outros estudos 

contradizem o resultado obtido nesta série (Galera, 1989; Cunha, 1994; King et al., 2005; 

Wasterlain, 2006). 

O que a presença de hipoplasias representa de facto é controverso. Por um lado é 

defendido que as hipoplasias representam o estado de saúde e as condições de vida durante 

o seu desenvolvimento enquanto crianças, em que mais hipoplasias significam menores 

condições de vida e maior privação da nutrição necessária. Por outro lado também é 

defendido que a existência de hipoplasias sugere uma recuperação do indivíduo e portanto 

melhor capacidade de resposta ao stresse provocado. No entanto, a maioria dos estudos 

relaciona, de facto, mais hipoplasias lineares com maior stresse quer em populações vivas 

(May et al., 1993) quer em populações representadas pelos seus restos esqueléticos 

(Goodman, 1989; Cunha, 1995; Armelagos et al., 2009). 

O facto de haver diferenças na frequência de indicadores de stresse ou de lesões 

patológicas entre esqueletos não significa necessariamente que um esqueleto mais 

apresentável represente um indivíduo mais saudável (Wright e Yoder, 2003). 

Os casos de hiperostose porótica com resultados positivos não foram elevados, 

considerando apenas os casos observáveis, talvez porque as alterações se dão 
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principalmente durante a infância (Stuart-Macadam, 1985; Mittler e Van Gerven, 1994 

citado por Roberts e Manchester, 2001) e este estudo foi centrado em indivíduos adultos. 

Cerca de 20% dos esqueletos com crânio observável revelou a existência de porosidades na 

superfície externa da caixa craniana. O facto de existirem 2 casos nos quais é visível a 

deposição de osso novo e 1 no qual é visível a remodelação óssea sugere que existiriam 

indivíduos capazes de ultrapassar o stresse imposto para o qual a hiperostose porótica foi a 

resposta biológica. A recolha de dados para a hiperostose porótica revelou-se assim 

satisfatória, embora os resultados positivos tenham sido em muito menor número quando 

comparados com a frequência de cribra orbitalia. Mas esta diferença de frequências é 

comum (Roberts e Manchester, 2001). 

Dos esqueletos cuja observação de uma ou ambas as órbitas foi possível de efectuar (22), 

a prevalência de cribra orbitalia foi de 31,82% (7/22), afectando 27,27 (3/11)% das mulheres 

e 36,36% (4/11) dos homens presentes nesta subamostra. Um valor superior aos 

determinados noutras séries (Cunha, 1994; Herrscher, 2001; Piontek e Kozlowski, 2002; 

Sullivan, 2005), cujas prevalências variam entre 21,5% e 25,7%, mas inferior ao de outras 

séries (Galera, 1989; Rascón et al., 2001; Garcia, 2007), nas quais este valor varia entre 40% 

e 81,4%. Quanto à diferença intersexual, pelo teste do qui-quadrado, não foi rejeitada a 

hipótese de não haver diferença na prevalência intersexual deste indicador de stresse (χ2
calc 

= 0,0307; g. l. = 1; p = 0,861). 

Os valores obtidos para as médias de altura femininas e masculinas não diferenciaram 

muito entre si: pelo método de Mendonça (2000), a média da estatura feminina foi de 

153,62 cm e a dos homens foi de 166,89 cm; pelas fórmulas de Olivier et al. (1978), a média 

da estatura para as mulheres foi de 154,14 cm e a dos homens foi de 168,21 cm; pela 

aplicação indicada por Pearson (1899) a média da estatura dos esqueletos femininos foi de 

154,14 cm e a dos masculinos foi de 168,21 cm.  Assim, a amostra tem uma média de 153,14 

cm para a estatura das mulheres, com um desvio padrão de 2,73, e uma média de 166,86 cm 

para a estatura dos homens, com um desvio padrão de 2,91. 

Utilizando o método de Olivier como termo de comparação, a média da estatura feminina 

calculada através do fémur na amostra estudada (157,29 cm) não é muito diferente de 
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outras pertencentes a épocas semelhantes, como é o caso da série estudada por Garcia 

(2007), na qual a média da estatura feminina é de 158,4 cm. O mesmo acontece com os 

homens. Na amostra estudada, a média utilizando o método de Olivier calculado pela fémur 

é de 167,38 cm e, na amostra estudada por Garcia, é de 167 cm. O mesmo não acontece 

com a população de Lisboa de final do século XIX e início do século XX (Cardoso, 2000), na 

qual a estatura média feminina era de 155,1 cm e a masculina era de 164,6 cm. 

Teoricamente, as condições de vida em Portugal evoluíram desde o final da Idade Média 

até aos dias de hoje. Se esse melhoramento de vida se reflecte no desenvolvimento do ser 

humano e, eventualmente, nos ossos, e se uma boa condição de vida está relacionada com 

um desenvolvimento ósseo saudável, teoricamente as populações têm tendência para 

aumentar a média das estaturas. Comparando a amostra em estudo com a amostra da 

Lisboa dos séculos XIX – XX, não é essa a tendência que se observa. Ou seja, a população de 

Lisboa que viveu do século XV – XVIII era em média um pouco mais alta do que a que viveu 

também em Lisboa séculos mais tarde. Este resultado não é de estranhar porque estes 

indivíduos eram inclusivamente mais baixos do que os adultos que viveram em Leiria 

durante a Idade Média (Cardoso e Garcia, 2009). 

Devido à influência que a qualidade de vida tem na formação dos ossos e, portanto, no 

crescimento e na estatura da população, podem ser formadas algumas hipóteses 

relacionando a estatura com patologias como as descritas e discutidas neste trabalho. Sendo 

assim, foi calculado o qui-quadrado para a relação entre a prevalência de hipoplasias 

lineares do esmalte e os esqueletos femininos e masculinos de estatura inferior à média 

geral. A média geral das estaturas femininas e masculinas foi, respectivamente, 153,14 cm e 

166,86 cm. Foram escolhidos os indivíduos femininos e masculinos com estatura inferior à 

média geral e relacionados com a prevalência de hipoplasias lineares do esmalte. A hipótese 

testada (H0) é “não existem diferenças significativas entra a prevalência de hipoplasias 

lineares do esmalte e a baixa estatura”. Tanto para as mulheres (χ2
calc = 3,65; g. l. = 1; p = 

0,765) como para os homens (χ2
calc = 1,43; g. l. = 1; p = 0,231), o qui-quadrado calculado foi 

inferior ao tabelado, não rejeitando a hipótese testada. 
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Capítulo V 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Tanto as patologias infecciosas como degenerativas e os indicadores de stresse são 

condições crónicas, que deixam tantas mais evidências da sua existência quanto mais tempo 

o indivíduo padecer delas. Sendo assim, ao serem detectadas num indivíduo, fornecem 

dados acerca da sua qualidade de vida mas não dão certezas acerca da causa de morte. Por 

essa razão, não foi feito um diagnóstico da causa de morte para este estudo, mas sim uma 

análise ao tipo de vida e à exposição a stresses. 

Sinais de patologia infecciosa foram observados apenas em 7 indivíduos, não sendo 

possível fazer uma relação intersexual, pois a 3 destes esqueletos não foi possível 

determinar o sexo (quase metade da subamostra). Mas em todos os casos existentes, pelo 

menos uma tíbia foi afectada, o que não é surpreendente, pois este osso é o que tem maior 

propensão a tal (Ortner, 2003).  

Quanto à prevalência de indicadores de stresse os resultados são contraditórios entre 

porosidades e hipoplasias, pois apenas 3 mulheres (em 11 observáveis) e 4 homens (em 11 

observáveis) mostraram lesões relacionadas com cribra orbitalia, 2 mulheres (em 15 

observáveis) e 3 homens (em 14 observáveis) mostraram lesões relacionadas com 

hiperostose porótica, mas 10 mulheres (em 13 observáveis) e 14 homens  (em 15 

observáveis) apresentaram pelo menos uma hipoplasia linear do esmalte. Estes dados 

podem sugerir que os indivíduos da amostra tenham sofrido um stresse generalizado 

durante o desenvolvimento dentário e que uma subamostra tenha padecido de outros 

stresses mais específicos. Mas a dúvida permanece: será que só alguns apresentam 

hiperostose porótica e cribra orbitalia, porque seriam mais resistentes e portanto 

sobreviveram ao stresse imposto, ou será que os que não apresentam hiperostose porótica 

nem cribra orbitalia seriam mais resistentes e por isso o stresse imposto não os afectou? 

Já a patologia degenerativa teve um resultado incomum, pois demonstrou que os homens 

padeciam mais desta doença em relação às mulheres (13,67% para 9,83%, respectivamente), 

o que poderá sugerir que os homens teriam um papel principal em actividades que 

requeressem movimento e esforço das articulações. A articulação mais afectada nas 

mulheres foi a do acetábulo, com 31,58% de frequência, e nos homens foi a articulação 

esternoclavicular, com 38,64% de frequência. 



63 

 

Em relação aos dados de estatura, a amostra em questão não difere dos dados de 

colecções referentes à mesma época ou próximas (Garcia, 2007; Cunha, 1994) e revela 

melhores condições de vida que as vividas nos séculos XIX e XX. 

Espera-se que este estudo tenha contribuído para o alargamento do conhecimento da 

população que viveu em Lisboa entre os séculos XV e XVIII e que sirva de impulso e incentivo 

à continuação do estudo da paleopatologia em Portugal. 
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ANEXO 1 – LISBOA, 1530 

 

Fonte: de Holanda, A.; Bening, S. e Aguiar, A. 1962. A genealogia iluminada do Infante 

Dom Fernando, por António de Holanda e  Simon Bening. 

 

ANEXO 2 – LISBOA, 1593 

 

Fonte: Brown, G. 1593. Civitates Orbis Terrarum Vol. V. 
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ANEXO 3 – LISBOA, 1669. VISTA DO TEJO 

 

Fonte: Pier Maria Baldi. 1669. Desenho à pena feito pelo italiano Pier Maria Baldi quando 

acompanhou Cosme III de Médicis numa viagem a Espanha e Portugal. 

 

ANEXO 4 – LISBOA, 1740. PAÇO DA RIBEIRA 

 

Fonte: Pereira, P. 2004. Enigmas: lugares mágicos de Portugal Vol. 3: Idades do Ouro. 

Círculo de Leitores. 
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ANEXO 5 – LISBOA, 1755 

 

Fonte: FLAD e Público. 2005. 1755 Vol. I: O Grande Terramoto de Lisboa – descrições. 
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ANEXO 6 – ALGUMAS MEDIDAS UTILIZADAS PARA MEDIÇÃO DO ESQUELETO PÓS-CRANIANO 

Medidas retiradas de Cardoso, 2000. 

 

1. CCM – Comprimento máximo da clavícula: maior distância entre as duas extremidades 

da claículo. Tábua osteométrica. 

2. UCM – Comprimento máximo do úmero: distância rectilínea entre o ponto mais 

superior da cabeça e o ponto mais inferior da tróclea. O osso é colocado na sua face 

posterior e segue o eixo longitudinal da diáfise. Tábua osteométrica. 

3. UDTC – Diâmetro transverso da cabeça do úmero: distância rectilínea entre as 

extremidades laterais da superfície articular, perpendicular ao eixo longitudinal do osso e ao 

diâmetro vertical. Craveira. 

4. UDVC – Diâmetro vertical da cabeça do úmero: distância rectilínea entre a extremidade 

superior e inferior da superfície articular, paralelo ao eixo longitudinal do osso e 

perpendicular ao diâmetro transverso da cabeça. Craveira. 

5. ULB – Largura bi-epicondiliana do úmero: maior distância entre o ponto mais medial e 

o mais lateral da epífise inferior. O osso é colocado na sua face posterior e encosta-se um 

lado à tábua vertical e o outro ao esquadro. Tábua osteométrica. 

6. ULD – Largura da articulação distal do úmero: o osso é colocado sobre a sua face 

posterior numa superfície lisa e a largura máxima da articulação distal é obtida com a 

craveira em posição horizontal. Cada braço toca num os extremos da articulação. Craveira. 

7. RCM – Comprimento máximo do rádio: maior distância entre a extremidade proximal e 

a extremidade distal do rádio. O osso é colocado na sua face posterior, encosta-se a cabeça à 

tábua e a apófise estiloide ao esquadro, sem respeito pelo eixo longitunal da diáfise. Tábua 

osteométrica. 
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8. RDMA – Diâmtro máximo da cabeça do ráfio: maior diâmetro da cabeça do rádio. Pode 

ser em qualquer posição, o osso é mantido numa posição vertical e a craveira em posição 

perpendicular ao osso roda até ao máximo ser obtido. Craveira. 

9. RPM – Perímetro mínimo do rádio: menor circunferência da diáfise, a localização desta 

medida é inconstante, mas normalmente situa-se a meio da metade inferior do osso. Fita 

métrica. 

10. ULCM – Comprimento máximo da ulna: maior distância entre o ponto mais superior 

do olecrano e o mais inferior do processo estiloide. O osso é colocado na sua face posterior. 

Tábua osteométrica. 

11. ULPMI – Perímetro mínimo da ulna: menor circunferência junto à extremidade distal 

do osso. Fita métrica. 

12. Cx AL – Altura do coxal: distância entre o ponto mais inferior da tuerosidade do 

ísquion e o ponto mais superior da crista ilíaca. Tábua osteométrica. 

13. Cx L – Largura do ílion: distância entre a zona anterior-superior da crista ilíaca e a zona 

posterior superior da crista ilíaca. Tábua osteométrica. 

14. PC – Comprimento da púbis: distância entre a margem superior da sínfise púbica e o 

ponto no acetábulo onde o ísquion, ílion e o púbis se encontram. Craveira. 

15. IC – Comprimento do ísquion: distância entre o ponto no acetábulo onde o ísquion, o 

ílion e o púbis se encontram e o ponto mais inferior da tuberosidade do ísquion, 

perpendicular ao comprimento da púbis. Craveira. 

16. FCM – Comprimento máximo do fémur: maior distância rectilínea entre o ponto mais 

superior da cabeça e o ponto mais inferior do côndilo medial, segundo o eixo longitudinal da 

diáfise. O osso é colocado sobre a sua face posterior, encosta-se o côndilo medial à t+abua e 

a cabeça ao esquadro. Tábua osteométrica. 
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17. FCF – Comprimento fisiológico ou bicondiliar do fémur: maior distância entre o ponto 

mais superior da cabeça e o plano tangente à face inferior dos dois côndilos. O osso é 

colocado na tábua sobre a sua face posterior e encostam-se os dois côndilos à tábua e a 

cabeça ao esquadro. Tábua osteométrica. 

18. FVC – Diâmetro vertical da cabeça do fémur: distância rectilínea entre a extremidade 

superior e inferior da superfície articular, paralelo ao eixo longitudinal do osso e 

perpendicular ao diâmetro transverso da cabeça. Craveira. 

19. FTC – Diâmetro transverso da cabeça do fémur: distância rectilínea entre as 

extremidades laterais da superfície articular, perpendicular ao eixo longitudinal do osso e ao 

diâmetro vertical da cabeça. Craveira. 

20. FLB – Largura bicondiliar do fémur: largura máxima entre os pontos mais projectados 

dos dois epicôndilos. Corresponde à largura da epífise distal. O osso é colocado na tábua 

sobre a sua face posterior, os dois côndilos tocam na tábua vertical, uma das extremidades 

da apífise toca na outra tábua e a outra extremidade toca n esquadro. Tábua osteométrica. 

21. TCM – Comprimento máximo da tínia: maior distância rectilínea entre o ponto mais 

superior da espinha da tíbia e o ponto mais inferior do maléolo interno, segundo o eixo 

longitudinal da diáfise. O osso é colocado sobre a sua face posterior, encosta-se o maléolo à 

tábua e a espinha ao esquadro. Tábua osteométrica. 

22. TCT – Comprimento total da tíbia: distância rectilínea entre a superfície articular do 

côndilo lateral e o ponto mais inferior do maléolo interno. O osso é colcoado sobre a ausa 

face posterior, encosta-se o maléolo à tábua e o esquadro ao ponto mais projectado da 

superfície articular do côndilo lateral. Tábua osteométrica. 

23. TLP – Largura da extremidade proximal da tíbia: distância máxima entre os dois 

pontos mais projectados da apífise proximal (côndilo medial e lateral). O osso é colocado 

sobre a sua face posterior, encosta-se a um dos extremos da apífise à tábua vertical e o 

outro ao esquadro. A diáfise deve seguir o eixo longitudinal. Tábua osteométrica. 
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24. TLD – Largura da extremidade distal da tíbia: distância máxima entre os dois pontos 

mais projectados da epífise distal (maléolo interno e superfície lateral da região articular). O 

osso é colocado sobre a sua face posterior, encosta-se um dos extremos da epífise à tábua 

vertical e o outro ao esquadro. A diáfise deve seguir o eixo longitudinal. Tábua osteométrica. 

25. TLB – Largura bi-articular da tíbia: largura máxima da superfície articular proximal. 

Craveira. 

26. FICM – Comprimento máximo da fíbula: maior distância rectilínea entre o ponto mais 

supeior da cabeça da fíbula e o ponto mais inferior do maléolo lateral. Tábua osteométrica. 

27. CAC – Comprimento máximo do calcâneo: distância entre o ponto mais posterior da 

tuberosidade do calcâneo até ao ponto mais anterior/superior da faceta cuboidal. Craveira. 

28. TACM – Comprimento máximo do talus: distância máxima desde M. flexer hallucis 

groove até ao ponto mais anterior da cabeça, a medida é tirada de forma paralela ao áxis 

sagital da tróclea. Craveira. 


