
7. Paleopatologia e paleoepidemiologia



A paleopatologia é uma disciplina científica que, associada à Arqueologia, ao estudar a
ocorrência de enfermidades nos ossos do esqueleto (Lovell, 2000; Roberts e Manchester,
1995), pretende ilustrar o modo como os indivíduos interagiram e se adaptaram ao meio
ambiente. Possibilita o conhecimento da evolução e do progresso da doença ao longo dos tem-
pos (Campillo, 1993; Manchester, 1987; Roberts e Manchester, 1995; Steinbock, 1976) e per-
mite obter ilações acerca do estado sanitário das populações ancestrais a partir do diagnós-
tico das doenças que as afectaram e da avaliação dos indicadores de stress não específicos.

A paleoepidemiologia ao relacionar as doenças com o meio ambiente pretende explicar
os padrões de mortalidade (Roberts e Manchester, 1995). A doença não apresenta uma inci-
dência nem uma prevalência constante, e nem um quadro clínico constante se manifesta
sempre da mesma maneira. Estas diferenças são causadas por alterações das condições
higiénico-sanitárias, de saúde e de nutrição dos indivíduos e das populações (Manchester,
1987; Mays, 1998).

A paleopatologia e a paleoepidemiologia quando relacionadas com a Arqueologia pro-
porcionam um melhor conhecimento da doença, e ao estudarem a sua história e a sua evo-
lução permitem colocar algumas inferências sobre as doenças que afectaram os indivíduos
e sobre as suas condições de vida. Possibilitam ainda uma melhor compreensão sobre o modo
como as pessoas reagiam às doenças e se existiam cuidados médicos. Podem ainda ser obti-
das informações sobre problemas genéticos, senescência fisiológica, nutrição e ocupação
(Zimmerman e Kelley, 1982).

O tecido ósseo é susceptível de desequilíbrios podendo o esqueleto registar nos ossos
alguns dos períodos menos favoráveis da vida de um indivíduo, tais como condições trau-
máticas e doenças (White, 2000). As alterações patológicas observáveis são o resultado do
desequilíbrio entre a formação e a reabsorção de osso. Esta situação resulta da interacção de
diversos factores entre os quais o stress mecânico, as alterações no abastecimento sanguíneo,
a inflamação dos tecidos moles, as infecções, e os desequilíbrios hormonal, nutricional e
metabólico (Mensforth et al. 1978, apud White, 2000; Steinbock, 1976).

Não obstante a paleopatologia e a paleoepidemiologia fornecerem pistas valiosas acerca
das doenças que afligiram os nossos antepassados deparam-se com algumas limitações.
Numa situação de desequilíbrio entre o indivíduo e o meio ambiente o esqueleto é um dos
últimos sistemas corporais a ser afectado. Numerosas doenças não deixam marcas visíveis
sobre o osso (Waldron, 1995) e as que deixam podem provocar reacções ósseas muito simi-
lares (Roberts e Manchester, 1995; Rogers e Waldron, 1995; White, 2000) tornando-se com-
plicado tirar qualquer ilação sobre a doença que as provocou. Os indivíduos que sucumbiram
devido a doenças agudas não chegam a manifestar qualquer tipo de reacção óssea. São sobre-
tudo as doenças crónicas que podem deixar sinais macroscópicos (McKinley e Roberts,
1993). As alterações anómalas dos ossos podem representar indivíduos saudáveis — que
teriam um sistema imunológico eficiente — sobrevivendo a uma doença aguda que se desen-
volveu numa forma crónica.

A própria natureza do tecido ósseo caracterizada por uma resposta limitada a uma con-
dição traumática ou infecciosa — perda ou formação de osso novo — dificulta o diagnóstico
das lesões patológicas. É importante ter ainda em consideração que a patologia que se observa
num esqueleto raramente é a causa de morte do indivíduo. Poucos são os casos em que esta
pode ser estabelecida. 

A prevalência das patologias no esqueleto e a sua classificação estão directamente rela-
cionadas com a preservação dos ossos. Quando esta é baixa, a frequência das doenças na
população estará subestimada conduzindo a imprecisões quando se pretende comparar estu-
dos (Lovell, 2000; Roberts e Manchester, 1995; Waldron, 1987). Por isso é importante defi-

59
7. PALEOPATOLOGIA E PALEOEPIDEMIOLOGIA



nir-se a metodologia e a classificação a seguir. A descrição, quantificação e exame das con-
dições patológicas são estabelecidas na metodologia, que se não for rigorosa comprometerá
a investigação. Enquanto um bom diagnóstico depende muito da descrição cuidadosa das
enfermidades que segue as classificações elaboradas por diversos investigadores (Byers,
2002; Lovell, 2000). Só os diagnósticos claros possibilitam executar um estudo paleopato-
lógico e paleoepidemiológico de uma população (Galera, 1989; Byers, 2002).

7.1. Patologia oral

As doenças e as lesões traumáticas nos dentes e nos maxilares são as patologias que se
observam mais frequentemente no esqueleto (Hillson, 2000). A análise da patologia oral é
de extrema importância para o conhecimento e a reconstituição dos hábitos dietéticos e dos
padrões de subsistência dos nossos ancestrais (Lukacs, 1989; Mays, 1998). Permite retirar
diversas ilações sobre a história do crescimento de um indivíduo visto que esta fica registada
na microestrutura dentária que uma vez formada não sofre remodelação (Araújo, 1996). 
A estimativa do sexo e da idade à morte, a constituição da dieta, as condições ambientais, a
filogenia, a evolução, as relações de afinidade, os hábitos culturais e quotidianos, a higiene
oral, o stress fisiológico, a medicina dentária e a posição hierárquica de um indivíduo são
informações que podem ser recolhidas (Araújo, 1996; Powell, 1988; Roberts e Manchester,
1995). A possibilidade de se obter tão profusa informação e a excepcional preservação dos
dentes faz com que estes sejam considerados os “elementos de ouro” nos estudos antropológi-
cos (Araújo, 1996).

A cavidade oral funciona como um processador de alimentos cuja composição e con-
sistência dos itens ingeridos determinam os tipos de microorganismos que proliferam na
boca e a natureza das forças biomecânicas que afectam toda a estrutura dentária. Por isso a
observação anatomo-patológica possibilita tirar algumas conclusões sobre o tipo de dieta e da
relação desta com a saúde (Farwell e Molesson, 1993; Lucaks, 1989; Hillson, 2000).

Neste trabalho são analisadas várias patologias dentárias, entre as quais a cárie, o tártaro,
a paradontopatia, os abcessos, o desgaste dentário e a perda de dentes ante mortem.

7.1.1. Cárie

A cárie é um processo infeccioso caracterizado pela destruição do esmalte, dentina e
cimento. Os ácidos produzidos pelos microorganismos da placa dentária conduzem à for-
mação de cavidades e fissuras na superfície da coroa e da raiz do dente (Hillson, 2000; Mays,
1998; Powell, 1988). Quando a infecção é muito grave os microorganismos penetram na cor-
rente sanguínea e afectam os tecidos dentários envolventes, podendo provocar doenças como
a paradontopatia, os abcessos e a perda de dentes ante mortem (Hillson, 1996, 2000; Powell,
1988). A incidência desta afecção é mais elevada nos pré-molares e nos molares e a sua fre-
quência aumenta, normalmente, com a idade. 

A dieta constitui o factor mais importante na prevalência e severidade das cáries (Powell,
1988). Uma alimentação rica em glícidos e açúcares refinados e itens moles e pegajosos pode
propiciar uma desmineralização progressiva do esmalte (Goodman e Rose, 1991; Hillson,
1996; Larsen et al., 1991; Rose et al., 1985) o que, consequentemente, a relaciona com uma ele-
vada incidência desta infecção. Esta relação encontra-se bem documentada, existindo vários
estudos que a comprovam (Goodman e Rose, 1991; Hillson, 1996, 2000). Outras investiga-
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ções (Bowen e Pearson, 1993, apud Hillson, 1996) e (Mundorff et al., 1994, apud Hillson,
1996) associam o consumo de proteínas e de alguns lípidos a uma baixa incidência de cáries.

De acordo com alguns autores o aumento na incidência de cáries terá ocorrido durante
a transição das comunidades de caçadores-recolectores para as de agricultores (Hillson,
1996, 2000; Larsen, 1997), tendo sido sugeridos que o aumento do consumo de milho e a
diminuição do desgaste dentário oclusal aumentou a probabilidade das colónias bacterianas
de se agregarem nos sulcos dos pré-molares e dos molares, sendo as principais responsáveis
por estas alterações (Larsen, 1997).

7.1.1.1. Metodologia

A cárie dentária foi analisada em função do seu tamanho (Lukacs, 1989) e da sua loca-
lização (Moore e Corbert, 1971, apud Powell, 1985). A sua classificação pode ser analisada nas
Tabelas 18 e 19.

TABELA 18

Classificação das cáries relativamente ao tamanho segundo Lukacs (1989).
Graus Descrição

1 Cárie de pequena cavidade ou fissura.

2 Cárie média a grande com menos de metade da coroa destruída.

3 Cárie grande com mais de metade da coroa destruída.

4 Coroa completamente destruída permanecendo apenas a raiz.

TABELA 19

Classificação das cáries quanto ao local segundo Moore e Corbert (1971 apud Powell,
1985).

Graus Descrição

1 Buraco ou fissura localizado na superfície oclusal dos pré-molares e molares, assim como nas fissuras 

bucal e lingual dos molares.

2 Interproximal.

3 Cervical, localizada na linha de junção cimento-esmalte.

4 Localizada nas superfícies lisas bucal e/ou lingual.

5 Localizada na raiz sob a junção cimento-esmalte.

6 Casos em que é impossível detectar o local onde a cárie se iniciou.

7.1.1.2. Resultados e discussão

A frequência de cáries nos indivíduos exumados das grutas do Poço Velho é extrema-
mente baixa. Analisaram-se 1034 dentes de indivíduos adultos, nomeadamente 146 incisi-
vos, 139 caninos, 263 pré-molares e 486 molares. Nestes apenas foram registadas 27 cáries
(2.61%): quatro nos 2.os pré-molares, seis nos 1.os molares, dez nos 2.os molares e sete nos
3.os molares. 

No que respeita às dimensões das cáries (Fig. 24), 17 (62,96% das cáries observadas)
são pequenas, sete (25,92%) são médias a grandes e três são grandes (11,11%), provocando
a destruição de mais de metade da coroa. Quanto à sua localização (Fig. 25), 18 cáries
encontram-se entre dois dentes adjacentes, na região interproximal (66,67%), sete são
registadas sobre a superfície oclusal dos dentes (25,92%) e duas sob a junção cimento-
esmalte (7,41%). Na Fig. 26 pode observar-se a presença de duas cáries interproximais
localizadas nos 2.0 pré-molar e 1.0 molar esquerdos do maxilar superior 233.2799. Apesar
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do número de dentes posteriores recuperados ser bastante superior ao da dentição anterior,
conclui-se que apenas os pré-molares e molares são afectados o que está de acordo com as
conclusões de Hillson (1996).

Esta baixa incidência de cáries indicia que estes indivíduos teriam uma dieta pobre em
glícidos, açúcares refinados e substâncias moles e pegajosas e/ou que a longevidade dos
membros deste grupo populacional seria baixa.
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FIG. 24 – Resultados da frequência de cáries e sua classificação relativamente ao tamanho.

FIG. 25 – Resultados da frequência de cáries e sua classificação quanto à sua localização.



7.1.2. Desgaste dentário

O desgaste dentário é definido como a erosão contínua do esmalte dentário da superfi-
cie oclusal dos dentes provocado pela fricção mandibular durante o acto de mastigação, con-
comitantemente com o efeito abrasivo dos constituintes duros presentes na alimentação (Wal-
ker, 1978; Hillson, 1996, 2000). Não é considerado uma condição patológica mas uma con-
sequência normal da mastigação, directamente relacionado com a idade e o tipo de dieta inge-
rida. É incluído neste capítulo porque pode contribuir para o desenvolvimento de doenças
como a paradontopatia, os abcessos e a perda de dentes em vida.

Alguns estudos analisaram a relação entre o desgaste dentário e a cárie concluindo que
o desgaste dos dentes está inversamente relacionado com a incidência de cárie, já que o atrito
contínuo exerce uma limpeza do dente, podendo ainda obliterar uma lesão em evolução (Hill-
son, 1996, 2000). 
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FIG. 26 – Cáries interproximais nos 2.0 pré-molar e 1.0 molar esquerdos do maxilar superior 233.2799.



A etiologia do desgaste é essencialmente mecânica estando relacionada com a resistência
dos alimentos e dos seus constituintes que os dentes devem processar. As partículas duras
da dieta têm um papel preponderante. Porém, a maneira como se processa a mastigação
imposta pela consistência dura e tenaz dos alimentos é ainda mais determinante (Grmek,
1983). Para além disto, o modo de preparação dos alimentos e algumas técnicas de proces-
samento e confecção dos mesmos podem conduzir à introdução de certos elementos abra-
sivos que causam o desgaste (Larsen, 1997).

O padrão de desgaste providencia uma importante fonte de informação no que respeita
à dieta desde que seja resultado da interacção directa entre os dentes e os alimentos consu-
midos (Hall et al., 1986; Walker, 1978). O desgaste da superfície lingual dos incisivos e cani-
nos é outro padrão distinto de desgaste dentário que envolve comportamentos extra-masti-
gatórios (Larsen, 1997).

7.1.2.1. Metodologia

Na quantificação do desgaste dentário foi utilizada a escala desenvolvida por Smith
(1984) com as modificações propostas por Silva (1996) em que são considerados dez graus
de acordo com a severidade do mesmo: o grau zero indica que os dentes não ostentam des-
gaste dentário, o grau oito define os dentes com desgaste muito severo e o grau 9 significa
que não foi possível efectuar a observação do dente.

7.1.2.2. Resultados e discussão

A análise do desgaste dentário foi realizada em 1071 dentes, tendo sido identificados 293
da dentição anterior e 778 da posterior.

O desgaste dentário das superfícies oclusais dos dentes observados é moderado (Fig. 27).
A comparação entre o desgaste dos dentes anteriores e dos posteriores permite-nos observar
que o desgaste é mais severo na dentição posterior. Todavia esta última encontra-se mais
representada. O 3.0 molar é o dente que exibe um desgaste menos acentuado o que se deve
ao facto de ser o último dente a erupcionar (por volta dos 20 anos). Quanto ao 1.0 molar, que
é o primeiro dente permanente a erupcionar (aproximadamente aos seis anos de idade), não
apresenta desgaste mais severo do que a maioria dos outros dentes.
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FIG. 27 – Resultados do desgaste dentário para os indivíduos adultos.
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O desgaste assimétrico das superfícies linguais e/ou oclusais de dez incisivos centrais,
15 caninos e 12 molares sugere que estes dentes seriam utilizados em actividades extra-mas-
tigatórias relacionadas com hábitos culturais destes indivíduos, podendo ainda dever-se a situ-
ações de má oclusão dentária (Figs. 28 e 29). 
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FIG. 28 – Desgaste dentário assimétrico nos 2.0 pré-molar e 1.0 molar direitos da mandíbula 233.1931.

FIG. 29 – Desgaste assimétrico num molar inferior.



A dieta deveria conter algumas partículas duras e abrasivas. O peixe, os moluscos e o
marisco poderiam constituir um item alimentício importante para estes indivíduos que
viviam na proximidade da costa, e os vestígios de areia permaneceriam nestes alimentos se
fossem mal lavados ou secos sobre a areia da praia.

7.1.3. Tártaro

O tártaro ou calculus dentário caracteriza-se pela deposição da placa mineralizada sobre a
superfície dos dentes. Na composição deste depósito mineral temos o fluído da placa dentária
e os cristais de fosfato de cálcio da saliva. Os dentes mais afectados são os que se situam junto
aos ductos das glândulas salivares, superfície lingual dos dentes anteriores e superfície bucal dos
molares. A deposição de placa constitui um pré-requisito para o desenvolvimento desta doença,
por isso uma deficiente higiene oral poderá contribuir para a formação de depósitos de tártaro.

A incidência de tártaro, tal como o desgaste dentário, apresenta uma relação inversa com
a incidência de cárie. Estas duas condições representam dois opostos no balanço do pH da
placa dentária e da deposição/dissolução dos minerais da placa (Hillson, 1996, 2000). Con-
sequentemente espera-se que uma população com uma elevada frequência de cárie apresente
uma baixa taxa de tártaro e vice-versa. O consumo de proteínas pode promover e acentuar os
depósitos de tártaro (Hillson, 1996, 2000).

7.1.3.1. Metodologia

No estudo da incidência de tártaro nos dentes observados foi utilizada a escala de Mar-
tin e Saller (1956, apud Cunha, 1994) em que são referidos quatro estados (Tabela 20).

TABELA 20

Classificação do tártaro de acordo com Martin e Saller (1956, apud Cunha, 1994).
Estados Descrição

0 Ausência de tártaro.

1 Vestígios na face lingual e/ou vestibular.

2 1/3 das superfícies lingual e/ou vestibular sem tártaro.

3 Mais de 1/3 e menos de 1/2 da superfície de uma das faces lingual e/ou vestibular estão cobertas por 

tártaro.

4 Mais 1/2 da superfície de uma das faces lingual e/ou vestibular apresenta tártaro.

7.1.3.2. Resultados e discussão

Antes de se apresentar os resultados da análise da incidência de tártaro nos indivíduos
adultos do Poço Velho é importante frisar que a presença de tártaro poderá estar subestimada.
Vários factores podem suportar esta hipótese, tais como a perda dos depósitos de calculus

durante a exumação e posterior limpeza do material e a aderência de carbonato de cálcio nas
regiões do dente onde se localizam estes depósitos.

Foram analisados 1050 dentes, 273 da dentição anterior e 777 da posterior. As deposi-
ções de calculus dentário sobre os dentes dos indivíduos do Poço Velho não são importantes
(Fig. 30). Os mais afectados são os 1.0 e os 2.0 molares o que está em desacordo com a supo-
sição de Hillson (1996) que sugere que os dentes mais afectados são os que se localizam junto
aos ductos das glândulas salivares, superfície lingual dos dentes anteriores e superfície bucal
dos molares. Mas como já foi mencionado, os dentes da dentição posterior estão mais repre-
sentados do que os da dentição anterior o que pode falsear os resultados obtidos.
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7.1.4. Paradontopatia

A paradontopatia é uma das doenças mais comuns causada pelos microorganismos da
placa. A periodontitis caracteriza-se pela inflamação dos tecidos que envolvem os dentes pro-
vocando a regressão e irregularidades nas arcadas dentárias (Hillson, 1996, 2000; White,
2000).

Uma deficiente higiene oral que não conduz à remoção da placa, a ingestão de alimen-
tos moles e pegajosos, uma dieta que favoreça o desenvolvimento da placa dentária, as defi-
ciências nutritivas, as anomalias dentárias que podem gerar a acumulação de placa, a gravi-
dez, a puberdade e os episódios de stress (Hillson, 1996) constituem os principais factores
responsáveis que propiciam o desenvolvimento da doença periodontal. A sua análise fornece
importantes informações sobre o tipo de dieta e sobre os hábitos de higiene oral das paleo-
populações.

Diversos investigadores sugerem que ocorreu um aumento da prevalência da doença
periodontal durante a transição para o Neolítico, considerando que o elevado consumo de ali-
mentos moles e pegajosos, o aumento do consumo de hidratos de carbono refinados e de pão
são os principais factores responsáveis (Hillson, 2000; Larsen, 1997).

7.1.4.1. Metodologia

No exame do rebordo alveolar observaram-se o picotado e a regressão do osso alveolar,
sendo caracterizados de acordo com a metodologia proposta por Mendonza (1982, apud

Cunha, 1994). A escala desenvolvida apresenta três estados (Tabela 21).

67
7. PALEOPATOLOGIA E PALEOEPIDEMIOLOGIA

FIG. 30 – Resultados da análise do tártaro para os indivíduos adultos.
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TABELA 21

Classificação da doença periodontal segundo Mendonza (1982 apud Cunha, 1994).
Estados Descrição

0 Rebordo alveolar são.

1 Alguns orifícios vasculares sobre o rebordo ósseo alveolar.

2 Numerosos orifícios associados ao deslocamento nítido do dente, visualizado pela altura que separa a 

junção cimento-esmalte do rebordo ósseo alveolar.

3 Porosidade e irregularidades no rebordo ósseo alveolar.

7.1.4.2. Resultados e discussão

Na observação do rebordo e da porosidade de 839 alvéolos dos dentes foram examina-
dos 359 da dentição anterior e 480 da posterior. A análise das paradontopatias permite con-
cluir que a regressão das arcadas dentárias é na maioria das situações ligeira (Fig. 31), sendo
mais acentuada na região dos alvéolos em que se regista a perda de dentes em vida ou nas
áreas onde se localizam abcessos. 

7.1.5. Abcessos

Os abcessos são causados quando o desenvolvimento de um foco infeccioso na extremi-
dade apical da raiz do dente provoca uma acumulação circunscrita de pus que exerce uma pres-
são sobre o osso alveolar conduzindo à sua expulsão (White, 2000). Os abcessos manifestam-
se no rebordo alveolar por cavidades com contornos bem definidos junto à raiz do dente.

Os factores responsáveis na sua etiologia são o desgaste dentário severo, as cáries gra-
ves, a doença periodontal e algumas lesões traumáticas (Hillson, 1996, 2000).
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FIG. 31 – Resultados da análise das paradontopatias nos indivíduos adultos do Poço Velho.



7.1.5.1. Resultados e discussão

Aquando da análise macroscópica das arcadas dentárias e dos respectivos alvéolos regis-
taram-se sete casos de abcessos: seis localizam-se em mandíbulas e um num maxilar supe-
rior. No que respeita as mandíbulas, quatro situações são observadas no rebordo dos 1.os mola-
res, uma num incisivo lateral e outra num 1.0 pré-molar. A perda do dente ocorreu em cinco
casos, identificando-se apenas uma circunstância de abcesso em que o dente — um 
1.0 molar — não foi perdido, apresentando desgaste severo. O abcesso encontrado na região
apical do maxilar superior não provocou a perda do canino (Fig. 32).

7.1.6. Perda de dentes ante mortem

Existem numerosos factores que contribuem para a perda de dentes durante a vida de
um indivíduo, tais como a idade avançada, uma fraca higiene oral, os depósitos elevados de
tártaro, as doenças e a dieta, sendo difícil discernir a sua causa. O conhecimento dos agen-
tes que podem conduzir à perda de dentes fornece valiosas informações sobre a natureza do
stress mastigatório dos indivíduos de uma paleopopulação (Larsen, 1997; Martin et al.,
1985). Os pré-requisitos para esta perda são a exposição polpar, a necrose seguida de osteíte
periapical e a reabsorção alveolar. Após a perda do dente o respectivo alvéolo é reabsorvido.
Por isso a observação do rebordo alveolar pode fornecer algumas pistas no que respeita ao
momento da perda deste.

A presença de cáries e a perda de dentes estão intimamente associadas. As populações
que apresentam uma elevada prevalência de cáries evidenciam também uma elevada fre-
quência de perda de dentes ante mortem (Hillson, 1996; Larsen, 1997). Aquando da transi-
ção das comunidades de caçadores-recolectores para a de agricultores terão ocorrido altera-
ções nos factores responsáveis pela perda de dentes ante mortem e da doença periodontal. Nos
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FIG. 32 – Abcesso na região apical do canino esquerdo do maxilar superior 233.2547.



primeiros, a perda de dentes deveu-se fundamentalmente à exposição polpar causada pelo
desgaste severo dos dentes, enquanto nos segundos, esta perda seria causada pelo aumento
da prevalência das paradontopatias e das cáries (Hillson, 1996; Larsen, 1997).

7.1.6.1. Metodologia

Os alvéolos das mandíbulas e dos maxilares superiores foram observados, tendo sido
identificados os alvéolos que exibem marcas inequívocas de que os respectivos dentes foram
perdidos em vida. Foi também considerado o grau de reabsorção alveolar que nos permite
inferir em que momento o indivíduo perdeu o dente. Normalmente é requerido um período
de três anos para que o alvéolo seja totalmente reabsorvido e fique obliterado. Este dado for-
nece-nos uma pista para inferir em que momento o dente foi perdido: se o alvéolo não for
completamente reabsorvido o dente foi perdido há menos de três anos antes da morte
(a.m.<3 anos) e se o alvéolo se encontrar obliterado significa que o indivíduo perdeu o dente
há mais de três anos antes (a.m.>3 anos) do seu falecimento (Hillson, 1996, 2000).

7.1.6.2. Resultados e discussão

Foram analisados 90 alvéolos em que foi possível observar a perda do dente em vida,
12 alvéolos da dentição anterior e 78 da posterior (Fig. 33).

Não obstante o número de observações dos alvéolos da dentição posterior ser bastante
superior ao da anterior, os resultados sugerem que a perda de dentes em vida é mais signi-
ficativa para os 1.os molares, observando-se também nestes um maior grau de reabsorção do
alvéolo vários anos antes da morte (a.m.>3 anos). Para os 3.os molares não são apresentados
os valores para a.m.>3 anos pois pode não ter ocorrido esta situação, já que o 3.0 molar pode
não chegar a erupcionar, confundindo esta análise. Na Fig. 34 pode observar-se um fragmento
de mandíbula que mostra perda de dentes ante mortem e reabsorção dos alvéolos da dentição
posterior.
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FIG. 33 – Resultados da análise da perda de dentes ante mortem nos indivíduos adultos.
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7.1.7. Variação na extensão do esmalte dentário

A distribuição do esmalte sobre os dentes é feita de maneira uniforme mas ocorrem situ-
ações raras nas quais existem lacunas ou deposições adicionais de esmalte, como no caso das
“pérolas de esmalte”, que são pequenos núcleos de esmalte situados nas áreas adjacentes à
linha cimento-esmalte e que apresentam a forma de pérola (Campillo, 2001).

7.1.7.1. Resultados

Registou-se um caso de “pérola de esmalte” num molar permanente de um indivíduo
não adulto (Fig. 35).
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FIG. 34 – Mandíbula 233.1902 evidenciando perda de dentes ante mortem e reabsorção dos alvéolos da dentição posterior.

FIG. 35 – Pérola de esmalte.



7.2. Patologia degenerativa

A patologia degenerativa constitui a categoria de doenças mais comum que afecta o
esqueleto (Cunha, 1995; Ortner e Putschar, 1981; Rogers e Waldron, 1995; White, 2000),
sendo a principal responsável pela morbilidade nas populações (Rogers, 2000). Nesta estão
englobadas as alterações degenerativas que afectam as articulações — a artrose — e as áreas
de inserção muscular — as entesopatias.

7.2.1. Artrose

A artrose é a doença articular mais antiga que pode ser observada nos restos esque-
letizados (Mays, 1998; Rogers e Waldron, 1995; Rogers, 2000; Waldron, 1995), salien-
tando-se, por exemplo, a presença de artropatias nas articulações fossilizadas de dinos-
sauros.

As articulações são geralmente as áreas onde se desenvolvem as alterações patológi-
cas degenerativas (Rogers e Waldron, 1995; Rogers, 2000). Enquanto um contorno liso
com as margens bem definidas caracteriza uma articulação saudável, a destruição da car-
tilagem articular e subsequente reacção do osso subcondral e marginal caracteriza a artrose
(Jiménez e Botella, 1993; Rogers e Waldron, 1995; Rogers, 2000). A artrose é uma artro-
patia crónica que consiste na destruição gradual da cartilagem e das superfícies articula-
res do osso como consequência de um stress mecânico prolongado. Com a perda gradual
e progressiva da cartilagem entre os ossos da articulação, estes entram em contacto, pro-
vocando o polimento do osso — eburnação — e lipping das margens (Ortner e Putschar,
1981; Rogers e Waldron, 1995). A presença de eburnação indica que não obstante a carti-
lagem articular estar destruída o indivíduo movia a articulação até ao momento da sua
morte (Larsen, 1997).

Um modelo multifactorial tem sido discutido para explicar a etiologia da artrose, o
qual inclui factores hereditários, agentes endócrinos, stress mecânico e funcional, idade
e sexo (Kennedy, 1989; Larsen, 1997; Rogers, 2000; Stirland, 1988). 

A artrose é classificada como primária quando se desenvolve de modo espontâneo,
estando associada a factores inerentes ao próprio organismo como a idade, o sexo, as
influências hormonais, o stress mecânico e a predisposição genética (Jiménez e Botella,
1993; Jurmain, 1980; Zimmerman e Kelley, 1982); e como secundária quando o stress
mecânico aliado ao trauma físico parece ser o principal responsável (Zimmerman e Kel-
ley, 1982).

A coluna vertebral é a região do esqueleto mais afectada. A incidência de artrose é
mais elevada nas vértebras lombares, seguida das cervicais e das torácicas (Cunha, 1995).
O aumento da prevalência da artrose vertebral é uma das consequências do bipedismo,
visto que o stress mecânico tornou-se uma constante com a adopção da postura erecta
(Roberts e Manchester, 1995). Seguem-se a articulação do joelho, a primeira articulação
metatarso-falangeal, as articulações do osso coxal, a articulação do ombro, a articulação do
cotovelo, a articulação acromio-clavicular e a articulação esterno-clavicular (Ortner e Puts-
char, 1981). 

7.2.1.1. Metodologia

Todas as extremidades articulares dos ossos foram cuidadosamente examinadas. 
A severidade da artrose foi classificada (Tabela 22) de acordo com a escala de Crubézy, Mor-

72
PALEOBIOLOGIA DE GRUPOS POPULACIONAIS DO NEOLÍTICO FINAL/CALCOLÍTICO DO POÇO VELHO (CASCAIS)



lock e Zammit (1985). As alterações degenerativas do esqueleto axial foram observadas tanto
ao nível do corpo vertebral como ao nível das superfícies articulares, visto existirem diferenças
anatómicas entre as articulações da coluna.

TABELA 22

Classificação da artrose segundo a escala de Crubézy, Morlock e Zammit (1985).
Graus Descrição

1 Picotado vascular ou ligeira dilatação da zona afectada com osteofitose moderada  

(com menos de 2 mm de comprimento).

2 Osteofitose nítida (entre 2 a 6 mm de comprimento).

3 Osteofitose muito desenvolvida com ou sem géode e/ou eburnação.

7.2.1.2. Resultados e discussão

Os resultados da análise da artrose para as diversas articulações dos ossos do esqueleto
apendicular superior e inferior podem ser analisados nas Tabelas 23 e 24. Na Tabela 25 são
apresentados os resultados da artrose para o esqueleto axial.

TABELA 23

Frequência de artrose nos ossos do esqueleto apendicular superior.
Osso Região analisada Lateralidade N Grau 0 Grau 1 Grau 2 Grau 3 %

Omoplata Cavidade glenóide Direito 16 11 5 0 0 31,25

Esquerdo 11 8 2 0 1 27,27

Acromial Direito 3 2 1 0 0 33,33

Esquerdo 2 1 1 0 0 50,00

Clavícula Esterno-clavicular Direito 16 10 5 1 0 37,50

Esquerdo 14 9 4 1 0 35,71

Acrómio-clavicular Direito 11 7 4 0 0 36,36

Esquerdo 8 5 2 1 0 37,50

Úmero Epífise proximal Direito 10 7 3 0 0 30,00

Esquerdo 10 6 3 1 0 40,00

Epífise distal Direito 29 18 10 1 0 37,93

Esquerdo 44 31 13 0 0 29,54

Rádio Epífise proximal Direito 30 22 7 1 0 26,67

Esquerdo 28 20 8 0 0 28,57

Epífise distal Direito 19 13 5 1 0 31,58

Esquerdo 13 9 4 0 0 30,77

Cúbito Epífise proximal Direito 37 26 10 0 1 27,03

Esquerdo 41 28 12 0 0 31,71

Epífise distal Direito 13 9 3 1 0 30,77

Esquerdo 17 12 5 0 0 29,41

Mão Indeterminado 434 361 64 0 0 14,75
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TABELA 24

Frequência de artrose nos ossos do esqueleto apendicular inferior.
Osso Região analisada Lateralidade N Grau 0 Grau 1 Grau 2 Grau 3 %

Osso coxal Acetábulo Direito 9 5 4 0 0 44,44

Esquerdo 10 5 4 1 0 50,00

Rótula Direito 10 6 3 1 0 40,00

Esquerdo 9 5 3 1 0 44,44

Fémur Epífise proximal Direito 19 12 4 2 1 36,84

Esquerdo 18 12 5 1 0 33,33

Epífise distal Direito 8 5 3 0 0 37,50

Esquerdo 9 6 3 0 0 33,33

Tíbia Epífise proximal Direito 10 6 3 1 0 40,00

Esquerdo 14 8 6 0 0 42,86

Epífise distal Direito 11 6 5 0 0 45,45

Esquerdo 21 12 9 0 0 42,86

Perónio Epífise proximal Direito 4 3 1 0 0 25,00

Esquerdo 4 3 1 0 0 25,00

Epífise distal Direito 14 10 4 0 0 28,57

Esquerdo 15 10 5 0 0 33,33

Pé Indeterminado 575 469 104 2 0 18,43

TABELA 25

Frequência de artrose nos ossos da coluna vertebral.
Vértebras Região analisada N Grau 0 Grau 1 Grau 2 Grau 3 %

Cervicais Corpo superior 17 10 7 0 0 41,18

Corpo inferior 27 15 11 1 0 44,44

Faceta articular superior direita 31 18 12 1 0 41,94

Faceta articular superior esquerda 33 20 13 0 0 39,39

Faceta articular inferior direita 35 21 14 0 0 40,00

Faceta articular inferior esquerda 33 19 14 0 0 42,42

Torácicas Corpo superior 76 43 29 3 1 43,42

Corpo inferior 75 41 31 2 1 45,33

Faceta articular superior direita 47 28 17 2 0 40,42

Faceta articular superior esquerda 48 28 19 1 0 40,00

Faceta articular inferior direita 50 30 19 1 0 40,00

Faceta articular inferior esquerda 45 26 19 0 0 42,22

Lombares Corpo superior 62 35 22 3 2 43,55

Corpo inferior 59 34 22 2 1 42,37

Faceta articular superior direita 30 18 10 2 0 40,00

Faceta articular superior esquerda 34 20 12 2 0 41,18

Faceta articular inferior direita 27 16 10 1 0 40,74

Faceta articular inferior esquerda 21 12 9 0 0 42,86

A frequência de artrose é moderada tanto para os ossos do esqueleto apendicular supe-
rior e inferior como para o axial. As lesões não são severas o que é consentâneo com o facto
de os indivíduos não serem muito idosos. Os casos de artrose secundária causados por epi-
sódios traumáticos são descritos no capítulo da patologia traumática. Nas Figs. 36 e 37
podem ser observados duas situações de artrose secundária severa.
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FIG. 36 – Cavidade glenóide da omoplata esquerda 233.1087 com artrose secundária severa.

FIG. 37 – Desenvolvimento de artrose secundária no cúbito direito 233.2439, ao nível da sua extremidade proximal.



Na análise da patologia articular ao nível do esqueleto apendicular não se registaram dife-
renças significativas entre a frequência de artrose dos ossos dos membros superiores e a dos
ossos dos membros inferiores, nem mesmo quando se compara a lateralidade dos ossos. Na
coluna vertebral não foram encontradas diferenças significativas na incidência de artrose nos
vários tipos de vértebras, observando-se frequentemente uma relação positiva entre a dege-
neração do corpo vertebral e a artrose das articulações apofisárias.

7.2.2. Entesopatias

O termo enthesitis foi criado por La Cava (1959, apud Cunha e Umbelino, 1995). Pro-
vém do grego enthesis que etimologicamente significa inserção. As entesopatias são um con-
junto de lesões inflamatórias que afecta as áreas de inserção dos músculos e dos tendões
ao nível do esqueleto, sendo o resultado da actividade contínua dos músculos, que pode cau-
sar uma reacção inflamatória caracterizada por calcificação e/ou ossificação dos ligamentos
(Dutour, 1986; Larsen, 1997), provocando irregularidades, rugosidades e osteofitose do
osso (Kennedy, 1989). Diversas investigações efectuadas na área da medicina desportiva e
ocupacional demonstraram a existência de uma relação entre a frequência de certas ente-
sopatias e o desempenho de algumas actividades repetitivas e prolongadas (Dutour, 1986;
Kennedy, 1989; Stirland, 1988). Contudo, um estudo realizado por Cunha e Umbelino
(1995) sobre esta relação permitiu concluir que é muito raro poder relacionar-se os indica-
dores de stress ocupacional observados no esqueleto com as profissões tidas em vida. A aná-
lise desta patologia não articular pode fornecer alguns dados sobre as possíveis ocupações
dos membros de uma paleopopulação. «As zonas de inserção muscular “falam” pelos mús-
culos que em vida aí estiveram, podendo dar uma ideia do desenvolvimento da massa mus-
cular e, implicitamente, do tipo geral de actividades profissionais desempenhadas.» (Cunha,
1996, p. 7).

Os marcadores de stress ocupacional são o resultado da expressão da plasticidade do osso
sob pressão de forças internas e externas que não podem ser atribuídas a desequilíbrios meta-
bólicos, hormonais, bioquímicos, enzimáticos e às doenças (Dutour, 1986; Kennedy, 1989).

7.2.2.1. Metodologia

No presente trabalho foram analisadas macroscopicamente as áreas de inserção mus-
cular e tendinosas dos ossos procurando avaliar o desenvolvimento das exostoses. 

Pesquisaram-se 28 tipos de entesopatias, nomeadamente 11 para os ossos do membro
superior e 17 para os do inferior. Para o esqueleto axial registaram-se as espigas laminares
nas vértebras torácicas e lombares (Tabela 26). Utilizou-se a escala de classificação desen-
volvida por Crubézy (1988) com as modificações introduzidas por Cunha (1994), sendo defi-
nidos quatro graus conforme a intensidade da reacção inflamatória (Tabela 27).

TABELA 26

Classificação das lesões entesopáticas segundo Crubézy (1988) e com algumas das
modificações propostas por Cunha (1994).

Graus Descrição

0 Osso sem lesão.

1 A lesão entesopática é muito ténue.

2 A entesopatia é facilmente distinguível.

3 A lesão é exuberante.
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TABELA 27

Entesopatias analisadas.
Membro superior e cintura escapular

Clavícula Entesopatia na tuberosidade deltóide

Omoplata Entesopatia do acrómio

Entesopatia do processo coracóide

Úmero Entesopatia do epicôndilo médio

Entesopatia do epicôndilo lateral

Entesopatia da epitróclea

Entesopatia da crista lateral supracondilar

Rádio Entesopatia do biceps brachii

Entesopatia do estilóide radial

Cúbito Entesopatia do triceps brachii

Entesopatia do estilóide cubital

Membro inferior e cintura pélvica

Osso coxal Entesopatia da crista ilíaca

Entesopatia da tuberosidade isquiática

Entesopatia da ponte entre o illium e o sacro

Fémur Entesopatia do grande trocanter

Entesopatia do pequeno trocanter

Entesopatia na fossa digital

Entesopatia da linea aspera

Rótula Ossificação do ligamento rotuliano e quadrilátero

Tíbia Entesopatia da fossa solear

Entesopatia da tuberosidade anterior

Entesopatia da parte distal

Entesopatia do maléolo interno

Perónio Entesopatia do biceps femoral

Entesopatia do maléolo lateral

Entesopatia do ligamento tíbio-fibular

Calcâneo Entesopatia do tendão de Aquilles

Entesopatia do adductor hallucis

Esqueleto axial

Espigas laminares na coluna torácica

Espigas laminares na coluna lombar

A exclusão das lesões entesopáticas eventualmente associadas a patologias como o
DISH e as espondiloartropatias que tendem a envolver as áreas de inserções musculares foi
praticamente impossível, já que os ossos desarticulados não nos possibilitaram estabelecer
relações entre os ossos. 

7.2.2.2. Resultados e discussão

A análise das lesões entesopáticas do esqueleto apendicular atendeu à lateralidade dos
ossos dos membros superiores (Tabela 28) e dos inferiores (Tabela 29). Os resultados das
observações para as espigas laminares das vértebras torácicas e lombares podem ser exami-
nados na tabela 30.
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TABELA 28

Frequência de entesopatias dos ossos do esqueleto apendicular superior.
Osso Entesopatia Lateralidade N Grau 0 Grau 1 Grau 2 Grau 3 %

Omoplata Acrómio Direito 3 2 1 0 0 33,33

Esquerdo 2 1 1 0 0 50,00

Processo coracóide Direito 5 4 1 0 0 20,00

Esquerdo 2 2 0 0 0 0

Clavícula Tuberosidade deltóide Direito 27 18 7 2 0 33,33

Esquerdo 20 13 7 0 0 35,00

Úmero Epicôndilo médio Direito 28 24 4 0 0 14,28

Esquerdo 36 31 5 0 0 16,13

Epicôndilo lateral Direito 26 21 5 0 0 19,23

Esquerdo 34 28 6 0 0 17,67

Epitróclea Direito 26 23 3 0 0 11,54

Esquerdo 36 33 3 0 0 8,33

Crista lateral supracondilar Direito 63 40 19 4 0 36,51

Esquerdo 48 31 14 3 0 35,42

Rádio Biceps brachi Direito 37 24 11 2 0 35,14

Esquerdo 36 23 12 1 0 36,11

Estilóide radial Direito 14 11 3 0 0 21,43

Esquerdo 12 9 3 0 0 25,00

Cúbito Triceps brachi Direito 37 23 13 1 0 37,84

Esquerdo 38 24 14 0 0 36,84

Estilóide cubital Direito 11 9 2 0 0 18,18

Esquerdo 14 11 3 0 0 21,43

TABELA 29

Frequência de entesopatias dos ossos do esqueleto apendicular inferior.
Osso Entesopatia Lateralidade N Grau 0 Grau 1 Grau 2 Grau 3 %

Osso coxal Crista ilíaca Direito 4 3 0 1 0 25,00

Esquerdo 5 3 1 1 0 40,00

Tuberosidade isquiática Direito 6 3 3 0 0 50,00

Esquerdo 7 4 2 1 0 42,86

Ponte illium/sacro Direito 2 2 0 0 0 0

Esquerdo 3 2 0 1 0 33,33

Fémur Grande trocanter Direito 10 6 3 1 0 40,00

Esquerdo 11 7 3 1 0 36,36

Pequeno trocanter Direito 13 9 4 0 0 30,77

Esquerdo 14 10 4 0 0 28,57

Fossa digital Direito 10 8 2 0 0 20,00

Esquerdo 12 9 3 0 0 25,00

Linea aspera Direito 14 9 4 1 0 35,71

Esquerdo 21 14 5 2 0 33,33

Rótula Ligamento rotuliano Direito 10 5 3 2 0 50,00

e quadrilátero Esquerdo 10 5 3 1 1 50,00

Tíbia Entesopatia da fossa Direito 10 6 3 1 0 40,00

solear Esquerdo 27 16 9 2 0 40,74

Entesopatia da Direito 9 5 3 1 0 44,44

tuberosidade anterior Esquerdo 25 15 8 2 0 40,00
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TABELA 29 [cont.]

Frequência de entesopatias dos ossos do esqueleto apendicular inferior.
Osso Entesopatia Lateralidade N Grau 0 Grau 1 Grau 2 Grau 3 %

Tíbia Entesopatia da parte Direito 11 6 5 0 0 45,45

distal Esquerdo 21 12 9 0 0 42,86

Entesopatia do maléolo Direito 9 5 4 0 0 44,44

interno Esquerdo 16 10 6 0 0 37,50

Perónio Biceps femoral Direito 7 5 2 0 0 28,57

Esquerdo 6 4 2 0 0 33,33

Maléolo lateral Direito 17 12 4 1 0 29,41

Esquerdo 16 11 4 1 0 31,25

Ligamento tíbio-fibular Direito 14 9 5 0 0 35,71

Esquerdo 14 9 4 1 0 35,71

Calcâneo Tendão de Aquilles Direito 48 26 18 4 0 45,83

Esquerdo 41 24 15 2 0 41,46

Adductor hallucis Direito 44 29 15 0 0 34,09

Esquerdo 40 23 17 0 0 42,50

TABELA 30

Frequência de espigas laminares.
Espigas laminares N Grau 0 Grau 1 Grau 2 Grau 3 %

Torácicas 57 34 22 1 0 40,35

Lombares 38 23 15 0 0 39,47

As informações coligidas não
nos possibilitaram efectuar grandes
ilações sobre as possíveis activida-
des desempenhadas pelos indiví-
duos exumados nas grutas do Poço
Velho. Não existem diferenças sig-
nificativas entre as entesopatias dos
ossos dos membros superiores e as
dos inferiores, verificando-se o
mesmo quando se atende à latera-
lidade dos ossos observados. No
que concerne à análise das espigas
laminares a incidência destas é sen-
sivelmente igual nas vértebras torá-
cicas e lombares. As lesões enteso-
páticas mais relevantes parecem
localizar-se na área de inserção
muscular para o deltóide no úmero
(oito úmeros com lesão moderada
num total de 27 observações —
29,63%), na região de inserção do
tendão de Aquiles do calcâneo, nas
rótulas (Fig. 38) e na tuberosidade
anterior da tíbia. 
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FIG. 38 – Lesões entesopáticas no ligamento rotuliano e quadrilátero da
rótula.



7.2.3. Nódulos de Schmorl

Os nódulos de Schmorl são caracterizados por depressões na superfície dos corpos ver-
tebrais (Roberts e Manchester, 1995; Rogers e Waldron, 1995) como resultado das pressões
exercidas pelos discos cartilagíneos nas superfícies dos corpos que provoca a “herniação” e
o deslocamento dos tecidos dos discos intervertebrais para os corpos vertebrais adjacentes
(Roberts e Manchester, 1995). Normalmente localizam-se nas áreas sujeitas a importantes
constrangimentos biomecânicos, nomeadamente nas regiões torácica inferior e lombar
superior (Rogers e Waldron, 1995).

Estas depressões são aqui analisadas já que alguns investigadores demonstraram que
existe uma relação entre estas e a osteofitose, visto que frequentemente são encontradas em
simultâneo (Rogers e Waldron, 1995). Outros autores sugerem que o trauma físico subjacente
a condições infecciosas, a osteoporose, os problemas de crescimento e as neoplasias ao
enfraquecer a estrutura óssea favorecem o desenvolvimento desta patologia (Resnick e Niwa-
yama, 1988, apud Roberts e Manchester, 1995).

7.2.3.1. Resultados e discussão

Na análise de 270 superfícies superiores e inferiores dos corpos vertebrais detec-
tou-se apenas um nódulo de Schmorl: trata-se da superfície inferior de uma torácica
(Tabela 31).

TABELA 31

Resultados da análise dos nódulos de Schmorl..
Nódulos de Schmorl N Sim Não %

Corpo superior de torácica 76 0 76 0

Corpo inferior de torácica 75 1 74 1,33

Corpo superior de lombar 61 0 61 0

Corpo inferior de lombar 58 0 58 0

7.3. Doença hiperostótica (DISH)

O DISH (diffuse idiopathic skeletal hyperostosis) é uma doença que se caracteriza pela
ossificação lenta e progressiva dos ligamentos da coluna vertebral e dos tecidos envolven-
tes (Waldron, 1985, apud Manchester, 1987). Todavia, o diagnóstico torna-se positivo apenas
quando ocorre a ossificação dos ligamentos antero-laterais da coluna em pelo menos qua-
tro vértebras contíguas, sendo esta a principal manifestação do DISH. Estas ossificações têm
origem no corpo vertebral afastada do plateau vertebral e apresentam uma progressão oblí-
qua saliente nos discos intervertebrais com uma estrutura densa e homogénea (Crubézy,
1990).

A doença hiperostótica tem sido associada a factores de origem metabólica. Contudo a
sua etiologia continua incerta. Eventuais factores genéticos não específicos, ou mais prova-
velmente dificuldades na regulação dos níveis periféricos de vitamina A ou da sua proteína
portadora, ou ainda a diabetes, são algumas das causas sugeridas (Crubézy e Trinkaus,
1992).

Normalmente esta doença surge após à 5.a década de vida afectando principalmente a
região torácica (Manchester, 1983).
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7.3.1. Resultados e discussão

O estado de fragmentação do material analisado dificultou o diagnóstico diferencial das
lesões observadas pelo que estas são aqui apresentadas como possíveis casos de DISH, não
se devendo descartar outras possibilidades. O primeiro caso foi detectado no conjunto de
vértebras 233.2446, sendo observada a anquilose de duas vértebras lombares ao nível do
corpo (no lado direito), as articulações apofisárias inferior e superior direitas encontram-se
parcialmente fundidas, enquanto que as esquerdas ostentam artrose severa (grau 3) sem
ocorrer fusão. Quando se orienta as duas vértebras em relação ao eixo da coluna, o corpo
da primeira ostenta artrose grau 2 na sua superfície inferior e grau 3 na sua superfície supe-
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FIG. 39 – Possível DISH em 233.2448: A – vista lateral direita; B – vista lateral esquerda.



rior. O modo como se desenvolveram os osteofitos não são característicos do DISH e o facto
de apenas possuirmos duas vértebras não nos permite ter um diagnóstico mais assertivo.
No segundo caso identificado por 233.2447 foi analisada a anquilose de duas vértebras
lombares ao nível do corpo, as lesões ostentam características de DISH. A primeira vérte-
bra evidencia artrose grau 3 em ambos os lados do corpo e grau 2 na articulação apofisária
superior esquerda. Não foi viável a observação da patologia degenerativa na seguinte. Mais
uma vez os dados não são suficientes para afirmar que se trata de DISH. No último caso,
encontrado no conjunto de vértebras 233.2448 (Fig. 39), ocorreu a anquilose de cinco vér-
tebras — quatro torácicas e uma lombar — ao nível dos corpos vertebrais (no lado direito)
e entre a 12.a torácica e a 1.a lombar em ambos os lados. As articulações apofisárias apre-
sentam artrose grau 3, mas não estão fundidas. A 2.a lombar que não fundiu apresenta
artrose grau 3. Pode tratar-se de um caso de DISH, já que estão envolvidas mais do que qua-
tro vértebras contíguas e as características destas lesões são próprias da ossificação dos liga-
mentos da coluna vertebral não sendo identificadas como osteofitose (Waldron, 1985, apud

Manchester, 1987). 

7.4. Patologia infecciosa

As doenças infecciosas cobrem um vasto leque de patologias que afectam os tecidos
moles e os ossos, podendo surgir como consequência de um episódio traumático (Schwartz,
1995).

Supõe-se que as condições infecciosas terão aumentado a sua frequência após a tran-
sição das comunidades de caçadores-recolectores para as de agricultores. O aumento da den-
sidade populacional como consequência da sedentarização e da construção de acampa-
mentos permanentes, as alterações dietéticas e as deficientes condições de higiene favore-
ceram a propagação destas enfermidades (Kelley, 1989). Durante muito tempo as infecções
foram as principais responsáveis pela elevada mortalidade registada entre os membros de
uma população, sobretudo em indivíduos muito jovens (Kelley, 1989). O desenvolvimento
da medicina, nomeadamente a introdução dos antibióticos e das vacinas, conduziu à dimi-
nuição vertiginosa das doenças infecciosas e até à erradicação de algumas.

A análise destas patologias constitui uma tarefa extremamente complexa em que estão
em jogo diversas variáveis, tais como a resistência do hospedeiro, a virulência dos micro-
organismos, a resposta imunológica, os factores ecológicos, a subnutrição e a densidade
populacional (Kelley, 1989; Ortner e Putschar, 1981).

As patologias infecciosas que produzem testemunhos directos no esqueleto são pouco
numerosas e as que deixam provocam reacções e sinais macroscópicos muito similares, o
que torna o diagnóstico diferencial praticamente impossível (Jiménez e Botella, 1993; Kel-
ley, 1989; Schwartz, 1995; White, 2000). Normalmente são as infecções crónicas ou aque-
las que evoluem lentamente que deixam marcas nos ossos. As letais raramente produzem
sinais que as permitem classificar (Cunha e Umbelino, 2001; Schwartz, 1995). 

A maioria das lesões infecciosas observadas no esqueleto são não específicas, ou seja,
são causadas por microorganismos de etiologia desconhecida. As lesões específicas são
caracterizadas por um processo infeccioso que pode ser reconhecido no osso, correspon-
dendo essencialmente às treponematoses, à tuberculose e à lepra (Kelley, 1989).

Como não foi observada nenhuma situação de lesão infecciosa específica, são apenas
descritos os processos infecciosos não específicos, nomeadamente a periostite e a osteo-
mielite.
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7.4.1. Periostite e osteomielite

Os processos infecciosos provocam a inflamação dos tecidos. Especificamente a osteitis

refere-se à inflamação do osso que pode provocar diferentes tipos de injúrias no esqueleto —
osteomielite e periostite (Larsen, 1997; Schwartz, 1995).

No caso da periostite a inflamação envolve o periósteo, a normal morfologia da super-
fície do osso cortical é alterada, por isso o tecido ósseo pode apresentar uma aparência lame-
lar e mais porosa. Aquando da sua remodelação, o osso mostra-se denso, menos poroso e
mais esclerótico (Schwartz, 1995). Esta situação resulta do aumento do nível exterior fibroso
do periósteo devido à compressão dos vasos sanguíneos, provocando uma hemorragia no sub-
periósteo o que reduz o abastecimento de sangue ao osso (Kelley, 1989). Duas situações
podem ocorrer conforme a severidade e a duração deste desequilíbrio: o tecido ósseo pode
necrosar provocando de seguida uma infecção que se desenvolve em osteomielite, ou pode
recuperar o seu equilíbrio e retomar o seu crescimento normal (Kelley, 1989; Ortner e Puts-
char, 1981).

As lesões não específicas podem ser causadas por condições traumáticas e infecciosas
e muito raramente por causas nutricionais ou congénitas (Larsen, 1997; Schwartz, 1995).
Estas representam uma reacção a alterações patológicas que afectam o osso, não sendo con-
sideradas doenças (Ortner e Putschar, 1981). Normalmente a tíbia é o osso mais afectado (Lar-
sen, 1997).

Diversos investigadores sugerem que o aumento da prevalência de periostite durante a
transição para o Neolítico se prende com a qualidade da alimentação e com os efeitos do
aumento do tamanho, densidade e sedentarização da população. O hospedeiro e o agente
patogénico passaram a conviver numa estreita e prolongada relação, adquirindo a doença uma
forma crónica. Também o aumento dos contactos entre indivíduos constituiu uma via para
a introdução de novos vectores patológicos (Kelley, 1989; Ortner e Putschar, 1981; Larsen,
1997).

A análise da frequência de periostite numa amostra populacional é considerada um bom
indicador do estado de saúde, sendo comum encontrar ossos que apresentam esta lesão. O
mesmo não sucede com as treponematoses, a tuberculose e a lepra (Jiménez e Botella,
1993).

Na osteomielite a infecção progride internamente através do tecido ósseo afectando a
cavidade medular e o córtex.

7.4.1.1. Metodologia

Todos os ossos foram observados macroscopicamente, tendo sido analisadas de forma
exaustiva as peças ósseas que ostentavam sinais de um processo infeccioso não específico.
O exame incidiu sobre os ossos de indivíduos adultos e de não adultos.

7.4.1.2. Resultados e discussão

Dos 319 ossos de não adultos observados apenas as diáfises das tíbias 233.695 e 233.775
apresentam ligeiras reacções periósticas remodeladas. No que diz respeito aos adultos foram
examinados 4341 ossos: 172 evidenciavam periostite (3,96%) e apenas a tíbia Cascais 10
ostenta uma lesão activa no momento da morte. Regista-se uma baixa incidência de lesões
infecciosas não específicas nos indivíduos exumados. Considerando que apenas as doenças
crónicas deixam marcas nos ossos é possível que um grande número destes indivíduos
tenha morrido devido a infecções agudas e fulminantes (Cunha e Umbelino, 2001; Schwartz,
1995). 
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7.5. Patologia traumática

Os danos corporais que afectam os ossos e/ou os tecidos moles são considerados
traumas (Roberts, 1988; Roberts e Manchester, 1995; Thillaud, 1996). Ao nível do esque-
leto são relativamente frequentes afectando-o de diversos modos: quebra parcial ou com-
pleta do osso, deslocação anormal do osso, rompimento da irrigação sanguínea e/ou das
terminações nervosas e deformação artificial do osso (Ortner e Putschar, 1981; Merbs,
1989; Roberts e Manchester, 1995; White, 2000). Por isso, caracterizam-se por um con-
junto de patologias localizadas que atingem as áreas circunscritas do esqueleto (Ruff,
2000).

A análise dos traumatismos reflecte factores do estilo de vida dos indivíduos como a
cultura material, a economia e a ocupação profissional (Larsen, 1997; Roberts e Manches-
ter, 1995). Tendo isto em conta, aquando da sua interpretação é fundamental separar os indi-
víduos por sexo e escalão etário, já que estes dois parâmetros determinam o padrão do
trauma físico observado (Lovejoy e Heiple, 1981).

Neste trabalho foram examinadas as fracturas ósseas e as condições traumáticas par-
ticulares dos ossos destes indivíduos.

7.5.1. Fracturas

As fracturas são caracterizadas pela descontinuidade na estrutura normal do tecido
ósseo, podendo estar restritas a uma região do córtex ou provocar a separação completa
do osso e causar o rompimento dos vasos sanguíneos da medula óssea e do periósteo
(Merbs, 1989; Roberts, 1988; Ubelaker, 1989). Representam uma das condições patoló-
gicas mais comuns que podem ser encontradas nos restos ósseos (Roberts e Manchester,
1985).

As principais causas das fracturas são as forças de tensão, a compressão, a torção e a fle-
xão anómala do osso (Larsen, 1997; Ortner e Putschar, 1981). Podem provocar infecções mais
ou menos graves, danos nos tecidos moles, na rede nervosa e nos vasos sanguíneos e con-
duzir a modificações no esqueleto como o encurtamento e/ou mau alinhamento do osso afec-
tado que podem levar à degeneração das articulações adjacentes e ao desenvolvimento de
artrose secundária (Merbs, 1989; Steinbock, 1976).

A cultura de uma determinada população influencia a incidência e a localização dos
casos traumáticos, por isso a análise das fracturas ao nível populacional proporciona impor-
tantes informações acerca do comportamento humano, nomeadamente sobre actividades vio-
lentas, acidentes, ocupação profissional, violência intencional e existência/ausência de cui-
dados médicos (Lovejoy e Heiple, 1981; Merbs, 1989). Por exemplo, várias investigações con-
cluíram que os caçadores-recolectores apresentam padrões traumáticos diferentes dos agri-
cultores sedentarizados (Larsen, 1997; Merbs, 1989). 

O estado de conservação dos ossos, a idade em que ocorreu o trauma, as fracturas de
indivíduos não adultos, as fracturas de stress, e as fracturas peri mortem que frequentemente
são confundidas como post mortem constituem as principais limitações à análise e interpre-
tação das condições traumáticas (Roberts, 1988).

O interesse da análise das condições traumáticas reside sobretudo no seu significado
socio-cultural ao nível da população, sendo de diminuta importância a sua análise a nível indi-
vidual.
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7.5.1.1. Metodologia

O diagnóstico das fracturas dos ossos analisados foi realizado mediante a observa-
ção macroscópica das superfícies ósseas, não tendo sido possível recorrer ao exame radio-
lógico devido a limitações de ordem prática. A radiologia é uma técnica importante na
análise e interpretação das fracturas, nomeadamente na determinação do tipo de fractura,
na averiguação de linhas de fractura e na análise do estado de consolidação do osso afec-
tado.
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FIG. 40 – Fractura no terço inferior da tíbia direita 233.2058: A – tíbia; B – destaque da área fracturada; C – extremidade distal.    



7.5.1.2. Resultados e discussão

O elevado estado de fragmentação óssea condicionou o estudo das fracturas pelo que a
sua frequência poderá estar subestimada. Não obstante foram detectados alguns casos que
destacaremos. A tíbia direita 233.2058 (Fig. 40) que pertence a um indivíduo do sexo femi-
nino apresenta uma fractura oblíqua no terço inferior da diáfise que se consolidou de uma
forma incorrecta visto que o osso está mal alinhado e encurtado. A reacção perióstica é
ligeira encontrando-se circunscrita à área da fractura (formação de calus ósseo) e as articu-
lações não desenvolveram artrose secundária. Trata-se de um caso relevante já que o indiví-
duo sobreviveu vários anos após este episódio traumático e o osso — apesar de mal alinhado
e mais curto — não desenvolveu qualquer tipo de degeneração das suas articulações nem
ostenta sinais de reacção óssea para além da área da fractura. Possivelmente a locomoção
desta mulher estaria afectada, hipótese que apenas poderia ser confirmada se possuíssemos
outros elementos do esqueleto, nomeadamente os ossos da bacia e os outros ossos dos mem-
bros inferiores.

A extremidade distal do rádio direito 233.1814 encontra-se deformada e apresenta reac-
ção perióstica intensa. O mesmo tipo de lesão foi observado na extremidade distal de cúbito
direito 233.2440, colocando-se a hipótese de que estes dois ossos pertençam ao mesmo indi-
víduo. A perfeita articulação entre eles e o mesmo tipo de lesões corrobora a mesma (Fig. 41).
Certamente que se trata de um caso traumático em que pode ter sucedido fractura dos ossos
(não se observa calus ósseo porque a fractura deve ter ocorrido numa parte mais superior do
antebraço que não se conservou). A artrose do pulso é claramente secundária como conse-
quência de um episódio traumático.

Uma fractura consolidada num 5.0 metacarpiano direito, este exibe calus ósseo ao meio
da diáfise e quando disposto na sua posição anatómica correcta nota-se que a diáfise apresenta
um arqueamento anormal. É possível que este indivíduo tenha caído e ao tentar suavizar a
queda lançou o braço para se apoiar e se proteger fracturando pelo menos este osso. Contudo,
a ausência de outros ossos deste indivíduo impossibilita um diagnóstico mais preciso.
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FIG. 41 – Possível articulação de 233.1814 com 233.2440: A – vista posterior da extremidade distal do rádio; B – extremidade
distal do cúbito; C – vista anterior da articulação dos ossos do braço.



O úmero esquerdo 233.1356 apresenta uma grande torção no terço superior da diáfise,
quando observado em norma lateral, não sendo evidente a presença de fractura. Não se
regista a presença de calus ósseo e como a diáfise se encontra praticamente inteira é impro-
vável que tenha ocorrido fractura do osso. Supõe-se que se trata de um caso extremo de resis-
tência a forças externas numa combinação de torção e compressão sem quebra do osso (Lar-
sen, 1997). 

Dos 37 fragmentos de costelas analisados um evidencia calus ósseo e reacção perióstica
ligeira remodelada que se pode dever a uma fractura bem consolidada.
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FIG. 42 – Fractura no 5.0 metacarpiano direito 233.2438.

FIG. 43 – Lesão traumática: A – vista exocraniana; B – vista endocraniana.



7.5.2. Outras condições traumáticas

Foi identificado um fragmento de osso frontal (Fig. 43) de um indivíduo adulto pro-
vavelmente do sexo masculino que apresenta uma lesão traumática incisa ao nível do exo-
crânio e diploe provocada por um objecto cortante. A lesão localiza-se na parte posterior
lateral da órbita direita apresentando cinco centímetros de comprimento e três milíme-
tros de largura. Ao examinar a região endocraniana correspondente é visível uma tume-
facção óssea acompanhada de reacção. Esta lesão pode ter resultado de um acidente ou
de um episódio de violência intencional. A ferida encontrava-se em fase de cicatrização
no momento do falecimento deste indivíduo o que significa que sobreviveu após este
trauma grave.

Para além da condição acima exposta foram observados três crânios com depressões cir-
cunscritas na tabula externa de etiologia possivelmente traumática, não se tratando de modo
algum de trepanações. O primeiro é o crânio feminino 233.2817 que apresenta uma depres-
são oval com cerca de dez milímetros de diâmetro sobre o osso frontal direito e outra circu-
lar com aproximadamente 7 mm de diâmetro sobre o parietal esquerdo; o segundo é o crâ-
nio masculino 233.2823 que ostenta uma pequena depressão circular com cerca de nove milí-
metros sobre o osso parietal direito; e o último é o crânio 233.2351 (Fig. 44) de um indivíduo
não adulto que possui uma depressão circular na região frontal com aproximadamente 8 mm
de diâmetro.

7.6. Casos patológicos particulares

7.6.1. Doença de Legg-Calvé-Perthes

A doença de Legg-Calvé-Perthes enquadra-se nas doenças que categorizam as “necro-
ses vasculares” (Rothschild e Martin, 1993). Trata-se de um caso específico de osteocon-
drose, sendo classificada como uma doença de natureza circulatória. Manifesta-se por
alterações macroscópicas exuberantes na epífise proximal do fémur. Esta é mais afectada
nas suas normas superior e anterolateral ficando extremamente espalmada e larga o que
lhe confere um aspecto de cogumelo. O colo torna-se anormalmente curto e espesso e a
fovea capitis para o ligamentum teres oblitera e desaparece. O alargamento da cabeça com
formação exagerada de osso novo nas suas margens e eburnação é característico da
artrose secundária (Aufderheide e Rodríguez-Martín, 1998; Umbelino e Wasterlain,
2001).

A análise radiológica revela uma descalcificação da cabeça caracterizada por um aumento
da densidade radiológica misturada com bandas de radioluscência e desorganização da
arquitectura do osso. O osso epifisial cobre o colo femoral produzindo uma imagem típica
de “coxa plana” e forma de “cogumelo”. Verifica-se a ocorrência de “quistos” metafisiários
radioluscentes que podem simular um abcesso ou “tumor” (Aufderheide e Rodríguez-Mar-
tín, 1998).

A doença de Legg-Calvé-Perthes afecta principalmente os indivíduos do sexo mascu-
lino (numa proporção de 4:1) na sua primeira década de vida (Umbelino e Wasterlain,
2001) e é frequentemente unilateral. Aufderheide e Rodríguez-Martín (1998) põem a
hipótese de esta doença estar relacionada com o status económico, já que encontraram uma
grande proporção de crianças provenientes de meios socio-económicos baixos com esta
patologia.
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FIG. 44 – Crânio de indivíduo não adulto com lesão traumática.



O colapso da articulação da anca ocorre devido a lesões causadas por trauma, infecções,
problemas hematológicos, deposição de urato e artrite reumatóide ou problemas de causa des-
conhecida ao nível das artérias e/ou veias que irrigam a cabeça do fémur conduzindo à
isquemia e posteriormente à necrose do tecido ósseo (Rothschild e Martin, 1993). A necrose
é a principal responsável pelas irregularidades das superfícies articulares, já que os frag-
mentos necróticos de osso separam-se da cabeça do fémur permanecendo temporariamente
soltos na articulação, sendo posteriormente reabsorvidos ou incorporados de novo nos ossos
da articulação (Rothschild e Martin, 1993). Estes fenómenos, aliados a um processo normal
de remodelação óssea, alteram o volume e a forma da cabeça e do acetabulum, produzindo
uma subluxação secundária da anca que para além de problemas mecânicos causa a dege-
neração da articulação. Em suma, a doença de Legg-Calvé-Perthes é causada por uma obs-
trução no abastecimento sanguíneo da cabeça femoral em crescimento, resultando daí uma
necrose vascular. 

O diagnóstico diferencial da doença de Legg-Calvé-Perthes é complicado pois produz
sinais similares a outras enfermidades, tais como o deslocamento congénito da anca, a
doença epifisiolítica e o trauma (Aufderheide e Rodríguez-Martín, 1998; Umbelino e Was-
terlain, 2001).

7.6.1.1. Resultados e discussão

A epífise proximal do fémur 233.2444 mostra alargamento do seu diâmetro, elevada
porosidade, deformação, ausência de fovea capitis e o desenvolvimento de artrose secundá-
ria severa (Fig. 45). Portanto, a tipologia das alterações observadas especialmente a forma de
“cogumelo” da cabeça leva-nos a propor a doença de Legg-Calvé-Perthes como a etiologia mais
provável. Não foi efectuada a análise radiológica. Estando em presença de um osso de um
indivíduo adulto deduz-se que esta lesão tenha ocorrido durante o período da infância —
como em quase todos os casos doença de Legg-Calvé-Perthes — e que tenha acompanhado
o indivíduo durante toda a sua vida, sem grandes cuidados médicos como o demonstra a pre-
sença de artrose secundária severa. 
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FIG. 45 – Possível caso de doença de Perthes no fémur 233.2444: A – vista medial; B – vista lateral.



O osso coxal 233.2445 (Fig. 46) e o fémur 233.2129 (Fig. 47) direitos pertencem ao
mesmo indivíduo visto que articulam correctamente e apresentam o mesmo tipo de lesões.
A cabeça femoral evidencia porosidade moderada, com alargamento e deformação, a fovea

capitatis encontra-se completamente obliterada. No osso coxal o aumento do tamanho do ace-

tabulum acompanha a dilatação da cabeça do fémur mostrando eburnação extrema no seu
interior e porosidade, não sendo observado nenhum falso acetabulum. Ambos desenvolveram
artrose secundária severa. Pelas características enunciadas, parece tratar-se de mais um caso
de doença de Legg-Calvé-Perthes. Não foi realizado exame radiológico.
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FIG. 46 – Acetabulum direito 233.2445: A – vista lateral; B – vista medial.

FIG. 47 – Terço superior do fémur direito 233.2129: A – vista anterior; B – vista posterior.



A doença de Legg-Calvé-Perthes, a deslocação congénita da anca, a doença epifisiolítica
e o trauma são patologias que exibem no osso sinais semelhantes o que dificulta os seus diag-
nósticos diferenciais. Considerando os casos acima descritos, a possibilidade de se tratar de
deslocação congénita da anca, trauma ou doença epifisiolítica é descartada: No primeiro, o
fémur mostra todas as características da doença de Legg-Calvé-Perthes, nomeadamente a
ausência de fovea capitis, mas o diagnóstico preciso é inviável visto não possuímos o aceta-

bulum. No segundo caso, os ossos da articulação da coxa direita estão presentes. O acetabu-

lum, para além das alterações patológicas supra referidas, não mostra o desenvolvimento de
uma nova articulação para a cabeça femoral, e a cabeça do fémur exibe todas as característi-
cas da doença de Legg-Calvé-Perthes, inclusivamente a obliteração da fovea capitis, sendo por
isso viável um diagnóstico mais assertivo. 

Em suma, os resultados das duas análises efectuadas sugerem que estamos a lidar com
a doença de Legg-Calvé-Perthes, mas a ausência de esqueletos completos inviabiliza qualquer
diagnóstico definitivo e características da doença tais como a unilateralidade/bilateralidade
também não podem ser avaliadas. A falta de alguns ossos importantes, como o osso coxal,
frequentemente afectados por estas doenças mas imprescindíveis para um diagnóstico dife-
rencial, é um factor limitativo. 

7.6.2. Neoplasias

Nas neoplasias, apenas foram examinados os osteomas que estão englobados no grupo
de tumores benignos, que são pequenas projecções ósseas arredondas e densas, e que apre-
sentam uma textura diferente do restante tecido ósseo (Steinbock, 1976).

7.6.2.1. Resultados 

Foram observados osteomas de pequenas dimensões sobre dois fragmentos de ossos cra-
nianos e um maxilar superior: no parietal esquerdo do crânio masculino 233.2825, no frontal
do crânio masculino (Fig. 48) e na região palatina, do lado direito, do maxilar superior 233.2545.
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FIG. 48 – Osteoma.



7.6.3. Exostoses

O desenvolvimento de uma massa óssea circunscrita sobre a superfície óssea denomina-
se exostose (White, 2000). 

7.6.3.1. Resultados 

O perónio esquerdo 233.2441 ostenta uma exostose na sua extremidade distal e medial
(Fig. 49): a massa óssea de contornos bem definidos apresenta um aspecto poroso, a diáfise
mostra sinais de reacção perióstica e a extremidade distal não evidencia artrose nem ente-
sopatias. A sua etiologia é desconhecida, contudo, sugere-se uma possível calcificação do liga-
mento tíbio-fibular.
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FIG. 49 – Exostose na extremidade distal do perónio 233.2441.


