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RESUMO 

 
A odontologia legal é uma das áreas da ciência que coloca os conhecimentos da 
odontologia a favor da sociedade civil e da justiça. Uma das grandes eficiências 
dessa especialização é a identificação humana que tem a rugoscopia um 
eficiente método biométrico. Esta técnica envolve o estudo das rugas palatinas 
que são acidentes anatômicos únicos e que estão presentes em locais 
estratégicos na porção anterior do palato duro, sendo consideradas imutáveis 
durante toda a vida e seguindo, sendo importantes no estudo da identificação 
humana. O objetivo do trabalho foi estudar as características rugoscópicas de 
indivíduos da cidade de Feira de Santana, afim de avaliar sua aplicabilidade 
como método de identificação humana individual. Procedeu-se a um estudo 
observacional, classificatório e transversal. O estudo correspondeu a análise de 
100 modelos de gesso da arcada superior, onde 51 correspondiam a indivíduos 
do sexo feminino e 49 do sexo masculino. Para a análise foram adotadas as 
classificações de Silva (1936) analisando a relação quantitativa das rugas, 
Carrea (1937) relacionando a disposição das rugas e Bassauri (1961) analisando 
os morfotipos de rugas. Os resultados mostraram que de acordo com o sistema 
de Silva, cada indivíduo possui aproximadamente 11 rugas. Quanto à análise de 
Carrea, o tipo IV foi o mais predominante. Enquanto Bassauri demonstrou não 
haver concordância em nenhum padrão. Por fim, ficou constatado que não 
existem diferenças significativas, provando que a rugoscopia pode ser utilizada 
como um meio eficaz para identificação humana, além de ser um método viável, 
de baixo custo e fácil execução.   
 

PALAVRAS-CHAVES: Antropologia Forense, Odontologia Legal, Palato Duro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
ABSTRACT 

 

Legal dentistry is one of the areas of science that places the knowledge of 
dentistry in favor of civil society and justice. One of the great efficiencies of this 
specialization is the human identification that uses rugoscopy as an efficient 
biometric method. This technique involves the study of palatine wrinkles, which 
are unique anatomical accidents that are present in strategic locations in the 
anterior portion of the hard palate, being considered immutable throughout life 
and being important in the study of human identification. The goal of this work 
was to study the rugoscopic characteristics of individuals from the city of Feira de 
Santana, in order to evaluate its applicability as a method of individual human 
identification. An observational, classificatory and cross-sectional study was 
carried out. The study corresponded to the analysis of 100 plaster models of the 
upper arch, where 51 corresponded to females and 49 to males. For the analysis 
were adopted the classifications of Silva (1936) analyzing the quantitative 
relationship of wrinkles, Carrea (1937) relating the disposition of wrinkles, and 
Bassauri (1961) analyzing the morphotypes of wrinkles. The results showed that 
according to Silva's system, each individual has approximately 11 wrinkles. As 
for Carrea's analysis, type IV was the most prevalent. While Bassauri has 
demonstrated that there is no agreement on any pattern. Finally, it was found that 
there are no significant differences, proving that rugoscopy can be used as an 
effective means for human identification, besides being a viable method, of low 
cost and easy execution.  
 

KEYWORDS: Forensic anthropology, forensic dentistry, hard palate.
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1. INTRODUÇÃO  

 
A identificação humana tem caráter fundamental para o progresso da 

sociedade. Todos têm direito a uma identificação individual na sociedade civil, 

estando esse processo ligado intimamente a prática dos seus direitos e deveres, 

trazendo à tona sua individualização (MODESTO, FIGUEIRA JÚNIOR, 2014).  

A individualidade humana parte de um complexo de características únicas 

de cada indivíduo, como as impressões digitais, o DNA e os arcos dentários. 

Estas especificidades são utilizadas para diferenciar e identificar um indivíduo 

vivo ou um cadáver, sendo considerados métodos primários de identificação 

(MATUTE, 2015).  

A odontologia legal, por sua vez, é considerada uma área eficiente e 

obtêm bons resultados para investigação, partindo do pressuposto da resistência 

dos dentes e dos materiais odontológicos à ação do calor, traumatismos e 

agressões químicas. Sua prática consiste na associação das informações 

presentes na documentação odontológica, composta pelo prontuário 

odontológico, radiografias, modelos de gesso, exames, fotografias, entre outros 

e o exame do corpo (SILVA et al., 2008), permitindo se chegar a identidade 

humana pela comparação dos registros obtidos ante mortem (AM) e post mortem 

(PM) (SILVA et al., 2015).  

Outros métodos odontológicos também podem ser utilizados no processo 

de identificação, principalmente quando o uso dos métodos primários se torna 

inviável, como a queiloscopia e a rugoscopia palatina. Esta última, por suas 

características tem potencial de identificação biométrica, por serem únicas e 

estarem presentes no indivíduo vivo, morto, em alguns casos, também em 

processo de esqueletização (MODESTO, FIGUEIRA JÚNIOR, 2014; BARROS, 

2016).  

Isto porque, as rugas palatinas se encontram em um local estratégico, 

protegida de traumas e temperaturas elevadas. Espana et al., (2010), 

demostraram que a relação das próteses dentárias, substâncias químicas ou 

traumas não modificam a morfologia dessas estruturas. Além destas, segundo 
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Manganotti et al., (2021), o perfil das rugosidades não resulta nas diferenças 

etárias, cor da pele e uso de ortodontia prévia.  

O estudo da rugoscopia palatina como um método de identificação 

individual foi citado inicialmente por Lopes de Léon em 1924, inspirado por 

Vucetich. A partir desse estudo, começaram-se as pesquisas sobre as rugas 

palatinas e as formas mais rápidas e seguras para identificação através desta, 

propondo então vários sistemas de classificação, como Carrea (1937), Silva 

(1938), Martins dos Santos (1952), Thomas e Kotze (1983), entre outros 

(VELOSO, 2017).  

Sendo assim, com a evolução das ciências forenses provou-se a 

eficiência das rugosidades palatinas como um método de identificação humana, 

mostrando a sua aplicabilidade mesmo em condições desfavoráveis 

(TORNOVOI; SILVA, 2010).  

Levando em consideração a relevância do tema e a importância deste na 

sociedade, a presente pesquisa teve como objetivo estudar as características 

rugoscópicas de indivíduos da cidade de Feira de Santana, a fim de avaliar sua 

aplicabilidade como método de identificação humana individual.  

 

2. REVISÃO DE LITERATURA  
 

A identificação humana é necessária para a formação da sociedade tanto 

jurídica quanto socialmente, para que qualquer indivíduo tenha seus direitos 

reservados e cumpridos, do ponto de vista cível e legal. A identidade de um 

indivíduo está vinculada à sua individualização, podendo ser definida como um 

conjunto de características físicas, funcionais, psíquicas, mas que o permitem 

distinguir de todas as outras pessoas, tornando-se apenas igual a si mesma 

(FRANÇA, 2013; MARTINS FILHO et al., 2009).   

Para garantir o processo de identificação, este deve cumprir requisitos 

técnicos e biológicos. Nos parâmetros biológicos encontram-se a unicidade 

(características únicas de cada indivíduo, não se repetem), a imutabilidade (não 

sofrer alterações ao longo da vida) e a perenidade (resistência à ação do tempo). 

Nos requisitos técnicos se enquadram a praticabilidade (o custo de determinada 
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técnica é viável) e a classificabilidade (facilita o arquivamento e proporciona 

rapidez na busca de dados) (MARTINS FILHO et al., 2009).   

 

2.1 MÉTODOS DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA 
 

Nas antigas civilizações as formas de identificação eram muitas vezes 

cruéis, como as mutilações, como queimaduras com ferro e tatuagens. Ainda 

assim, apesar da importância desses métodos na história, estes possuíam 

falhas, pois as mutilações podiam decorrer dos acidentes e as tatuagens 

poderiam ser alteradas ou removidas. Então, outros métodos seguros passaram 

a ser aplicados no processo de identificação humana (SENNA, 2014).  
A identificação pericial pode ser inicialmente realizada pelo 

reconhecimento visual através de familiares, mesmo que essa seja uma 

identificação empírica e subjetiva sendo altamente suscetível a erros e falhas. 

Em seguida, precisa ser empregado um método primário de identificação, sendo 

eles à dactiloscopia, o DNA, os métodos odontolegais, tendo como referência os 

arcos dentais, a queiloscopia e rugoscopia palatina (MARTINS FILHO et al., 

2006).  

Segundo Senna (2014), a papiloscopia é uma técnica que traz consigo o 

princípio da imutabilidade e da perenidade, além de serem desenhos digitais 

únicos e acompanhar o indivíduo por toda a vida. Devido a confiabilidade, ao 

baixo custo e rapidez na captação das digitais a datiloscopia vem sendo indicada 

para inquéritos e processos criminais (MACEDO, CAMPOS; 2013).  

Dentre as técnicas, a análise do DNA identifica o perfil genético exclusivo 

de um indivíduo, encontrado em sangue, cabelos, sêmen, fluidos biológicos e 

fragmentos de ossos, sendo útil na comparação de parentescos para casos de 

corpos carbonizados (DOLINSKY, PEREIRA, 2007). Apesar do excelente 

método, este possui limitações como o alto custo, a possibilidade de degradação 

do mesmo e necessidade de parentes próximos para estabelecer o vínculo 

genético (TORNAVOI; SILVA, 2010). 

O cirurgião-dentista tem o dever de conservar os prontuários e atender à 

solicitação de acesso, através do seu responsável legal ou paciente, este deve 

ser completo e atualizado, devendo-se evitar códigos que não sejam, possíveis 

identificar. O odontolegista será o responsável pela interpretação dos prontuários 
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fornecidos, se não encontradas dificuldades, o grau de acerto para identificação 

é seguro e rápido (PARANHOS et al., 2007; PARANHOS et al., 2009; SANTOS, 

2011; SILVA et al., 2020). 

Além da arcada dentária, o sistema estomatognático tem o lábio -

queiloscopia - que possui marcas exclusivas do indivíduo, e as rugas presentes 

na região anterior ao palato duro que são imutáveis, até certo período post-

mortem. A análise e classificação preservam as provas, através de modelos de 

gesso e fotografias, além de terem a possibilidade de serem usadas no futuro 

(CASTELLANOS et al., 2007; SANTOS, 2011; GOMES, 2012; COUTINHO et al., 

2013).  

 

2.2 CARACTERÍSTICAS RUGOSCÓPICAS 
 
As rugas palatinas são formadas por volta do terceiro mês de vida 

intrauterina, e após sua formação, mantém-se estáveis durante toda vida, 

sofrendo alterações apenas em comprimento e posição. A explicação para que 

ocorra estas pequenas mudanças está associada ao aumento da altura facial 

inferior e posição vertical dos incisivos superiores, sendo assim, há maior 

frequência nos jovens do que nos adultos (CALDAS; MAGALHÃES; AFONSO, 

2007; JURADO et al., 2009). 

Anatomicamente, sabe-se que na mucosa do palato duro, identificam-se 

a rafe palatina, um sulco anteroposterior, central, limitado por um conjunto de 

cristas lineares. As rugas palatinas originárias podem variar de três a cinco para 

cada lado. Nos primeiros anos de vida, ocorre também, alterações no 

comprimento das rugas tornando-se maiores e aumentando a distância entre 

elas de forma que o seu padrão de orientação se torne mais claro 

(CASTELLANOS et al., 2007).  

A configuração, o comprimento, a largura, o número e as orientações 

variam consideravelmente entre as pessoas, até mesmo entre gêmeos 

monozigóticos. Esta variação também existe, embora em menor grau, entre os 

dois lados em uma mesma pessoa (GRUBER; KAMEYAMA, 2001; 

MANGANOTTI et al., 2021).  

As rugas que são as mais indicadas para servirem como referência são 

as rugas mais afastadas dos incisivos, já que as que se localizam próximo dessa 
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região sofrem mais alterações verticais. Devido à natureza fibrosa, resiste 

mesmo vários dias após a morte, sendo considerado um método de identificação 

excelente (CARRASCO et al., 2013).  

Acredita-se que nem mesmo doenças, traumatismos e agressões 

químicas possam causar alterações na morfologia das rugosidades palatinas e 

que mesmo quando é observado alguma alteração, são menos acentuadas que 

em outros órgãos (OHTANI et al., 2008). Estudos mostram também que, diante 

de alterações advinda da utilização de disjuntor palatino, elas mantêm padrões 

constantes, onde preenche os requisitos necessários para identificação humana 

(BARROS; 2016). 

 

2.3 SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO 
 
A técnica da rugoscopia palatina compreende analisar a forma, tamanho 

e posição das cristas, localizadas na mucosa do palato duro, no terço anterior do 

palato, atrás da papila incisiva (TORNAVOI; SILVA, 2010).  
Segundo Patil, Patil e Acharya (2011), o primeiro sistema de classificação 

foi desenvolvido por Goria em 1911, nesse método, as rugas que tinham duas 

ou mais ramificações eram contadas apenas como uma, independente se 

tivessem forma de Y ou de V. Goria distinguia ainda os tipos, simples ou 

primitivas e desenvolvidas.  

Lopes de Léon, em 1924 foi o primeiro a sistematizar o estudo das rugas, 

classificando-as em simples (conforme sua forma e classificadas de 1 a 5) e 

compostas (união de duas rugas simples e representada numericamente pela 

união dos números da classificação simples) Em 1932, Trobo-Hermosa onde as 

pregas do palato são divididas em simples ( A, B, C, D, E, F) e composta que é 

a união de dois ou mais tipos de rugas sendo representada pela letra X. 

(MIRANDA et al., 2011) (CALDAS; MAGALHÃES; AFONSO, 2007; TORNOVOI; 

SILVA, 2010).   

Em 1937, Carrea levou em consideração quatro tipos de direcionamento 

das rugas palatinas. Dividindo o palato em direito e esquerdo apresentando uma 

linha vertical correspondente a papila mediana e classificou conforme o sentido 

que elas estavam. Podendo ser Tipo I, apresentam convergindo para a rafe 

palatina no sentido póstero-anterior. Tipo II, estão horizontalizadas e 
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perpendiculares a rafe palatina. Tipo III, direcionam-se no sentido ântero-

posterior, convergindo na rafe palatina. Tipo IV, estão dispostas em várias 

direções (CALDAS; MAGALHÃES; AFONSO, 2007; PATIL; PATIL; ARCHARYA, 

2008; FONSECA; FLÓREZ, 2009; TORNAVOI; SILVA, 2010; WICHNIESKI et 

al., 2012).  

Silva em 1938, sugeriu a caracterização das rugas em dois grupos 

distintos. Adotando morfotipos numéricos para defini-las, as simples são 

classificadas de 01 até 06 conforme a sua forma (tipo 1: reta; tipo 2: curva; tipo 

3: angulosa; tipo 4: circular; tipo 5: sinuosa, e tipo 6: ponto), já as rugas 

compostas (em “Y”, cálice, raquete ou ramificada), sendo realizada a soma das 

rugas simples que a compunham. Permitindo a classificação das rugosidades 

em mais de um tipo e em ambos os lados dos modelos de gesso (ESPAÑA et 

al., 2010; MIRANDA et al., 2011; CASTRO SILVA; SILVA; VEIGA, 2014).  

Martins dos Santos em 1952, dividiu as rugas palatinas mediante a sua 

localização. Lysell em 1955, propôs uma classificação baseada na unificação 

das rugosidades, bem como a sua direção, forma e comprimento. (PATIL; PATIL; 

ACHARYA, 2008; SAXENA; SHARMA; GUPTA, 2010; BHULLAR; KAUR; 

KAMAT, 2011; CALDAS; MAGALHÃES; AFONSO, 2007; TORNAVOI; SILVA, 

2010).  

Já Bassauri, em 1961, fez uma classificação semelhante à de Trobo-

Hermosa, onde as rugas principais são denominadas por letras maiúsculas e 

localizam-se na região anterior à esquerda e à direita do palato, enquanto as 

posteriores são rugas acessórias e são representadas por números 

(CASTELLANOS et al., 2007; CALDAS; MAGALHÃES, AFONSO, 2007; 

TORNAVOI, SILVA, 2010). 

Valendo salientar que os estudos das rugas palatinas despertam um 

interesse nos pesquisadores pela viabilidade das técnicas e o desejo de tornar 

a metodologia uma proposta para solucionar casos de identificação humana, 

pela razão de poder ser um método biométrico de grande eficiência (SOARES, 

2017, VELOSO; 2017).  

 

2.4 EXAME RUGOSCÓPICO 
O estudo das rugosidades pode acontecer através de várias metodologias 

como fotografias intraorais que é um método simples e de baixo custo, as 
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devidas fotografias devem ser arquivadas nos prontuários odontológicos. 

Entretanto considera-se essa técnica como desvantagem pela dificuldade de 

analisar corretamente as rugas palatinas (SAXENA et al., 2010; GONDIVKAR et 

al., 2011).  

Segundo Tornovai e Silva (2010), a calcorrugoscopia é uma metodologia 

complementar para a fotografia, onde é feito um rugograma com papel de 

acetato. Entretanto, sabe-se que a obtenção dos modelos de gesso é o padrão 

ouro do método rugoscópico, além de ser o mais utilizado, permite uma cópia 

fidedigna, além da facilidade de obtenção dos modelos. O manuseio deste, deve 

ser realizado através da moldagem com silicone ou alginato e posteriormente a 

obtenção dos modelos de gesso (GONDIVKAR et al., 2011).  

 A Estereoscopia é um método que usa um software de comparação de 

rugas palatinas, onde duas fotografias são vistas de pontos distintos, com 

imagens colocadas num estereoscópio, resultando em uma imagem em 3D das 

rugosidades e posteriormente ao resultado estas são analisadas, por ser uma 

técnica mais cara e de difícil acesso, é pouco utilizada. Já a 

Estereofotogrametria, faz uso de um software chamado de Taster Matra, onde 

esse permite avaliar o comprimento e a posição das rugas. Assim como a 

estereoscopia é pouco utilizada pelo alto custo (TORNOVAI; SILVA, 2010; 

SAXENA et al., 2010; BARRERA SILVA, et al., 2020).  

 
3. METODOLOGIA  

O presente estudo é caracterizado por ser do tipo observacional, 

classificatório e transversal, com natureza de abordagem quantitativa, 

envolvendo a apresentação dos métodos de classificações das rugosidades 

palatinas propostos por Carrea (1937), Silva (1938) e Bassauri (1961), 

respectivamente.  

Em um momento prévio a coleta dos dados foi realizado um estudo piloto 

de calibração para os pesquisadores, além de testar os métodos de obtenção 

dos dados, os índices foram avaliados pelo método Kappa, sendo que a 

concordância entre os examinadores chegou a 0,851, sendo esta uma ótima 

concordância.  

A coleta de dados foi realizada pelos alunos da graduação de 

Odontologia da Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana (UNEF). A 
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análise dos dados obtidos foi realizada por uma dupla de 

observadores/pesquisadores, que realizaram a classificação das rugosidades 

palatinas dos participantes, sendo este um grupo de voluntários, em que foi 

obtido os modelos de gesso individuais após autorização do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

A amostra estudada constitui-se de 100 modelos de pessoas residentes 

em Feira de Santana e/ou residentes nas cidades circunvizinhas. O grupo foi 

composto por homens e mulheres maiores de 18 anos que autorizaram a 

pesquisa.  

A seleção dos participantes da amostra foi composta por frequentadores 

da clínica Odontológica Drº Thiago Oliveira, e foram considerados os 

participantes elegíveis para este estudo: (I) sexo: feminino e masculino; (II) faixa 

etária: a partir de 18 anos; (III) cor da pele: sem distinção e ainda, foram 

excluídos deste estudo: (IV) portadores de quaisquer lesão de palato decorrente 

a trauma, inflamação, má formação ou outras anormalidades; (V) obtenção 

inadequada da moldagem da arcada superior.  

A coleta dos dados foi realizada através de modelos de gesso já 

confeccionados e arquivados, seguindo todas as proporções necessárias. 

Previamente a análise das rugas, foi realizado o contorno das rugosidades com 

auxílio de um lápis preto, evidenciando assim as rugas em relação ao gesso. 

Após o delineamento, os padrões foram classificados de acordo com os sistemas 

propostos por Carrea (1937), Silva (1938) e Bassauri (1961). 

Seguindo Carrea (1937), foi realizado um delineamento das rugosidades 

palatinas com lápis preto seguindo as disposições das rugas, dividindo-as em 

direita e esquerda, separando-as por um traço vertical até a papila incisiva. 

Baseando então as rugas em quatro circunstâncias, onde as do tipo I, são as 

rugas que convergem a rafe palatina no sentido póstero-anterior, as do tipo II 

estão localizadas horizontalmente e perpendicularmente a rafe palatina, por sua 

vez as rugas que se direcionam no sentido ântero – posterior e convergem a rafe 

palatina, são tipo III e por fim as que estão em sentidos variados são tipo IV 

(FIGURA 1). 
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Figura 1 – Classificação proposta por Carrea (1937)  

 
Fonte: FONSECA, FLÓREZ (2009) 

Posteriormente a avaliação de Carrea (1937), avaliou-se seguindo os 

padrões de Silva, que adota as conformações: tipo 1: reta; tipo 2: curva; tipo 3: 

angulosa; tipo 4: circular; tipo 5: sinuosa, tipo 6: ponto e das rugas compostas 

em “Y”, cálice, raquete ou ramificada, desconsiderando as rugas inferiores a dois 

milímetros. Finalizando esta com a soma das rugas, de acordo com a quantidade 

de cada conformação (FIGURA 2).  

Figura 2 – Classificação de Silva (1938)  

 
     Fonte: CASTRO-SILVA, SILVA E VEIGA (2010). 

Por fim, foi avaliado de acordo com Bassauri que propõe que a ruga 

principal, localizada mais anteriormente será classificada com letras maiúsculas 

(A, B, C, D, E, F, X) e em seguida as rugas acessórias, através de números (1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7), dividindo as rugas em direita e esquerda. Para este método foi 

feito um código para permitir a identificação posteriormente (QUADRO 1).  

Quadro 1 - Sistema de Classificação proposto por Bassauri 

Ruga Principal Ruga Acessória Anatomia 
A 1 Ponto 

B 2 Linha 

C 3 Ângulo 

D 4 Sinuosa 

E 5 Curva 

F 6 Círculo 

X 7 Polimórfica 
Fonte: TORNOVOI; SILVA (2010). 
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Após a classificação de todos os modelos de gesso dos participantes, 

seguindo as abordagens citadas anteriormente, foi elaborada uma tabela 

eletrônica com as informações das rugosidades palatinas no programa Excel 

(Office 2010, Microsoft Corporation, Redmond, Washington, EUA), neste foi 

exposto os valores quantitativos das rugas palatinas. Por fim, foi feita um código 

individualizado entre os três métodos, como uma forma de mostrar que a 

individualização é uma das características mais marcantes das rugas palatinas.  

 

4. RESULTADOS 
De acordo com os dados coletados, a pesquisa consta com 51% de 

modelos femininos e 49% de modelos masculinos em um número de 100 

modelos, pertencentes a indivíduos que tem idades variando entre 18 e 62 anos, 

equiparando-se a uma média de 31 anos.  

No que se refere a avaliação rugoscópica, a Tabela 01 apresenta a 

classificação das rugosidades palatinas aplicadas a sua disposição, proposta por 

Carrea (1937), no qual foi verificado maior predominância da ruga do Tipo IV 

(41%), seguida pelo Tipo II (28%) e pelo Tipo III (27%), o Tipo I (4%) foi o tipo 

menos observado no grupo total nesta pesquisa. Nota-se que foi constatada 

diferença estatisticamente significante entre as rugas do tipo de Carrea 

(p<0,001).  

Quadro 2: Avaliação das rugosidades palatinas de acordo com o método de Carrea (1937). 

Feira de Santana, Bahia, Brasil, 2021.  

 Frequência  Porcentagem 
Tipo I 4 4,0% 

Tipo II 28 28,0% 

Tipo III 27 27,0% 

Tipo IV 41 41,0% 

TOTAL 100 100,00% 

 

A classificação rugoscópica de Silva (1938) é através de morfotipos 

numéricos que definem as rugosidades palatinas (tipo 1: reta; tipo 2: curva, tipo 

3: angulosa; tipo 4: circular; tipo 5: sinuosa, tipo 6: ponto e tipo 7: composta), foi 

então realizada a soma das rugas desde às simples até as compostas. Os 

valores das somas encontrados nos modelos de gesso que foram divididos pelo 
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n amostral do estudo abordado (n=100), a fim de encontrar a frequência relativa 

das rugas palatinas, obtendo uma média de 11,43.  

Quadro 3: Avaliação das rugosidades palatinas de acordo com o método de Silva (1938). Feira 

de Santana, Bahia, Brasil, 2021.  

 VALORES 
MÉDIA 11,4321 

MÍNIMO 5,0 

MÁXIMO 20,0 

Analisando as rugosidades palatinas pelo método de Bassauri (1961), 

exposto na tabela 3, foi percebido que do lado direito a ruga principal (ruga 1) 

que mais se apresentou foi do tipo polimórfica 28 (28%), entretanto foi a ruga do 

tipo sinuosa que manteve a maior constância nas rugas do lado direito, 3 (31%), 

4 (26%), 5 (24%), 6 (12%), 9 (4%), 11 (2%) e 12 (1%). A ruga 2 apresentou-se 

em maior quantidade no formato curva (28%) e as rugas 7(8%) e 8 (5%) 

apresentaram maior quantidade da ruga do tipo linha, apenas a ruga 10 (2%) 

teve uma quantidade semelhante entre as rugas ponto e linha.  

Já no lado esquerdo, a rugosidade palatina do tipo curva (34%) foi a mais 

observada na ruga 1, sendo que a ruga mais predominante do lado esquerdo foi 

a do tipo sinuosa nas rugas 2 (30%), 4 (34%), 5 (24%), 6 (12%), 7 (8%), 8 (4%). 

As rugas 3 e 9 apresentaram um padrão predominante maior de rugas do tipo 

linha (31%) e (12%), respectivamente. A ruga 10 teve uma igualdade entre as 

rugas do tipo curva (1%) e polimórfica (1%), seguida da ruga 12 que se 

apresentou empatada em linha (1%) e sinuosa (1%). A ruga 12 não foi 

apresentada em nenhum indivíduo do lado esquerdo.  

Ao dividir as rugas segundo o sistema proposto por Bassauri (1961), foi 

encontrado um total de 1.101 rugas, sendo 551 rugas em indivíduos homens e 

550 rugas em mulheres. Nota-se que foram encontradas um maior número de 

rugas do tipo sinuosa (27,52%), seguida do tipo curva (22,25%) e linha (21,25%. 

Os tipos círculo (1,18%) e ângulo (4,26%) foram os tipos menos presentes na 

pesquisa.  

A fim de destituir o estudo de potenciais erros, seguiu-se o método de 

Bassauri (1961), onde as rugas foram classificadas de acordo com os seus 

morfotipos, onde verificou-se a formação de um código individual, os resultados 

foram significativos o suficiente para constatarem que não houve nenhum padrão 
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repetido. E que apesar das rugas manterem um padrão, ocorre uma 

diferenciação que é a medida de tendência para a unicidade das rugas. 
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Tipo de ruga palatina 
 

   Gênero Grupo Total   Gênero  Grupo Total     Masculino Feminino   Masculino Feminino 
 

 

  N % N % N %    N % N % N %  
TOTAL 49 49 51 51 100 100  49 49 51 51 100 100  
● Ruga 1               
Ponto             2  4,08   3   5,88    5 5,0        2 4,08  1 1,96   3 3,0  
Linha              8 16,32  16 31,37   24  24,0  7 14,28   12 23,52   19 19,0  
Ângulo              2  4,08  0   0    2 2,0  2   4,08 2 3,92  4      4,0  
Sinuosa              4  8,16  8 15,68   12  12,0    7   14,28 5    9,80 12   12,0  
Curva             10 20,40 16 31,37   26  26,0   16    32,65  18 35,29  34 34,0  
Círculo              3   6,12   0   0    3 3,0        3 6,12 3 5,88    6   6,0  
Polimórfica           20 40,80  8 15,68  28   28,0     12 24,48 10   19,60  22 22,0   

               
● Ruga 2               
Ponto             6 12,24   6 11,76 12 12,0   3    6,12   5 9,80 8    8,0  
Linha            3 6,12    8 15,68 11 11,0  7  14,28 11  21,56  18 18,0  
Ângulo             1 2,04    2 3,92  3   3,0       2  4,08    3  5,88   5  5,0  
Sinuosa          15 30,61  10 19,60    25 25,0    18  36,73 12  23,52  30 30,0  
Curva           15 30,61 13 25,49  28 28,0   9  18,36 14 27,45    23   23,0  
Circulo            1 2,04 0 0       1   1,0       1  2,04    0    0     1  1,0  
Polimórfica            8 16,32 12 23,52  20 20,0       9    18,36   6   11,76 15 15,0 

               
● Ruga 3               
Ponto              4     8,16 6 11,76  10 10,0     3   6,12   1 1,96   8   8,0  
Linha             6 12,24  10 19,60 16 16,0    16  32,65 15  29,41  31 31,0  
Ângulo              3     6,12  2 3,92    5  5,0     2   4,08 4  7,84    6   6,0  
Sinuosa           17 34,69  14  27,45  31 31,0   13  26,53 17 33,33  30 30,0  
Curva            15 30,61 14 27,45 29 29,0    11  22,44 8 15,68   19 19,0  

 Polimórfica              2   4,08    2   3,92 4 4,0     4  8,16 6 11,76   10 10,0  
               
● Ruga 4               
Ponto             7 14,28  9 17,64   16 16,0       7    14,28    3 5,88    10 10,0  
Linha          6  12,24    15  29,41  21 21,0      9     18,36   9   17,64   18 18,0  

Tabela 1: Avaliação das rugosidades palatinas de acordo com o método de Bassauri (1961), entre 100 indivíduos. Feira de Santana, Bahia, Brasil.  
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Ângulo 0 0 1 1,96 1   1,0     2  4,08    1 1,96  3   3,0  
Sinuosa          16 32,65 10 19,60 26 26,0      15 30,61 19 37,25 34 34,0  
Curva 
Círculo 

9 
1 

18,36 
2,04 

7 
0  

13,72 
0 

16 
1 

16,0 
  1,0 

 10 
0 

20,40 
  0 

  4 
  0 

  7,84 
    0 

14 
 0 

  14,0 
     0 

 

Polimórfica 3 6,12 4 7,84 7   7,0    2  4,08    4 7,84 6   6,0  
               
● Ruga 5               
Ponto 7  14,28   4 7,84   11   11,0        4 8,16     7   13,72   11  11,0  
Linha 9  18,36    8 15,68 17    17,0       5  10,20     7   13,72   12   12,0  
Ângulo 2 4,08   3 5,88 5   5,0  3 6,12 0 0   3  3,0  
Sinuosa 13  26,53  11  21,56  24  24,0     11 22,44  13   25,49   24  24,0  
Curva 3    6,12    9  17,64   12  12,0        8   16,32   4 7,84     12    12,0  
Polimórfica 4    8,16    2   3,92 6 6,0       4 8,16     4 7,84   8  8,0  

               
● Ruga 6               
Ponto 1 2,04 2 3,92     3  3,0      3 6,12     5 9,80 8 8,0  
Linha 7  14,28  4 7,84  11   11,0       4    8,16    3   5,88    7 7,0  
Ângulo 1 2,04 1  1,96 2   2,0        2 4,08     3   5,88 5 5,0  
Sinuosa 5   10,20  7 13,72  12  12,0     10 20,40    2  3,92  12  12,0  
Curva 4  8,16    7 13,72  11 11,0  3 6,12     2  3,92     5  5,0  
Polimórfica           1  2,04  1 1,96 2   2,0  3  6,12   3   5,88  6  6,0 

               
● Ruga 7               
Ponto 1  2,04    3    5,88 4 4,0  2 4,08 3 5,88 5 5,0  
Linha 5 10,20    3 5,88 8 8,0  4     8,16 2 3,92 6 6,0  
Sinuosa 3 6,12    4 7,84 7 7,0   6   12,24 2 3,92  8   8,0  
Curva           2  4,08   1 1,96 3 3,0        1 2,04 2 3,92 3 3,0  
Círculo           0 0   0   0 0 0        1 2,04 0 0 1 1,0  
Polimórfica           0  0   1 1,96 1 1,0        0 0 1 1,96 1 1,0  

               
● Ruga 8               
Ponto 0 0 0 0 0 0  2 4,08 1 1,96 3 3,0  
Linha 3 6,12 2 3,92 5 5,0  2 4,08 0 0 2 2,0  
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Ângulo         0 0 0 0 0 0  1 2,04 1 1,96 2 2,0  
Sinuosa           2 4,08   1 1,96 3 3,0        2 4,08 2 3,92 4 4,0  
Curva           1 2,04   2 3,92 3 3,0        0 0 2 3,92 2 2,0  
Polimórfica           1 2,04   1   1,96 2 2,0        1 2,04 0 0 1 1,0  

               
● Ruga 9               
Ponto 0 0 1 1,96 1 1,0  0 0 2 3,92 2 2,0  
Linha 2 4,08 1 1,96 3 3,0  0 0 2 3,92 12  12,0  
Sinuosa 3 6,12 1 1,96 4  4,0  2 4,08 0 0 2 2,0  
Curva 1 2,04    2   3,92  3 3,0        0 0 0 0 0   0  

               
● Ruga 10               
Ponto 0 0 2 3,92 2   2,0  0 0 0    0 0   0  
Linha 2 4,08 0    0 2 2,0  0 0 0 0 0   0  
Ângulo 0 0 1 1,96 1 1,0  0 0 0 0 0   0  
Sinuosa 1 2,04 0   0 1 1,0  0 0 0 0 0   0  
Curva 0 0 1 1,96 1 1,0  0 0 1 1,96 1 1,0  
Polimórfica           0 0   0   0 0     0        1 2,04 0 0 1 1,0  

               
● Ruga 11               
Ponto 0 0 1 1,96 1 1,0  0 0 0 0 0 0  
Linha 0 0 0 0 0 0  1 2,04 0 0 1 1,0  
Sinuosa 1 2,04 1 1,96 2 2,0  0    0 1 1,96 1 1,0  

               
● Ruga 12               
Sinuosa 1 2,04 0 0 1 1,0  0 0 0 0 0 0  
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5. DISCUSSÃO  

No presente estudo, foram utilizados métodos de rugoscopia palatina 

baseados a respeitar um conjunto de características biológicas e técnicas que o 

tornem representativo nas investigações forenses, como estabilidade, 

perenidade, singularidade, praticabilidade e classificabilidade. Visto que 

segundo Caldas et al., (2007), as rugas se mantêm estáveis durante toda a vida, 

sofrendo apenas alterações em comprimento e posição por conta do 

desenvolvimento natural do indivíduo.  

Em decorrência da funcionalidade das rugas palatinas, sobrepõem-se um 

ponto na validação e padronização do seu uso, o fato de o método de 

identificação não possuir um sistema único, mas sim diversas classificações, tais 

como: Lopes de Léon (1924), Silva (1936), Carrea (1937), Bassauri (1952). Essa 

diversidade por sua vez, torna o uso subjetivo a diversas interpretações entre os 

observadores.  

Por isso nesse estudo os dois observadores acordaram em definir critérios 

que não conduzissem a diferentes classificações. E fez-se necessário o uso de 

um examinador habilitado para conduzir o processo de calibração entre os 

examinadores para não haver diferenças estatísticas significativas nos 

resultados e haver concordância interobservador.  

Durante a fase de calibração deste estudo, optou-se pela metodologia de 

impressão das rugosidades através de modelos de gesso, visto que este 

consegue proporcionar uma melhor análise das rugas. Na literatura é encontrado 

alguns estudos nos quais o alginato foi utilizado como material de moldagem e 

posteriormente são confeccionados os modelos de gesso, como os realizados 

por Castellanos et al. (2007) e Saraf et al. (2011).  

Optou-se pelo método mesmo que o arquivamento ocupasse um espaço 

maior para o seu armazenamento, do custo para sua confecção e o seu tempo 

de coleta na obtenção dos registros. Porque, alguns autores como Castro-Silva, 

Silva, Veiga (2014) e Modesto, Figueira Junior (2014), observaram que este 

método gera uma maior fidedignidade a análise das rugas, uma vez que tem as 

rugosidades em mãos, conseguindo manuseá-las em diferentes ângulos já que 

estas estão fixas em um suporte estável.  

O histórico da rugoscopia palatina é bastante discutível entre os autores. 

Segundo Ohtani et al (2008), Harrison Allen em 1889 foi a primeira pessoa a 
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dedicar-se aos estudos das rugas palatinas publicando uma obra com o título 

“The Palata Ruge in Man”. No entanto, de outro lado Tornavoi et al. (2010) e 

Caldas et al. (2007) defendem que a rugoscopia foi proposta por Trobo-Hermosa 

(1932), mesmo ocorrendo divergência entre as datas, um sugerindo 1930 e o 

outro 1932, respectivamente. Patil et al. (2008), relatam que o sistema de 

classificação foi proposto por Goria em 1911, como sendo o primeiro. Entretanto, 

as pesquisas só foram efetivadas realmente por Lopes de Léon em 1924, quando 

inspirado pela metodologia de Vucetich propôs um sistema de classificação 

semelhante ao sistema dactiloscópico.  

Em decorrência da variedade de alternativas classificatórias já citadas 

anteriormente, que são úteis na discriminação das rugas palatinas, o que torna 

a classificação polêmica em relação a sua confiabilidade. Foi então realizada 

uma revisão sobre as classificações e os seus autores, escolhendo três métodos 

entre todas as classificações, o de Carrea (1937), Silva (1938) e Bassauri (1961) 

que são considerados práticos e completos, além de se complementarem.  

Espana et al. (2010), realizaram um estudo com uma equipe de 20 

bombeiros universitários para traçar as características individualizadas das 

rugas palatinas desse público. Ele observou que, quanto ao número de rugas, 

foi alcançada uma média de 13 rugas para cada indivíduo. Tal fato, entretanto, 

mostra-se diferente do encontrado neste presente estudo quanto ao quantitativo 

de rugas, que se equivaleu a uma média de 11 rugas por indivíduo.  

Castro-Silva, Silva e Veiga, em 2014, realizaram um estudo na cidade de 

Niterói-RJ, com gessos de estudantes que contabilizaram 184 modelos. Eles 

observaram que segundo o método preconizado por Carrea, aqueles indivíduos 

possuíam uma maior prevalência do tipo IV. No estudo de Wichnieski et al. 

(2012) com 94 indivíduos na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 

evidenciou que o tipo IV de Carrea estava em predominância. Estes dados foram 

semelhantes a presente pesquisa, que houve maior presença do tipo IV de 

Carrea.  

Em relação a classificação pelo método de Bassauri (1961), que 

apresenta características quanto a determinação do seu formato, fornecendo 

uma especificidade maior na individualidade das rugas palatinas. O estudo atual 

revelou que as rugas do tipo sinuosa foi maioria do lado direito. Entretanto, o 

padrão seguido por Santos e Caldas (2011) em um estudo realizado na 
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Faculdade de Medicina Dental da Universidade do Porto, contando com uma 

amostra (n=50), foi divergente, constando que a ruga do tipo reta foi maioria do 

lado direito. Em oposição aos dois resultados anteriores, Basman et al. (2020), 

relataram que a curva é a ruga mais dominante do lado direito.  

Outra consideração avaliada é ao lado esquerdo, onde no presente 

estudo a sinuosa foi a ruga mais predominante, entretanto para Santos e Caldas 

(2011) foi a ruga do tipo reta que teve maioria. Esses resultados opõem-se 

também ao conquistado por Basman et al. (2020) onde ele obtém um predomínio 

de rugas do tipo curva. No mesmo estudo, ele apresenta que as rugas do tipo 

ponto e círculo foram as menos presentes, tanto do lado esquerdo, quanto do 

lado direito. Contrapondo-se em partes ao presente estudo onde as rugas do tipo 

círculo e ângulo se apresentaram em menor quantidade.  

Os parâmetros quantitativos estabelecidos para esse estudo exibiram 

diferenças entre os grupos selecionados, o que sugere uma variação individual 

a uma população em específica. Entretanto, a particularidade das estruturas 

foram reconhecidas e os achados afirmam o potencial identificatório e 

individualizante que é o método rugoscópico. Ainda que as impressões digitais 

sejam, o método mais estudado, lançasse em discussão a importância da 

identificação humana por outros métodos.  

Sabido que o método apesar de necessitar de um correto prontuário 

odontológico com odontograma completo, exames complementares, além da 

inclusão de meios que tragam suporte a identificação através da cavidade bucal, 

incluindo técnica confiável, simples e barata de se realizar. Ademais, o fato de 

não ter um sistema único de nomenclaturas dificulta a realização de 

comparações, desfavorecendo o uso das rugas palatinas no cotidiano.  

 

6. CONCLUSÃO 

 

A rugoscopia palatina prova-se que é uma ferramenta biométrica útil, 

conseguindo fornecer dados individuais relevantes e que atingem os critérios de 

unicidades, imutabilidade, perenidade, praticabilidade e classificabilidade. 

A partir dos resultados encontrados neste trabalho, conclui-se que de 

acordo com a quantidade de rugas palatinas segundo a classificação de Silva é 

de um valor aproximadamente de 11 rugas por indivíduo. 
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Em relação à metodologia proposta por Carrea (1937), onde este avalia a 

disposição das rugosidades palatinas, houve uma prevalência para o tipo IV, 

onde as rugas estão direcionadas em sentidos variados no palato.  

Analisando as rugas pelo método de Bassauri (1961), onde é classificado 

pelo formato das rugosidades, percebe-se uma variação entre os grupos, 

mostrando que cada indivíduo possui uma formação diferente, afirmando o poder 

de unicidade das rugas.  

Considera-se por fim, que o estudo tem uma relevância estrutural, onde 

fixasse a necessidade de uma classificação única e universal para sistematizar 

o processo e torna-lo eficiente nas investigações forenses de identificação 

humana.  
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APÊNDICE 1 
 

APLICABILIDADE DAS RUGOSCOPIAS PALATINAS COMO FERRAMENTA 

BIOMÉTRICA NA IDENTIFICAÇÃO HUMANA 

Nome: __________________________________________  Idade: _______ 

Gênero: (  ) Feminino (   ) Masculino         

1. Carrea (1937) 

  
2. Silva (1938)  

 

 

3. Bassauri  

Ruga Principal Ruga Acessória Anatomia 

A 1 Ponto 

B 2 Linha 

C 3 Ângulo 

D 4 Sinuosa 

E 5 Curva 

F 6 Círculo 

X 7 Polimórfica 

 

Indivíduo Reta Curva Angulosa Circular Sinuosa Ponto Composta Total  
         

I – (   ) 

II – (   ) 

III – (   ) 

IV – (   )  

Classificação Valor 
Reta 1 
Curva 2 

Angulosa 3 
Circular 4 
Sinuosa 5 
Ponto 6 

Composta 7 
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LADO DIREITO LADO ESQUERDO 
Ruga 1: A(  ) B(  ) C(  ) D(  ) E(  ) F(  ) X(  )  
Ruga 02: 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  )  
Ruga 03: 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  )  
Ruga 04: 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  )  
Ruga 05: 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  )  
Ruga 06: 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  )  
Ruga 07: 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  )  
Ruga 08: 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  )  
Ruga 09: 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  )  
Ruga 10: 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  )  
Ruga 11: 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  )  
Ruga 12: 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  )   

Ruga 1: A(  ) B(  ) C(  ) D(  ) E(  ) F(  ) X(  )  
Ruga 02: 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  )  
Ruga 03: 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  )  
Ruga 04: 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  )  
Ruga 05: 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  )  
Ruga 06: 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  )  
Ruga 07: 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  )  
Ruga 08: 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  )  
Ruga 09: 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  )  
Ruga 10: 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  )  
Ruga 11: 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  )  
Ruga 12: 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  )   
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APÊNDICE 2  
 
 

 

 

AUTORIZAÇÃO PARA DEFESA 

 

Declaro, a partir desta data, que eu, Jamilly de Oliveira Musse autorizo a defesa do 

Trabalho de Conclusão de Curso do (a, os, as) discente (s) Márcio Cruz dos Santos 

Sobrinho e Marina Silva Pinto, intitulado APLICABILIDADE DA RUGOSCOPIA 

PALATINA COMO FERRAMENTA BIOMÉTRICA NA IDENTIFICAÇÃO 

HUMANA, produzido como requisito parcial para conclusão do curso de graduação de 

Odontologia desta Instituição.  

 

 

Feira de Santana, 03 / 06 / 2021   

 

 

_______________________________________  

Assinatura do Orientador(a) 
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