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Nesta comunicação mostraremos alguns resultados do projeto Tothmea, que vem 

sendo desenvolvido em diversas etapas desde 1997 no Museu Egípcio Rosacruz, na 

cidade de Curitiba. Na primeira delas, voltada para a história da múmia, realizamos 

uma análise de mais de 50 documentos históricos, que incluem artigos de jornais, 

fotografias, cartas e uma entrevista, por meio da qual reconstruímos toda a trajetória 

de Tothmea desde sua saída do Egito, em 1886, passando por um pouco mais de um 

século nos Estados Unidos até sua transferência para o Brasil, em 1995. Em uma 

segunda etapa realizamos a inspeção macroscópica da múmia e efetuamos a 

restauração da face de Tothmea, por meio da remoção, identificação e colagem dos 

fragmentos ósseos que se encontravam no interior da caixa craniana. Ao mesmo 

tempo, com o uso de técnicas bio-médicas não-invasivas, como raios-X e tomografia 

computadorizada, foi possível levar a cabo um estudo sobre o preocesso de 

mumificação ao qual Tothmea foi submetida, bem como estabelecer a estimativa de 

idade e os problemas de saúde. Esta foi realizada com o auxílio do Dr. Enio 

Rogacheski, chefe da seção de radiologia no Hospital da Clínica da Universidade 

Federal do Paraná, em 10 de agosto de 1999. Já ao final de 2012, utilizando os dados 

combinados da restauração do rosto com os cortes tomográficos do crânio da múmia, 

foi possível levar a cabo a mais recente etapa do projeto: a realização da aproximação 

facial forense. Esta foi produzida em conjunto com o artista 3D Cícero Moraes, 

empregando uma série de softwares livres. Recentemente, obtivemos um modelo 3D 

da face, por meio do qual será possível concluir um busto realístico que se encontra 

em preparação. Os resultados dos nossos estudos foram compensadores, pois 

ampliaram em muito as informações sobre a múmia, que puderam ser compartilhadas 

tanto no meio acadêmico como no próprio espaço do museu. 

 


