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Mentiria si digués que des del primer dia tenia ben clar el tema sobre el qual es 

realitzaria aquest treball de recerca. No era pas perquè faltessin idees, sinó perquè hi ha 

tantes coses per investigar i aprendre... 

Una cosa tenia clara: la matèria havia de ser la medicina, ja que, des de fa temps, ha 

despertat certa curiositat sobre mi i, a més, té relació amb la modalitat de batxillerat i la 

futura carrera universitària a la qual aspiro. 

Tot i que la Identificació sempre ha tingut una important rellevància en la meva 

persona, un motiu que probablement em va influenciar en la tria del tema és que ha 

esdevingut recentment de moda degut a diferents tipus d’esdeveniments de l’actualitat 

mundial. 

Després de diverses entrevistes amb la tutora i de rumiar sobre els mitjans i 

possibilitats amb què es podria comptar, va sorgir el tema del treball. 

Així, doncs, l’objecte d’aquest estudi és, mitjançant una cerca bibliogràfica, arribar 

a conèixer un mètode singular, alternatiu i complementari a altres mètodes d’identificació 

humana dins de l’odontologia forense com és la rugoscòpia.  

I un altre objectiu és comprovar empíricament la validesa d’aquest sistema, com 

també si influeix el nivell d’educació en els resultats.  

No obstant això, el propòsit d’aquest estudi no és duplicar l’escena de la 

identificació, sinó establir que la rugositat palatal és característica per a cada individu. 

Per a la realització de tot el procés, que suposa una feina de certa envergadura, va 

ser necessari acudir diverses vegades a la biblioteca de la Facultat de Medicina de la URV, 

a Reus; a la biblioteca del Campus de Bellvitge de la UB, a l’Hospitalet de Llobregat; i a la 

biblioteca de la Facultat de Medicina de la UB, a l’Hospital Clínic de Barcelona. També es 

va visitar el laboratori de protèsics del senyor Joan Carles Font Riambau de Barcelona, on 

van ser realitzats els retallats dels models. Es va assistir a la Clínica Dental de la Dra. Mª 

Isabel Güerri Ripol de Reus, on es van realitzar les duplicacions de models dels tractaments 
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ortodòntics i es van prendre les mides de la volta palatina als pacients que van donar el seu 

consentiment per participar a l’estudi. 

Un altre fet a tenir en compte és que al començament la cerca a les biblioteques 

universitàries de Reus i Barcelona va ser dificultosa, ja que va produir pocs resultats. Però 

al final, mitjançant el portal d’Internet PubMed1 (que és el cercador mèdic més potent), es 

va poder trobar la major part de fonts interessants en forma d’articles apareguts en diverses 

revistes publicades arreu del món, les quals estan escrites en anglès.  

Aquest treball consta de dues parts, una de teòrica i l’altra de pràctica. Així mateix, 

consta d’un annex que conté fotografies dels preparatius de la part pràctica.  

A la part teòrica s’intenta explicar de manera clara i entenedora les generalitats de la 

identificació, quins són els seus mètodes, les pautes pels procediments d’identificació dental 

i després s’ha dedicat un apartat exclusiu al mètode de la rugoscòpia. És a dir, s’ha anat 

desenvolupant des del més general, avançant cap a aspectes més concrets que posteriorment 

ajudaran a comprendre millor la part pràctica. 

Per a aquesta part ha sigut necessària una revisió bibliogràfica, cercant llibres i 

articles referents tant a la identificació humana com a les arrugues palatines i la rugoscòpia. 

Llegint, comprenent i intentant enllaçar els diversos conceptes de la manera més clara 

possible s’ha arribat a aquest producte final. També es va treure profit de l’entrevista al 

metge estomatòleg forense Dr. Francesc Xavier Güerri Ripol. 

La part pràctica explica la realització, els mètodes i materials emprats, i també hi 

són exposats els resultats de l’estudi. 

Per a la seva realització, s’han utilitzat models de boca que han seguit tractament 

ortodòntic, és a dir, dels que disposem les impressions o registres des de fa diversos mesos 

o anys, i la seva impressió palatal actual. Es van eliminar tots els elements que poguessin 

provocar la desorientació o ajuda en cada cas, a fi que solament fossin les rugositats que 

servessin per identificar.  

Se’ls va demanar la col·laboració a unes persones amb diferents tipus de nivell 

acadèmic perquè realitzessin la tasca d’emparellar cada grup i posteriorment, es va fer un 

estudi valorant paràmetres tals com l’eficàcia, el temps emprat, i una contrastació entre 

l’eficàcia i el temps invertit. 

En primer lloc, voldria agrair a la professora Isabel Pascual, tutora d’aquest treball 

per la seva voluntat, temps de dedicació i les valuoses indicacions que m’han estan de gran 

ajuda. 

                                                 
1National Center for Biotechnology Information: www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez, juny 2007. 
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Agraeixo als meus pares i a la meva germana el seu estímul i constant recolzament 

en els moments que els he necessitat i sobretot per donar-me ànims en tot moment, així com 

també l’esforç de llegir el que anava fent i de facilitar-me el transport quan va ser necessari. 

També valoro el suport, contribució i interès en els meus avanços dels meus amics i 

companys. 

S’agraeix també l’assistència dels bibliotecaris per les seves indicacions sobre el 

sistema de classificació dels llibres i com poder-los trobar, ja que sense ells hagués sigut 

gairebé impossible manejar-se per les grans biblioteques. 

Gràcies a tots els investigadors que sense esperar res a canvi, han cooperat a fer 

possible l’estudi, així com les persones que van col·laborar voluntàriament aportant les 

seves mostres que serviren per elaborar els models estudiats. 
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1. GENERALITATS D’IDENTIFICACIÓ 
Cada individu es diferencia dels altres per un conjunt de signes externs que el 

permeten reconèixer.  

Segons Simonin, “Identificar una persona és comparar les imatges successives d’un 

subjecte o bé les petjades que ha deixat i referir-se a caràcters de similitud”2. 

En canvi, Gisbert Calabuig considera que “Identificar a una persona és establir la 

seva individualitat, determinar aquells trets o conjunt de qualitats que la distingeixen de tots 

els altres i fan que sigui ella mateixa”3. 

Noussintchouk, en el seu Manual d’Odontologia Medicolegal, diu que “Identificar 

és buscar uns índexs Medicolegals suficientment sòlids per a ser comparats amb les 

característiques físiques conegudes d’un individu desaparegut o no identificat”4. 

A la vida corrent cadascun de nosaltres és cridat freqüentment a justificar la seva 

identitat, especialment per autoritats administratives o policials5. 

A la societat moderna, les qüestions relacionades amb la identificació de les 

persones apareixen en totes les societats organitzades com una exigència relacionada amb 

aspectes administratius, socials, religiosos, psicològics i herències, tenint una immensa 

importància medicolegal, arribant algunes vegades a trobar-se el problema judicial 

exclusivament en la mateixa identificació. 

Seran la quantitat i la qualitat de les dades trobades a l’enquesta científica les que 

autoritzin a l’expert a fer un diagnòstic d’individualitat. 

                                                 
2 SIMONIN, C.: Medicina Legal Judicial. Traducció de la tercera edició francesa pel Doctor G. L. Sánchez 
Maldonado, Barcelona, Jims, 19822, pàg. 814. 
3 GISBERT CALABUIG, J. A.: Medicina Legal y Toxicología. Edició d’Enrique Villanueva Cañadas, 
Barcelona, Masson, 20046, pàg. 1289. 
4 NOSSINTCHOUK, Ronald M.: Manuel d’Odontologie Médico-Légale. Pròlegs de P. F. Ceccaldi i Doyen G. 
Burdarion, Paris, Masson, 1991, pàg. 1. 
5 SIMONIN, op cit., pàg. 814. 
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Però la identificació humana no integra solament principis científics des d’un punt 

de vista teòric. Aquest mecanisme ha de respondre a les necessitats del dret. A més, la 

medicina i l’ètica s’associen per assegurar una missió de salvaguardar la individualitat 

reclamada pel consens social6. 

Existeixen unes altres ocasions en què la naturalesa del problema és estrictament 

Mèdic, i s’han de conèixer pel metge que realitza les funcions de pèrit, com passa en els 

primers moments després del naixement en grans centres hospitalaris, on cal crear tot un 

sistema d’identificació dels recent nascuts per assegurar-se que es tracta d’ells mateixos i no 

confondre’ls de tal manera que no siguin atribuïts a una altra mare. 

A la pràctica forense, els casos d’identificació poden correspondre a un dels tres 

supòsits: 

 Subjectes vius. És el camp civil, i la identificació es precisa en les següents 

circumstàncies: és el cas de desapareguts7, d’usurpacions de personalitat i fins i tot de 

disputes de paternitat, en malalts mentals amb episodis d’amnèsia o trastorns de 

consciència, i els menors sense familiars o documents vàlids per a identificar-los8. 

 Cadàvers recents. Els casos més freqüents corresponen a les víctimes de desastres 

col·lectius: incendis de locals públics, inundacions, accidents aeris o de ferrocarril, o 

atemptats terroristes on les víctimes resulten deformades i mutilades sent difícil el seu 

reconeixement. 
 

 
 

Fig. 1. Part superior d’un cadàver amb les mides reduïdes degut a la seva carbonització, cosa que pot 

dificultar la seva identificació.9 
 

                                                 
6 NOSSINTCHOUK, op cit., pàg. 2. 
7 KRAUSS, T. C.: “Forensic odontology in missing person cases”, Journal of Forensic Sciences, vol. 21, núm. 
4, octubre 1976, pàg. 959-962. 
8 SIMONIN, op cit., pàg. 814. 
9 Imatge cedida pel Dr. Güerri del seu arxiu personal. 
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 Esquelets i restes cadavèriques. En aquests casos es planteja una problemàtica diferent 

tant per la limitació de dades que proporciona l’examen esquelètic o de les restes 

cadavèriques com l’essència mateixa del problema judicial10. 

Aquests dos últims apartats pertanyen a la matèria penal o criminal, on tenen 

importància els serveis d’identificació judicial11 . Existeix, dins de la Policia Judicial, un 

Departament de Policia Científica que consta a més d’una Secció d’Identificació. En el cas 

d’Espanya, té la seu central a Madrid, i existeix a Barcelona una secció amb entitat pròpia 

coordinada amb els Serveis Centrals. 

A més, la identificació d’un cadàver és necessària per a expedir el certificat de 

defunció, que és el document legal que firma la mort d’una persona. Aquest certificat és 

necessari per a resoldre assumptes legals tals com herències, successions, indemnitzacions, 

deutes, conseqüències matrimonials, custòdies, etc12. 
 

 
 

Fig. 2. Certificat mèdic de defunció13 
 

                                                 
10 GISBERT CALABUIG, op cit., pàg. 1300. 
11 SIMONIN, op cit., pàg. 814-815. 
12 BRIÑON, Elida N.: Odontología Legal y Práctica Forense, Buenos Aires, Purinzón, 1982, pàg. 262. 
ENGLISH, W. M., et al.: “Individuality of Human Palatal Rugae” Journal of Forensic Sciences, vol. 33, núm. 
3, maig 1988, pàg. 718. 
13 Consejería de Sanidad de la Región de Murcia: www.murciasalud.es/recursos/imagenes/certifica/anexo1.gif 
setembre 2007. 
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El procés d’identificació es duu a terme sota l’autoritat d’un magistrat o d’un jutge, i 

és la policia o elements de les forces armades (en funció de l’àmbit en què sigui precisa la 

identificació) qui coordinen i desenvolupen el treball, i sempre constitueix un treball en 

equip14. 

L’Odontoestomatologia contribueix de manera significativa en els procediments 

concrets d’identificació15 i la majoria de les vegades és resolutiva sobretot en aquelles 

ocasions en què les altres disciplines legals ensopeguen o veuen les seves possibilitats 

reduïdes (putrefacció avançada, carbonització, mutilacions, etc.)16. 

En grans catàstrofes, els cadàvers sofreixen els efectes del foc o queden trossejats, 

fallen llavors els procediments habituals d’establir la seva identitat: estudi de les empremtes 

dactilars, trets fisonòmics, objectes personals, etc.17 
 

 
 

Fig. 3. Paladar del cadàver cremat de la figura anterior18 
 

                                                 
14 FDI.: Pautas para los procedimientos de identificación dental, Informe del grup de treball n. 7 (Odontologia 
Forense), 1988, pàg. 2. 
15 WHITTAKER, D. K.: “Research in forensic odontology” Annals of the Royal College of Surgeons of 
England, vol. 64, núm. 3, maig 1982, pàg. 175. De VALK, “The dentist as an expert in disasters: dental 
identification in the disasters with the Zeebrugge ferry”, Revue belge de médecine dentaire. Belgisch tijdschrift 
voor tandheelkunde, vol. 45, núm. 1, 1990, pàg. 11-20. 
HALIK, F. J.: “Forensic odontology and the identification of human remains”, The New York State Dental 
Journal, vol. 55, núm. 3, març 1989, pàg. 22-24. 
DORION, R. B.: “Disasters big and small” Journal (Canadian Dental Association), vol. 56. núm. 7, juliol 
1990, pàg. 593-598. 
16 NOSSINTCHOUK, op cit., pàg. 2. KROON, F. S.: “Forensic odontology. Introduccion”, Nederlands 
tijdschrift voor tandheelkunde, vol. 102, núm. 6, juny 1995, pàg. 214-215. GOULD, G. A.: “Forensic 
odontology: a global activity”, Journal of the California Dental Association, vol. 32, núm. 5, maig 2004, pàg. 
410-415. VALE, G. L.: “Identification by dental evidence: basics and beyond”, Journal of the California 
Dental Association, vol. 32, núm. 8, agost 2004, pàg. 665-669, 671-672. PRETTY, I. A.; SWEET, D.: “A look 
at forensic dentistry—Part 1: The role of teeth in the determination of human identity”, British Dental Journal, 
núm. 190, 2001, pàg. 359-366. 
17 GISBERT CALABUIG, op cit., pàg. 1310.  
18 Imatge cedida pel Dr. Güerri del seu arxiu personal. 
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L’odontologia forense aporta, per a la identificació, dos sistemes propis que són la 

fitxa dental i la rugoscòpia. 

Pel seu nombre i per la diversitat de les seves peculiaritats anatòmiques, 

patològiques o protèsiques, les peces dentàries proporcionen al problema de la identificació 

precioses dades que permeten en cert nombre de circumstàncies arribar a resultats 

inesperables19. 

El gran valor identificador és degut a l’extraordinària resistència de les dents als 

agents que ocasionen la destrucció de les parts toves del cos, putrefacció, agents traumàtics, 

agents físics, agents químics, etc.20 Però també a la individualitat del sistema 

estomatognàtic, com la comparació possible que es pot realitzar entre el material a estudiar i 

els elements anteriors de què disposem21. 

D’aquesta manera podem dir que les estructures dentàries i peridentàries, així com 

la conformació anatòmica de l’esfera oral són cada cop més utilitzades. 

Per concloure es pot afirmar que l’odontologia medicolegal és avui en dia una 

expressió singular de la Medicina Legal des d’una accepció analítica22. Té una entitat 

pròpia, coneixements, mitjans i materials, tècniques i objectius. Per tot això es pot constituir 

com a ciència independent. 
 

 
 

Fig. 4. Un dels equips que participaren en les tasques de recuperació de les restes humanes trobats en la 

zona del World Trade Center23 

                                                 
19 SIMONIN, op cit., pàg. 869. 
20 GISBERT CALABUIG, op cit., pàg. 1310. 
21 WHITTAKER, “Research in forensic odontology”, pàg. 175. 
22 NOSSINTCHOUK, idem. 
23 El Pais, http://www.elpais.com/recorte/20061023elpepuint_3/XLCO/Ies/Hallan_restos_humanos_11-
S_Nueva_York.jpg, setembre 2007. 
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UNA IDENTIFICACIÓ HISTÒRICA 
 
 
 

 

 
 

Fig. 6. Fotografia de la mandíbula inferior 

recuperada en 1945 pels russos que capturaren el 

bunker del Fuhrer. Les dents encerclades seran 

sobreposades a la radiografia cranial de Hitler25 
 

 
 

Fig. 5. Radiografia del crani d’Adolf Hitler 

pressa el 194424  
 

Fig. 7. Sobreposant les quatre dents post-mortem 

a la radiografia cranial es mostra similitud entre 

l’amplada de l’arrel i la posició de les dents. 

Aquest anàlisis mostra consistència entre la 

mandíbula recuperada el 1945 o la radiografia 

datada del 1944. Aquesta identificació no hauria 

de ser considerada conclosa26 

                                                 
24 BOWERS, M.: Forensic Dental Evidence, USA. Elsevier, 2004, pàg. 30. 
25 Idem. 
26 Ib., pàg. 31. 
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2. MÈTODES D’IDENTIFICACIÓ27 
L’ordre social i la defensa de la col·lectivitat no poden assegurar-se sense mètodes 

d’identificació capaços de fixar la personalitat humana, una individualitat certa, objectiva, 

durable, invariablement reconeguda i fàcilment observable28. 

Existeixen dos mètodes clàssics d’identificació: 

– Identificació reconstructora 

– Identificació comparativa 

 

2.1. Identificació reconstructora  
Aquesta tècnica està basada en mitjans que permeten una estimació més o menys 

precisa del sexe, de la raça, de la professió i hàbits, de l’edat, i en ocasions fins i tot de la 

fisonomia29 

Treballa amb probabilitats, de manera que no s’identifica totalment la persona, és a 

dir, serà molt difícil assignar-li a unes restes un nom i un cognom. 

El pèrit odontòleg recollirà totes les dades possibles sobre les dents i la boca de 

l’individu. La seva tasca té com a objectiu l’elaboració d’una fitxa odontològica post-

mortem30. Amb això es podrà realitzar un arquetip del subjecte, que ens permetrà practicar 

una identificació comparativa si existeixen registres ante-mortem o realitzar avisos de cerca. 

 

2.1.1. MÈTODES DE TREBALL DE LA IDENTIFICACIÓ 

RECONSTRUCTIVA  
 

Distingim diversos tipus: 
 

2.1.1.1. Identificació de l’espècie 

Es planteja en casos de dents aïllades31, ja que la seva presència en un cadàver o bé 

en un maxil·lar amb altres dents obliga a fer la identificació amb el conjunt. Per tant, és més 

fàcil per les característiques anatòmiques d’aquest determinar si es tracta d’un ésser humà o 

no. 

Les dents humanes presenten una característica morfològica fonamental que les 

diferència de la resta de les espècies: hi ha dents en què la corona i l’arrel es troben en el 

                                                 
27 CARRERA, I.: Identificación de cadáveres y aspectos forenses de los desastres, Publicaciones de la Unidad 
de Investigación en Emergencia y Desastres (UIED), pàg. 1-30. 
28 SIMONIN, op cit., pàg. 815. 
29 NOSSINTCHOUK, idem. 
30 WHITTAKER, D. K.: “An introduction to forensic dentistry”, Quintessence international (Berlin, Germany : 
1985), vol. 25, núm. 10, octubre 1994, pàg. 723-730. 
31 GISBERT CALABUIG, op cit., pàg. 1301. 
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mateix eix, amb una angulació petita. En canvi, en els animals l’arrel és sempre corba, 

presentant normalment una gran angulació32. Quan es tracta de fragments de dents cal 

apel·lar a l’examen microscòpic mitjançant un tall sagital i epi-iluminació (Ultropak): en 

l’home, les capes de l’esmalt són ondulades i orientades en direcció perpendicular a la 

dentina; els animals presenten una estructura de l’esmalt diversa, diferent a la de l’home. 

Contràriament, l’estructura histològica de la dentina és molt semblant en els mamífers 

superiors. 
 

2.1.1.2. Identificació de la raça 

Les característiques racials són presents en pràcticament totes les estructures. 

Com a característiques òssies tenim que la fosa canina i la fosa subnasal són molt marcades 

a la raça europea però no és així a les races negres, xineses i índies. Els aborígens 

d’Austràlia i els indis de la Patagonia presenten amb freqüència creixements exògens 

benignes de la capa externa òssia (torus) a nivell del maxil·lar superior, sobretot a nivell de 

la cara externa a l’altura dels molars33. 

Podem distingir l’ortognatisme de la raça blanca (bona relació entre els dos 

maxil·lars), mentre que el prognatisme (avançament de la mandíbula respecte al maxil·lar 

superior ) es troba més freqüentment a la raça negra34. 

La forma de l’arcada superior pot orientar-nos també el tipus de raça: la forma 

parabòlica correspon a la raça caucàsica i europea, mentre que la upsoide a races 

intermèdies (xinesos i indis) i l’el·líptica a la raça negra35. 

Només a títol informatiu, els antropòlegs han establert uns índexs dentaris 

mitjançant els quals és possible dividir els humans en tres grups segons la mida de les 

dents36: 

– microdontos (caucàsics o blancs, egipcis, polinesis), l’índex dental dels 

quals és menor a 42. 

– mesodontos (americans, malais, mongoloides, indis i xinesos) on l’índex es 

comprés entre 42 i 48. 

– megadontos (negres i australians) en ells, l’índex és més gran de 48. 
 

 

Existeixen múltiples fórmules, la més utilitzada és la que calcula un índex basat en 

determinar la longitud mitjana de totes les dents, partit per la talla del subjecte. 

                                                 
32 SIMONIN, op cit., pàg. 869. 
33 GÜERRI, F. J.: Odontología Forense, Barcelona, Facultat d’Odontologia (Universitat de Barcelona), 1991 
34 SIMONIN, op cit., pàg. 870. 
35 GÜERRI, op cit. 
36 GISBERT CALABUIG, op cit., pàg. 1315; SIMONIN, op cit., pàg. 870. 
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La forma de les dents de l’incisiu central superior ens presenta una vora fina a la 

raça caucàsica, sent vores grosses a la raça mongoloide37. 

Les races ortògnates presenten les cúspides posteriors dels seus molars superiors 

molt petites en relació amb les anteriors, i estan separades per un solc molt marcat. El segon 

i tercer molars inferiors no tenen les cúspides posteriors diferenciades. 

Les races prògnates tenen en els seus molars superiors unes cúspides posteriors molt 

grans, i en els molars inferiors la cúspide posterior és molt diferenciada . 

Les races primitives ofereixen un enorme volum en molars, incisius i canins 

semblants als simis. Conforme les races humanes són més civilitzades, els molars tendeixen 

a ser més rudimentaris38. 
 

2.1.1.3. Identificació del sexe39 

Els factors que es poden considerar per a determinar el sexe són: 

a. Mida i alineació dels òrgans dentaris 

Els incisius superiors són les úniques peces dentàries que tenen dismorfisme sexual, 

la situació dels quals limita les possibilitats discriminatòries quant al sexe. Els incisius 

centrals superiors són més voluminosos en l’home que en la dona, però la diferència en 

diàmetre d’amplada només és de fracció de mil·límetre. No obstant això, Moya remarca que 

com a regla es pot establir que les dents són més petites en les dones que en els homes i que 

els canins són peces on s’accentuen més aquestes diferències40. 

En el sexe femení l’erupció de la segona dentició és més precoç, estimant-se la 

diferència en uns quatre mesos. Aquestes diferències són purament estadístiques, perquè 

amb una dent aïllada és pràcticament impossible asseverar la seva afiliació a un o altre sexe. 

Però, movent-se dintre del sistema d’identificació reconstructiva, podem determinar la 

major o menor probabilitat de pertànyer a un o altre sexe. 

b. Cos de Barr41 

Aquest és una part de la cromatina sexual corresponent a un dels cromosomes X 

femenins, que es presenta només quan existeixen dos cromosomes X, per tant, no existeixen 

a les cèl·lules del sexe masculí. Mesura aproximadament una micra i es pot observar a 

través de microscopi òptic. Es pot buscar amb frotis tenyits de mucosa bucal o de polpa 

dental. 

 

                                                 
37 GÜERRI, op cit. 
38 MOYA PUEYO, V.: Odontología Legal y Forense, Barcelona, Masson, 1994, pàg. 297. 
39 GISBERT CALABUIG, op cit., pàg. 1315. SIMONIN, op cit., pàg. 870. MOYA PUEYO, op cit., pàg. 
CORREA RAMÍREZ, Alberto I.: Estomatología Forense, Mèxic, Editorial Trillas, 1990, pàg. 20-21.301.  
40 MOYA PUEYO, idem. 
41 BRIÑÓN, op cit., pàg. 221-222. 
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c. Paladar 

El paladar del sexe masculí és ample i poc profund mentre que el del sexe femení és 

estret i profund. L’arc dentari masculí és gruixut i el femení més fi. Les vores alveolars són 

més verticals en el sexe masculí que en el femení. 

d. Morfologia mandibular 

En l’home, la mandíbula és més gran i gruixuda, l’altura del cos és major, els 

còndils són més grans i les apòfisis coronoides són amples i altes. 

En la dona, la mandíbula és més petita i menys robusta en totes les seves 

estructures, l’altura del seu cos menor, i els còndils i les apòfisis coronoides són gràcils. 

e. Medició mandibular 

S’obtenen les mides de l’altura de la branca, amplada mínima de la branca, amplada 

bigoniaca i la longitud total. Aplicant una fórmula, si excedeixen d’un valor donat 

correspon al sexe masculí i si queda per sota, pertany al sexe femení. 
 

2.1.1.4. Determinació de l‘edat42 

L’edat és un dels elements fonamentals en la identificació d’un subjecte, i 

l’estomatologia auxilia en aquest aspecte per mitjà de43: 

a. Cronologia dental 

El fet que les dents apareguin i es desenvolupin segons una cronologia regular des 

del naixement fins l’edat adulta, permet el càlcul de l’edat amb certa precisió44. 

Les dents creixen i es van succeint de forma regular fins l’edat adulta. A partir del 

seixanta-cinc dia de vida intrauterina fins els trenta anys, el sistema dentari pateix una 

evolució lenta i contínua amb l’aparició de folículs dentaris, calcificació de gèrmens 

dentaris, tabicament alveolar, ordre de successió de dents temporals i de dents permanents, 

caiguda de dents de llet.45 

Les èpoques d’erupció dentària s’estenen del 7è mes al 30è mes, per a la primera 

dentició, i del 6è any al 13è, per a la segona dentició. 

b. Angulació mandibular 

L’angle format per les vores posteriors de la branca ascendent i l’inferior de la 

branca horitzontal en el nounat és aproximadament de 170º. Quan sorgeix la segona 

                                                 
42 GÜERRI, idem. MOYA, op cit., pàg. 301-306. CORREA, op cit., pàg. 22, 26. 
43 HAERTIG, A.: “The medicolegal identification of victims of major disasters” Revue de stomatologie et de 
chirurgie maxillo-faciale, vol. 87, núm. 1, 1886, pàg. 25-29. LINDEMAIER, G.; et al.: “Age and the number 
of teeth--an aid in the identification of unknown cadavers” Beiträge zur gerichtlichen Medizin, vol. 47, 1989, 
pàg. 515-518 
44 GISBERT CALABUIG, op cit., pàg. 1316. 
45 SIMONIN, op cit., pàg. 871. 
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dentició el seu valor és al voltant de 150º. A l’edat adulta disminueix a 100º o 110º, i en 

l’ancià arriba a 130º o 140º 46. 

c. Desgast dental 

La involució dentària comença a manifestar-se per canvis de color. 

Fonamentalment, el color més o menys blanc de les dents es torna més groguenc. 

La reabsorció de la vora alveolar descobreix el coll i una part de l’arrel. La caiguda 

de les dents s’inicia pels primers premolars superiors i els canins inferiors són els més 

resistents. La desaparició dentària provoca canvis en el maxil·lar inferior: desaparició dels 

alvèols, aproximació del forat mentonià a la vora alveolar, regressió de les branques. 
 

2.1.1.5. Determinació de la talla 

Carrea considera que la talla humana és proporcional a la mida de l’arcada dentària, 

i estableix unes taules que ens relacionen els dos paràmetres. 

Aquests mètodes permeten el càlcul de la talla en casos de trossejaments, 

esquarterament criminal o quan es disposa només de restes que inclouen peces dentàries. 
 

2.1.1.6. Individualitat 

Cada individu té suficients particularitats en la seva dentadura per a poder establir la 

seva identitat amb certesa. 

Si es disposa de la dentadura completa les garanties són màximes de resultar 

positives. Si només es disposa d’unes peces o d’una sola dent, pot resultar impossible de 

resoldre, a no ser que compti amb una particularitat molt significativa. 

Però, existeix un requisit fonamental: és necessari comptar amb la informació dental 

prèvia del subjecte que es tracti d’identificar, ja que sinó només ens pot proporcionar 

informació generalitzada47. 

En general, es requereix d’un nombre suficient de coincidències per a identificar a 

una persona48. Serien necessaris 6 – 7 punts coincidents per a establir la identitat, en canvi, 

un o diversos punts discordants exclouen la identificació49. 

Els punts característics que permeten individualitzar a les persones per l’estudi del 

seu aparell estomatològic pot ser de diferent naturalesa: 

 

 

                                                 
46 SIMONIN, op cit., pàg. 875. 
47 KNIGHT, B.: Medicina forense de Simpson. Traducció de la 11a edició en anglès pel Dr. Juan Bernal San 
Luis, Mèxic, El Manual Moderno, 19992, pàg. 39. 
48 ACHARYA, A. B.; TAYLOR, J.A.: “Are a minimum number of concordant matches needed to establish 
identity in forensic odontology?”, The Journal of forensic odonto-stomatology, vol. 21, núm. 1, juny 2003, pàg. 
6-13. 
49 GISBERT CALABUIG, op cit., pàg. 1319. 
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a. Elements anatòmics50 

Les dents poden presentar característiques anatòmiques individualitzadores51, tals 

com peces supernumeràries, alteracions de la mida (micro i macrodontia), forma (quadrada, 

rectangular, triangular, ovoide), volum, disposició (giroversió, apinyament i separacions 

entre les dents). 

També la forma de les arcades dentàries poden presentar varietats: arc el·lipsoïdal 

que és la forma considerada normal, trapezial, triangular, rodona i asimètrica. 

La volta palatina també presenta tres formes fonamentals segons l’elevació de la 

seva part central: arc ogival (quan és molt pronunciat), arc romà (quan és menys acusat) i 

volta plana (quan és inexistent). 

Els replecs palatins poden ser emprats amb fins identificatius per les raons que 

exposarem posteriorment. 

b. Particularitats traumàtiques 

Els traumatismes que afecten la dentadura poden produir la fractura de les dents o la 

seva luxació i pèrdua. L’estudi de la superfície de fractura ens permet conèixer la seva 

antiguitat per la tendència natural que tenen les vores a arrodonir-se. 

c. Estigmes deguts a professions i hàbits52 

La professió d’un individu, en certs casos, actua sobre les dents, alterant-les i 

deformant-les. 

Les alteracions mecàniques originen desgast o petites pèrdues de l’esmalt per 

traumatismes repetitius (tapissers, sabaters, sastres). Els bufadors de vidre i músics 

presenten pèrdua de substància de les incisives degut als repetits traumatismes dels 

instruments. 

L’acció de tipus químic produeix coloracions típiques de l’esmalt i la dentina: així 

tenim que el color grisós en el coll de les peces es degut al plom, el verdós al coure i el 

grogós al cadmi. 

Algunes professions produeixen estigmes de naturalesa patològica com les càries de 

coll dels pastissers. 

d. Malalties de naturalesa patològica 

Les malalties greus com la sífilis, tuberculosis o malalties infeccioses, poden 

produir alteracions en la dent en formació que afecten a la dentina i a l’esmalt. Es tracta 

                                                 
50 BRIÑÓN, op cit., pàg. 265-267 
51 DAILEY, J. C.: “The identification of fragmented Vietnam war remainings utilizing a healing extraction 
site” Journal of forensic sciences, Vol. 36, Núm. 1, gener 1991, pàg. 264-271. 
52 SIMONIN, op cit. pàg. 820-821. 
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d’erosions lineals, horitzontals i disposades en graons. La distribució de les erosions 

reflecteix el moment cronològic del patiment patològic a les dents caduques o definitives53. 

Són típiques les càries de coll dels drogoaddictes, fonamentalment dels 

heroïnòmans, que presenten grans destruccions coronaries, principalment a partir del coll 

dental. 

e. Tractaments odontològics 

El tractament de les malalties de les dents es realitza mitjançant obturacions 

(col·loquialment denominades “empastes”), amb diferents substàncies permanents i 

inalterables, que constitueixen punts característics d’identificació del subjecte.  

A les endodòncies (“matar el nervi”) les substàncies que omplen la cavitat radicular 

són radioopaques i visibles radiogràficament. En funció del material que estigui dins del 

canal és possible determinar l’època de la pràctica de l’endodòncia o fins i tot orientar la 

seva procedència, doncs al llarg del temps s’han anat modificant els mètodes i els materials, 

fins i tot en determinants països, la pràctica general de l’endodòncia és diferent a uns altres. 
 

 
 

Fig. 8. Pròtesis marcada54 
 

La pròtesi té una gran importància per a la identificació: corones, ponts, implants, 

pròtesis removibles, etc., poden resultar decisives per a la identificació. S’ha proposat que 

les pròtesis portin una marca identificadora, com podria ser el nom del pacient o el seu 

nombre de carnet d’identitat, fet que resoldria el problema d’identificació posterior55. Als 

països nòrdics és pràctica obligada posar una placa de metall de crom–cobalt on va registrat 

el nombre de carnet d’identitat de l’individu i les seves inicials. 

                                                 
53 SIMONIN, op cit., pàg. 876 
54 Imatge cedida pel Dr. Güerri del seu arxiu personal. 
55 FDI, op cit. pàg. 14. MOYA, op cit., pàg. 257-258. GISBERT CALABUIG, op cit., pàg. 1320. PRETTY, I. 
A.; SWEET, D.: op cit., pàg. 363. 
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f. Característiques culturals o ètniques 

En determinades cultures es produeixen mutilacions ornamentals dentàries que 

poden ser elements d’identificació dels individus d’aquestes ètnies. Aborígens, polinesis, 

malais i certes tribus negres practiquen l’aplanament de les corones llimant-les en forma de 

tascó. Destaquen mutilacions parcials o totals, tallat de les dents del grup anterior, 

incrustacions de pedres precioses, corones d’or, extraccions rituals o luxacions voluntàries, 

lacat de l’esmalt etc.56  
 

 
 

Fig. 9. En una illa apartada de la costa indonesia de Sumatra, una dona Mentawai somriu després d’haver-

li afilat les dents durant una cerimònia57 
 

Són costums que corresponen més a individus de cultures primitives on és necessari 

denotar connotacions socials o econòmiques mitjançant les característiques de les dents. 

                                                 
56 BELTRÁN, R.: “Las mutilaciones dentales en mesoamérica”, Revista de la Asociación Dental Mexicana, 
vol. 59, núm. 1, gener-febrer 2002, pàg. 28-29. GISBERT CALABUIG, op cit., pàg. 1315. GÜERRI, op cit., 
tema 6, pàg. 7. LOVGREN, Stefan: “Vikings filed their teeth, skeleton study shows”, 
http://news.nationalgeographic.com/news/2006/02/0203_060203_viking_teeth.html, 16 setembre 2007. 
KLESIUS, Michael: “Una sonrisa siniestra”, National Geographic Espanya, novembre 2006. 
57 GROCHOWSKI, C.: http://channel.nationalgeographic.com/channel/photogallery/taboo/photo3.html, 
setembre 2007. 
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2.2. Identificació comparativa 
Segons Keiser–Nielsen és el resultat positiu d’una comparació entre unes 

constatacions dentàries post-mortem (aportades per l’autòpsia de la boca) i uns informes 

dentaris ante-mortem relatius a una persona desapareguda (per exemple, la fitxa de 

l’odontòleg que l’ha tractat)58. 

Es basa en fer una correlació entre totes les dades possibles per poder establir la 

identitat de l’individu. 

 

2.2.1. MÈTODES D’IDENTIFICACIÓ COMPARATIVA 
 

Fonamentalment seran de dos tipus: 
 

2.2.1.1. Mètodes NO DENTALS 

Generalment es realitzen correlativament, sense passar al següent mètode fins haver 

realitzat l’anterior. Un examen sistematitzat del subjecte que es vol identificar pot 

subministrar importants dades per a la identificació. 

a. Identificació oral o testimoni 

El testimoni és la prova usual del procés penal. Es caracteritza per ser un mètode 

subjectiu, individual i inscrit en la memòria del testimoni. Aquest pot cometre un error 

d’interpretació o una deformació involuntària en la reconstrucció del fet, degut a l’emoció, 

l’autosuggestió, donant a les seves opinions valors molt diferents59. No només intervé el 

subjectivisme i els factors emocionals tan importants en una situació de tensió i delicadesa 

com és el d’identificar a un familiar proper o a un amic que ha mort de manera brusca, i que 

el cos pot aparèixer desfigurat o terriblement mutilat, sinó també circumstàncies com el 

temps d’exploració, l’agudesa visual o la visibilitat del lloc en què es practica la 

identificació 

És per això que s’ha tratat de tecnificar el mètode mitjançant l’assenyalament 

descriptiu propi de la tècnica policial, i recolzant-lo en l’obtenció de fotografies que 

reprodueixen els traços fisonòmics, és la fotografia signalèctica60, que va ser ideada per 

Bertillon. Proporciona proves de front i perfil realitzant la reducció constant de 1/7. 

Aquestes fotografies són només documents, i no es presten per a una classificació metòdica. 

b. Reconeixement d’objectes 

Els vestits tenen interès des del punt de vista d’identificació. Cal realitzar una 

descripció minuciosa de color, talla, tipus de teixit, etc. 
                                                 
58 NOSSINTCHOUK, op cit., pàg. 2. GÜERRI, op cit., tema 7, pàg. 26. 
59 SIMONIN, op cit., pàg. 815-816. 
60 SIMONIN, op cit., pàg. 818. 
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S’ha de prestar atenció en tots els objectes que porti el subjecte damunt: cartera, 

documents (carnet d’identitat, passaport, targetes de crèdit, etc.), joies, papers61. 

L’experiència ensenya que en les catàstrofes amb gran nombre de víctimes s’identifica amb 

major freqüència una persona pels seus documents, vestits, joies i objectes dels quals és 

portador que pels exàmens mèdics. 

De totes formes, cal valorar d’una forma relativa qualsevol d’aquestes dades, doncs 

es poden haver prestat els objectes (collarets, arracades) o bé haver estat robats o 

simplement haver-se desplaçat a una altra víctima. És per això que s’ha de fer tot dins d’un 

context d’identificació. 

c. Dactiloscòpia62  

És l’estudi de les empremtes dactilars. Són les impressions que deixen els polpís 

dels dits tacats de tinta, suor o un altre líquid, sobre una superfície polida o una cartolina. 

Els plecs de la pell formen uns solcs i crestes papil·lars que dibuixen diverses figures 

lineals. 

Les empremtes dactilars o dactilograma presenten unes característiques fonamentals 

que les confereixen el seu poder identificador: 

– Immutabilitat o Perennitat  

– Variabilitat 

– Inalterabilitat 

– Individualitat i Especificitat 

– Possibilitat i Facilitat de Classificació 

La individualitat de les empremtes digitals mai canvia, encara que les cicatrius 

poden alterar-les. Els intens per a desfigurar aquestes marques d’identitat mitjançant talls 

profunds només afegeixen detalls desemmascaradors a l’empremta. 

Els dactilogrames són un procediment excel·lent d’identificació en els sistemes 

policials, judicials i penitenciaris, on es disposa d’un arxiu decadactilar dels delinqüents, 

que avui en dia està informatitzat. L’inconvenient és que les persones no delinqüents no hi 

són incloses en aquest arxiu tan complet. 

No obstant això, a la població en general es pren l’empremta del dit índex dret al 

proveir-se del Document Nacional d’Identitat (DNI), amb la qual cosa la policia té esmentat 

registre, i amb una mica més de treball pot arribar a identificar una víctima per aquest 

mètode. 
 

                                                 
61 GISBERT CALABUIG, op cit., pàg. 1291. 
62 GISBERT CALABUIG, op cit., pàg. 1291-1297. 
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Fig. 10. Dactiloscòpia63 
 

d. Autòpsies i Radiografies 

L’autòpsia ens aporta dades que a vegades ajuden a la identificació. Així, tot 

individu porta sobre el seu cos empremtes d’un traumatisme antic, d’una inflamació 

cutània, d’una intervenció quirúrgica, una deformació congènita o adquirida, una piga o bé 

un tatuatge. Els senyals particulars tenen el valor d’un segell individual i són indelebles64. 

Registrats amb precisió són d’una gran utilitat per a la identificació. 

També existeixen els estigmes professionals que comprenen totes aquelles 

modificacions i alteracions físiques que pateix la pell, les mans, els peus o certs òrgans per 

la utilització de substàncies o fer activitats professionals65. 

En aquest apartat ha de ser inclòs la presa de mostres per al posterior estudi en el 

laboratori (ADN nuclear, ADN mitocondrial, toxicològic, microbiològic i bioquímic). La 

dent és una font excel·lent de material genètic que es manté ben aïllada a la putrefacció, 

degradació i contaminació externa66. 

e. Identificació grafològica 

S’utilitza en tres casos: 

– Per a reconèixer a un individu la identitat del qual no és coneguda. 

– Quan el que escriu deforma o modifica la seva escriptura per fer-la 

irreconeixible. És la disfressa del grafisme de l’escriptura. 

– Quan un individu imita un grafisme donat.  

 

                                                 
63 Foto de l’empremta dactilar del polze de l’autor, setembre de 2007. 
64 SIMONIN, op cit., pàg. 820. 
65 GÜERRI, op cit., tema 7, pàg. 4. 
66 GISBERT CALABUIG, op cit., pàg. 1311-1313. 
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La identificació per l’escriptura es recolza en els següents principis67: 

– L’escriptura és el registre gràfic dels gestos automàtics ordenats pel Sistema 

Nerviós Central, i condicionats per constants anatòmiques, fisiològiques i 

psicològiques que imposen al grafisme caràcters personals i permanents. 

– Qui escriu traça instintivament els traços més simples o els que li són més 

usuals. 

– Una escriptura disfressada introdueix involuntàriament particularitats 

individuals que permeten identificar qui escriu. 

Existeixen dos mètodes d’ identificació escripturària : 

– La grafologia: utilitza les dades proporcionades per l’estudi dels caràcters 

de l’escriptura, i busca les particularitats individuals. No és utilitzat per la 

Justícia. 

– La grafometria: és quantitativa, basada en la constància dels valors 

proporcionals que qui escriu no modifica o que no són aparents. És a dir, el 

mètode consisteix a mesurar textos, separacions de traços, mida de 

minúscules, freqüència i posició dels punts, etc. Aquest sí que té un valor de 

prova per a la Justícia. 

La concordança marca la identitat d’origen dels textos autèntics. La seva 

discordança indica que procedeixen de persones diferents.  

f. Identificació biològica 

La diferència biològica de l’individu és certa. Els sèrums precipitants permeten la 

identificació de l’espècie i la isohemoaglutinació permet la identificació de grups humans. 

Els mètodes del sistema ABO i el sistema HLA eren, fins fa poc, els més utilitzats. 

Avui en dia, les investigacions van encaminades a la identificació de l’individu a 

través de la successió dels àcids nucleics dels cromosomes (determinació de l’ADN). 
 

2.2.1.2. Mètodes DENTALS O ODONTOESTOMATOLÒGICS 

a. Fitxa dentària 

La importància de les dents com a mitjà identificatiu radica en tres característiques: 

L’especificació. L’home adult presenta trenta-dos peces, cadascuna amb una forma 

i mida particular. Com les peces extretes i les diverses obturacions en elles poden ser 

múltiples, és improbable que existeixin dos dentadures exactament iguals. 

La resistència. De tots els teixits humans són els més difícils de destruir degut a les 

seves característiques físiques i químiques. 

                                                 
67 SIMONIN, op cit., pàg. 829. 
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La comparació. Existeix la possibilitat de comparar les estructures dentals de dos 

individus. 

La fitxa dentària és la representació gràfica i detallada de les característiques 

anatòmiques normals, de particularitats traumàtiques, patològiques, protèsiques, anomalies 

professionals i hàbits realitzats per professionals per a restaurar les peces dentàries. Facilita 

a més la identificació d’un individu respecte a un altre68.  

La Fitxa dental destinada a la identificació forense ha de recollir el major nombre de 

dades que permetin establir, en el seu cas, la identificació d’una víctima69. El fonamental és 

que sigui fàcil d’utilitzar i ha de tenir els espais suficients per a recollir totes les 

particularitats identificadores: 

 
 

Fig. 11. Diagrama dentari70 
 

 

– Diagrames 

També són nombrosos. Poden agrupar-se en els que segueixen el sistema lineal i els 

que ho fan en forma d’arc. En els dos es representen esquemàticament les cares de les dents 

a on s’anoten els treballs odontològics. Aquests diagrames resulten fàcils d’utilitzar i molt 

pràctics per realitzar la confrontació de les dades que condueixen a la identificació. 

 
                                                 
68 BRIÑON, op cit., pàg. 262. 
69 UENO, M.: “The examination about agreement or disagreement among the dental findings on personal 
identification (Part 2)--Especially about aging factors”, Nihon hōigaku zasshi (The Japanese journal of legal 
medicine), vol. 43, núm. 6, desembre 1989, pàg. 478-489. WHITTINGTON, B. R.: “The importance of 
adequate ante-mortem dental records for post-mortem identification: a case report”, The New Zealand dental 
journal, vol. 87, núm. 387, gener 1991, pàg. 17-18. SKINNER, M; et al.: “Individualization and enamel 
histology: a case report in forensic anthropology”, Journal of forensic sciences, vol. 36, núm. 3, maig 1991, 
pàg. 939-948. 
70 Extret de la clínica dental de la doctora Mª Isabel Güerri Ripol de Reus, d’una fitxa odonto-estomatològica 
fabricada per l’empresa IRAGRA, S.A. 
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– Sistemes de numeració de peces dentàries 

Són nombrosos. El més utilitzat és el recomanat per la Federació Dental 

Internacional (FDI), anomenat “sistema de dos dígits”, en què es representen les dents 

mitjançant una parella de nombres, dels quals el primer es refereix a l’hemiarcada maxil·lar 

i el segon a la peça. En la dentició definitiva el primer dígit va de l’1 al 4, representen els 

quadrants en el sentit de gir de les agulles del rellotge; el segon dígit, de l’1 al 8, representa 

la peça corresponent des de l’incisiu central al queixal del seny. En la dentició de llet, els 

quadrants es representen amb els nombres del 5 al 8 i les peces dentàries, de l’1 al 5. 
 

– Apartat per a caràcters especials 

Aquest apartat és per anotar els treballs d’especial significació, i altres informes i 

dades que hem recollit. 

Amb tot l’exposat es pot elaborar una fitxa dental que ajudi el perit a tenir les dades 

destinades a un procediment d’identificació71. 

No obstant això, l’absència d’estabilitat resultant de les incessants modificacions en 

el nombre de dents, en la situació de les obturacions i de les pròtesis, no ens permet utilitzar 

els caràcters dentals com a mètode general i únic d’identificació72. 

b. Radiografia 

Les radiografies dentals són el mitjà més exacte de registre de la dentadura. Quan 

els altres mètodes fallen, només en elles es pot fundar la identificació73. És un mètode 

comparatiu directe. Tota radiografia porta una informació privilegiada . 

Las radiografies utilitzades són : 

– Radiografies dentals o endobucals que comprenen a una o un grup de 

peces. 

– Radiografies extraorals74 que comprenen projeccions de les estructures 

craniofacials. La més utilitzada és l’ortopantomografia, però existeixen 

distorsions alienes a la tècnica degudes a l’orientació espacial del crani que 

impedeixen treure conclusions rigoroses. La dificultat és màxima en 

cadàvers que han patit processos de carbonització o traumatismes violents 

que comporten desplaçaments estructurals i pèrdues volumètriques de la 

                                                 
71 GISBERT CALABUIG, op cit., pàg. 1311. 
72 SIMONIN, op cit., pàg. 878. 
73 MULLIGAN, M. E.; et al.; “Radiologic evaluation of mass casualty victims: lessons from the Gander, 
Newfoundland, accident” Radiology, vol. 168, núm. 1, juliol 1988, pàg. 229. BORRMAN, H.; et al.: 
“Accuracy in establishing identity by means of intraoral radiographs”, The Journal of forensic odonto-
stomatology, vol. 8, núm. 2, desembre 1990, pàg. 31-36. STENE-JOHANSEN W.; et al.: “Dental identification 
after the Dash 7 aircraft accident at Torghatten, Northern Norway, May 6th, 1988”, The Journal of forensic 
odonto-stomatology, vol. 10, núm. 1, juny 1992, pàg. 15-24. 
74 BRIÑÓN, op cit., pàg. 229. 
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cara i del crani. Tot això constitueix l’evidència de les dificultats que es 

presenten i que no s’han d’ometre al parlar d’identificació comparativa. 
 

 
 

Fig. 12. Ortopantomografia 75 
 

Per altra banda, Happonen76 en comunica la utilitat perquè posa en evidència un 

conjunt d’estructures, que en una radiografia simple no podem apreciar. Aquest autor 

presenta un estudi amb un alt percentatge d’identificació utilitzant l’ortopantomografia. 

c. Fotografia 

Responen a una necessitat informativa. Distingim entre: 

– Fotografia documental: és de mida normal, reduïda o ampliada i serveix 

per a presentar peces concretes, i per fixar en posteriors investigacions les 

seves alteracions. 

– Fotografia comparativa77: la fotografia de les dues peces cal realitzar-la 

amb la mateixa claredat, augment i pel·lícula per a evitar els errors. 

La fotografia odontoestomatològica medicolegal concerneix a la integritat de la 

cavitat bucal, el rostre de la cara i el perfil del cap. L’objectiu pot ser indicar l’estat de la 

dent, pell, mucoses i pròtesis. 

d. Queiloscòpia 

La queiloscòpia és l’estudi dels solcs que presenten la part de la mucosa dels llavis, 

que són pròpies de cada individu. 

                                                 
75 Radiografia pressa a l’autor el 2002. 
76 HAPPONEN, R.P.; et al.: “Use of orthopantomographs in forensic identification” The American journal of 
forensic medicine and pathology: official publication of the National Association of Medical Examiners, vol. 
12, núm. 1, març 1991, pàg. 59-63. 
77 BRIÑÓN, op cit., pàg. 222-227. 
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Existeixen diverses classificacions, Tsuchiashi i Oviedo les divideixen en set 

tipus78: verticals completes, verticals incompletes, ramificades a la pell, ramificades a la 

vora lliure labial, cruïlla de solcs, reticular i totes les no incloses.  

 
Fig. 13. Queiloscòpia79 

 

 

L’herència no influeix sobre els solcs. Renaud defensa que són immutables durant 

tota l’existència, sense tenir en compte les arrugues de l’edat. Però estudis posteriors 

demostren que canvien amb l’edat i l’època de l’any80. A més, existeixen gran nombre de 

malalties que alteren el substrat labial, que invaliden el principi d’identificació queiloscòpic. 

Tots aquests fets desemboquen en que no serveixen per a establir fitxers policials, 

però si serveixen per a resoldre sumaris en què les dades ante i post estan separades per un 

curt període de temps. 

El mètode emprat per a revelar els solcs labials és col·locar una tira de cel·lofan 

directament en els llavis, obtenint-se tots els plecs i fissures. Es guarda sobre un substrat dur 

de resina. També es pot replicar mitjançant la impregnació de llapis de llavis, i posterior 

revelat sobre paper. 

e. Estudi de models 

No està imposat com a obligació, però es recomana en previsió de dificultats 

ulteriors d’identificació. 

En ells es pot estudiar la forma i mida de les arcades, el nombre, posició i mida de 

dents, l’anatomia, patologies, cultures, forma de la volta palatina i els replecs. 

                                                 
78 GÜERRI, op cit. 
79 Foto del registre dels solcs dels llavis de l’autor. 
80 GISBERT CALABUIG, op cit., pàg. 1320. 
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L’inconvenient principal és la dificultat d’obtenir els models, doncs no sempre es 

practiquen, i només es trobarien en cas de tractament ortodòntic o si s’han practicat pròtesis 

en l’individu. 

f. Serologia 

Els grups hemàtics tenen valor d’identificació mentre la mort sigui relativament 

recent81. Aquesta és la raó per la qual la identificació dels grups és estudiada sobre els 

teixits (dent, os i cabell), en els quals els grups sanguinis es conserven més temps que en els 

eritròcits fàcilment degradables. L’interès d’investigar a nivell dels teixits dentaris resideix 

en la seva gran resistència als agents destructors. 

Actualment s’utilitzen les proves genètiques de l’ADN. Una cèl·lula del teixit polpar 

pot ser utilitzada per a la identificació d’un individu si es disposa d’una altra cèl·lula, per 

exemple dels pares o fills del difunt per a comparar codis genètics. El deure de l’odontòleg 

serà preservar les dents amb o sense els ossos maxil·lars per a proves serològiques 

posteriors82. 
 

 
 

Fig. 14. Lesió per mossegada83 
 

g. Empremtes dentàries84 

Les empremtes de mossegada són una prova important en la investigació 

medicolegal, ja que auxilien en l’exclusió de sospitosos, o estableix la participació directa 

d’un subjecte, és a dir, és la identificació de l’agressor mitjançant les empremtes de 

mossegada. 

                                                 
81 HAERTIG, A.: “The medicolegal identification of victims of major disasters”, Idem.  
82 FDI.: op cit., pàg. 11. 
83 AVON, S. L.: “Forensic Odontology: The roles and responibilities of the dentist”, Journal of the Canadian 
Dental Association, vol. 70, núm. 7, juliol-agost 2004, pàg. 457. 
84 CORREA, op cit., pàg. 33-34. 
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L’empremta per mossegada humana és una lesió contusa o corto-contusa en la qual 

l’agent vulnerant són les peces dentàries humanes. Solen tenir forma semilunar i són 

envoltades d’una zona sanguinolenta. 

Els llocs on es troben són qualsevol part del cos humà (zones prominents i 

descobertes), aliments (pomes, mantega, xocolata) i objectes (llapis, gots, etc.)85. 

Es relacionen amb delictes de batusses, delictes sexuals o maltractaments de nens. 

També poden estar realitzades per la víctima com a mossegada de defensa86. 

Cal estudiar un registre morfològic i morfomètric de les empremtes de la mossegada 

en la víctima i del presumpte agressor, i s’estudien els punts de coincidència i de 

discrepància per a dictaminar la culpabilitat o innocència d’un sospitós. 

Les marques de les dents humanes a la pell humana depenen de les formes i 

característiques de les zones mossegades, per la qual cosa han de ser estudiats els canvis en 

longitud i amplada de l’arcada87. 

h. Rugoscòpia 

El vuitè i últim capítol d’aquesta secció tindrà caràcter monogràfic: la Rugoscopia, 

és a dir, l’estudi dels replecs palatins i les seves aplicacions en la identificació dels éssers 

humans. 

                                                 
85 SIMONIN, op cit., pàg. 879. MOYA, op cit. pàg. 313. 
86 SIMONIN, idem. 
87 ABOSHI H., “A study on tooth marks--morphological differences between dentitions and tooth marks 
thereof and selection of measurement items effective in identification”, Nihon hōigaku zasshi (The Japanese 
journal of legal medicine), vol. 43, núm. 2, abril 1989, pàg. 166-178.  
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3. PAUTES PER ALS PROCEDIMENTS D’IDENTIFICACIÓ 

DENTAL 

 

Les circumstàncies i condicions que envolten el procediment d’identificació són 

sempre excepcionals, especialment aquells relacionats amb els desastres massius. 

El dentista és requerit d’ordinari a contribuir en la identificació d’una o més 

persones, o parts de persones, després del fracàs dels mètodes utilitzats per la policia o pel 

metge forense, i és requerit per efectuar la identificació a través de l’evidència dental 

present88. 
 

L’equip que participa en el procés d’identificació és multidisciplinari, inclou89: 

– Jutge de la primera instància o una altra autoritat legal. 

– Oficials de la policia i/o de l’exèrcit 

– Patòlegs forenses 

– Odontòlegs forenses 

– Tècnics de laboratori 

– Personal administratiu o auxiliar 

– Especialistes d’altres camps 

– Membres de la Creu Roja i Protecció Civil 
 

Els odontòlegs forenses hauran d’encapçalar l’equip dental, i actuaran com a 

portaveus del grup. Els odontòlegs o estomatòlegs locals poden ser cridats a col·laborar 

segons marca la Llei d’Enjudiciament Criminal espanyola (art. 343 i 349). 

Al final s’elaborarà un informe detallat incorporant suggeriments per situacions 

similars al futur90. 

Els resultats es transmetran pel portaveu al cap de l’equip forense. 

 

                                                 
88 FDI, op cit., pàg. 2. WHITTAKER, D. K.: “Principles of forensic dentistry: 1. Identification 
procedures”, Dental update, vol. 17, núm. 8, octubre 1990, pàg. 315-321. JAKOBSEN, J.; et al.: 
“Identification of victims after a fire on the ferry <Scandinavian Star>”, Tandlaegebladet, vol. 95, núm. 8, 
maig 1991, pàg. 325-330. SWEET, D.: “Why a dentist for identification?”, Dental clinics of North 
America, vol. 45, núm. 2, abril 2001, pàg. 237-251. 
89 FDI, Idem. SOLHEIM, T.; et al.: “The airplane accident in Torghatten on May 6, 1988”, Den Norske 
tannlaegeforenings tidende, vol. 99, núm. 2, gener 1989, pàg. 40-47. JAKOBSEN, J.; et al.; Idem. 
90 TIMPERMAN, J.: “How some medicolegal aspects of the Zeebrugge Ferry disaster apply to the 
investigation of mass disasters”, The American journal of forensic medicine and pathology: official publication 
of the National Association of Medical Examiners, vol. 12, núm. 4, desembre 1991, pàg. 286-290. McCARTY 
V. O.; et al.: “Scene investigation, identification, and victim examination following the accident of Galaxy 203: 
disaster preplanning does work”, Journal of forensic sciences, vol. 32, núm. 4, juliol 1987, pàg. 983-987. 
KIESER, J. A.; et al.: “Lessons learned from large-scale comparative dental analysis following the South Asian 
tsunami of 2004”, Journal of forensic sciences, vol. 51, núm. 1, gener 2006, pàg. 109-112. 
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3.1. Recollida de dades ante-mortem 
Les dades tenen un paper clau en el procés d’identificació91. Es requereix el màxim 

esforç per reunir aquestes dades amb un mínim de demora 92. 
 

Els registres dentals o mèdics originals s’han de sol·licitar a: 

– Dentistes. 

– Departaments hospitalaris. 

– Departaments governamentals. 

– Forces armades. 

– Pacients, amics, companys de treball. 
 

Per aconseguir aquests documents, cal utilitzar els següents mètodes o agències: 

– Visites personals de la policia a les fonts esmentades. 

– Trucades telefòniques. 

– Telefax. 

– Interpol o Europol. 
 

Quan sigui possible, els registres han d’incloure93: 

– Fitxes personals originals. 

– Radiografies. 

– Models. 

– Fotografies. 

– Pròtesis. 

– Comentaris personals d’odontòlegs, personal dental, familiars o amics. 
 

En sol·licitar una fitxa dental a un odontòleg cal expressar la raó d’aquesta 

sol·licitud. L’odontòleg ha de guardar còpia d’aquest document. Si un expert dental rep 

informació directament dels familiars propers a la víctima, és absolutament necessari per a 

ell conèixer el món del dentista per a poder rebre, si és necessari, informació 

complementaria, com també descripció detallada dels tractaments i fins i tot la confirmació 

de la mateixa fitxa dental o de l’odontograma94. 

L’equip dental ha de tenir formularis estandarditzats on es pugui acomodar tota la 

informació. 
 

                                                 
91 AL-MAD, S.; et al.: “Craniofacial identification by computer-mediated superimposition”, The Journal of 
forensic odonto-stomatology, vol. 24, núm. 2, desembre 2006, pàg. 47-52. 
92 FDI, op cit., pàg. 4. 
93FDI, idem. WHITTAKER, D. K.; et al.: A colour atlas of forensic dentistry, Londres, Ed. Wolfe Medical 
Publications Ltd, 1989, pàg. 106. 
94 IMOBERSTEG, C.: “The falsification of an odontogram”, Forensic science international, vol. 20, núm. 1, 
juliol-agost 1982, pàg. 77-79. 
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3.2. Locals95 

El dipòsit de cadàvers ha d’estar protegit, admetent només a persones prèviament 

identificades. Ha de constar de corrent elèctric amb equip d’emergència, així com 

abastiment d’aigua, i sala d’autòpsies per a la identificació de cadàvers. 

Annex ha d’haver-hi un sistema de magatzem de cadàvers, si és possible amb 

refrigeració, i amb múltiples càmeres. 

 

3.3. Equip necessari 
L’equip necessari per a la identificació d’un o més cadàvers és el següent: 
 

3.3.1. PRENDRE IMPRESSIONS 
Cal tenir un o més jocs de cubetes d’impressions, material per impressions com pot 

ser l’alginat, silicones, tiols, o bé uns altres tipus de materials, així com diverses tasses de 

goma i espàtules apropiades per a cada material. També serà precís el guix tipus pedra pel 

buidat dels models obtinguts amb l’anterior material d’impressió. 
 

3.3.2. FOTOGRAFIA INTRAORAL 
El material necessari per aquesta tècnica serà el propi de la fotografia i adequat al 

medi específic en el que ens movem, és a dir, per a la cavitat oral96: 

– Una càmera 

– Macrolent especial (lent per close-up) 

– Regulador especial per enfocament. 

– Flash amb font accessòria d’il·luminació. 

– Trípode fotogràfic 

– Suficient pel·lícula per fotografiar en bones condicions en blanc i negre i/o 

color. Sol bastar una sensibilitat de 100 ASA i 21 DIN. 
 

3.3.3. RADIOGRAFIES 
És ideal comptar amb un equip radiogràfic amb tots els elements necessaris per a 

prendre projeccions extraorals com és l’ortopantomografia, i una unitat de projecció 

intraoral per a poder realitzar radiografies com són l‘aleta de mossegada o peripicals. 

Existeixen aparells portàtils (Siemens®) per a la pràctica de radiografies al camp. 
 

 
 
 

                                                 
95 FDI, op cit., pàg. 6-7. 
96 FDI, idem, pàg. 8. 
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Fig. 15. Aparell de radiografia portàtil97 
 

3.3.4. EQUIP EXAMINADOR 
És necessari el material propi d’una autòpsia (barret, doble guant, bata, mascareta, 

calces), més elements propis de la disciplina odontològica. 

 

3.4. Procediments tècnics 
Cal preparar un pla d’examen abans de començar l’autòpsia. 

És preferible treballar en parelles: un odontòleg examinador i un altre enregistrant 

les dades; posteriorment, s’intercanvien els papers per reduir errors98. L’examen ha de 

realitzar-se amb una mínima pertorbació dels teixits, doncs hi ha proves que conforme es va 

treballant, es van destruint i no poden ser recuperades. 

Cal ser registrada cada característica com són: 

– Trets facials: Color, forma, característiques distintives individualitzadores 

(cabell, nas, cicatrius, llavis, etc.), cavitat oral (mucosa, paladar, llengua, 

alvèols), dents (oclusió, desgasts, color, càlcul, dents presents, dents 

perduts, pròtesi). 

– Cada dent individualment: Posició, anatomia, càries, color, fractura, 

restauracions. 

S’han de realitzar radiografies, probes serològiques i registres fotogràfics. 

La identificació cal realitzar-se intentant equiparar la fitxa dental ante-mortem amb 

els registres obtinguts post-mortem, tenint en compte que poden presentar discrepàncies 

degut a peces exodonciades o obturades per altres dentistes entre la data del registre de 

dades i l’accident. 
                                                 
97 Ministeri d’Educació i Ciència, Banc d’imatges i sons: http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes4/ , 
setembre 2007. 
98 GISBERT CALABUIG, op cit., pàg. 1311. 
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L’existència de pròtesis poden transmitir-nos informació valuosa sobre les peces 

perdudes, i més encara si estan marcades. 

 

3.5. Mètodes de transmissió 
Aquests van des del lliurament per missatgeria de signatura comercial o de la 

policia, passant per la transmissió de facsímil (Fax), fins als sistemes d’identificació post-

mortem associats a ordinadors99. 

El transport físic dels expedients originals no hauria de prendre més de 48-72 hores 

entre dos punts qualsevol del globus100. 

                                                 
99 HANAOYA, Y.; et al.: “Proposal for internet-based Digital Dental Chart for personal dental identification in 
forensics”, Forensic science international, vol. 168, núm. 1, maig 2007, pàg. 57-60. 
100 FDI, op cit., pàg. 15. 
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4. LA RUGOSCÒPIA 

 

La RUGOSCÒPIA palatina o palatoscòpia és la tècnica d’identificació 

estomatològica que consisteix en l’estudi, registre i classificació de les papil·les palatines101. 

Carrea accepta el terme “ruga” com a sinònim de cresta, sortint, elevació o 

prominència per a denominar el sobrerrelleu de la mucosa, a l’engrossiment que es 

caracteritza per les seves variades formes102. 

Aquesta tècnica pot permetre la identificació mitjançant la comparació entre un 

cadàver carbonitzat i un model buidat en guix o una fitxa rugoscòpica103. 

 

4.1. Terminologia 
Molts són els termes utilitzats per a definir els relleus mucosos de la part anterior de 

la volta palatina: crestes rugoses, crestes palatines, plecs palatals, plecs palatins, papil·les 

palatines o plecs transversals. 

Tots aquests termes denominen els relleus transversals que van del costat dret al 

costat esquerre de la volta palatina.  

Els relleus mitjans es denominen: tubèrcul palatí, papil·la incisiva o carúncula per a 

la petita eminència anterior, i rafe mitjà pel petit sortint lineal anteroposterior que divideix 

en dos parts iguals la superfície palatina. 

El terme rugoscòpia o sistema rugoscòpic designa el conjunt de relleus transversals. 

La papil·la incisiva, que és independent, morfològicament també està inclosa. 

A la pràctica, el terme genèric RUGOSITAT és el més utilitzat104. 

 

4.2. Història105 

Sembla ser que va ser Kuppler, el 1897, qui es va ocupar primer de l’estudi del 

paladar ossi, amb la intenció d’establir característiques òssies racials diferenciadores. 

Armando López de León publicà en 1924 Odontología criminal, a Guatemala, 

dedicant un capítol d’aquesta, a l’estudi de les arrugues palatines. 
                                                 
101 NOSSINTCHOUK, op cit., pàg. 44. GRANOBLES, A.: “Rugoscopia: otra alternativa en la identificación 
humana”, Revista Exhumar, núm. 2, 2005, pàg. 49. BORBOREMA, M. L.: “Rugoscopia palatina”, 
http://www.pericias-forenses.com.br/irugosodo.htm, maig 2007. CORREA, op cit., pàg. 64. 
102 BRIÑÓN, op cit., pàg. 291. 
103 CALDAS, I.M.; et al.: “Establishing identity using cheiloscopy and palatoscopy”, Forensic science 
international, vol. 165, núm. 1, gener 2007, pàg. 1-9. MUTHUSUBRAMANIAN, M.; et al.: “Analysis of 
rugae in burn victims and cadavers to simulate rugae identification in cases of incineration and decomposition”, 
The Journal of forensic odonto-stomatology, vol. 23, núm. 1, juny 2005, pàg. 26-29. 
104 NOSSINTCHOUK, op cit., pàg. 45. 
105 MOYA, op cit., pàg. 284. 
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A Espanya fou Trobo Hermosa, catedràtic de l’Escola d’Odontologia de Madrid, qui 

inicià aquests estudis en 1932. 

L’aplicació del rugograma a la identificació la va utilitzar per primer cop el Dr. Luis 

Silva en un treball que titulà Identificación odonto-legal del desconocido de Collegno, 

publicat a Rio de Janeiro en 1932. 

El 1932, Carrea proposa el seu sistema de classificació, pres com a base per la 

majoria dels autors. Da Silva un any després proposà el seu propi sistema de classificació. 

El 1944, Juan Ramón Beltrán publica la seva obra Medicina legal para la enseñanza 

de la odontología social y legal, on desenvolupa el seu propi sistema de classificació. 

En 1955, Carrea i Lysell publiquen sengles sistemes de classificació. Fiene, el 1958, 

aplica aquestes característiques i la seva herència al diagnòstic de la paternitat. Peñalver i 

Basauri (1966) aportaren diversos rugogrames demostratius del seu valor probatori i els 

seus sistemes de notació. 

Briñón (1982) aprofitant l’aparició de noves tecnologies en la comunicació, publica 

la confecció del Palatograma Legal Programat i la seva transmissió mitjançant el sistema 

tèlex. 

Des de 1983, C. J. Thomas ha aportat diverses dades sobre la composició 

histològica de les arrugues palatines, i estudis comparatius de diferents races. 

 

4.3. Desenvolupament i histologia 
L’engruiximent de l’epiteli oral a la primera regió de les futures làmines dentàries és 

el primer estadi morfològic de l’odontogènesi106. 

Els estudis histològics ens permeten postular que les dents, les arrugues palatines i 

el vestíbul oral són estructures homòlogues des del punt de vista del desenvolupament. 

Les papil·les palatines són unes crestes irregulars i transversals, situades a la part 

anterior de la fibromucosa palatina, engrossides i fortament adheries al pla osteoperiòstic. 

És a dir, està formada per la dura membrana fibrosa que recobreix el paladar ossi. 

Recentment, són molts els investigadors que tenen la mucosa palatal com objecte 

del seu estudi, de tal manera que podem obtenir conclusions dels seus estudis per alimentar 

les nostres ànsies de coneixement sobre les rugositats palatines: 

Thomas, C. J. et al., en un estudi sobre les rugositats palatals a la rata va veure que 

el desenvolupament i la diferenciació es produïa aproximadament en el temps del tancament 

del paladar, en un estadi més avançat que els humans, i amb això va concloure que 

                                                 
106 NOSSINTCHOUK, op cit., pàg. 44. 
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probablement juguen un paper en la funció oral dels animals, mentre que en els humans 

s’atenuen i el seu procés de desenvolupament està retardat107. 

Així mateix, Sakamoto, M. K. et al. a ratolins tractats amb corticoides 

(triamcinolona) revela que es poden induir variants a la rugositat, i especula que aquestes 

s’associen amb les pertorbacions a la interacció normal epitelial mesenquimatosa, la qual 

pot ser controlada per les fibres nervioses que apareixen durant la formació de rugositats108. 

Kinebucchi, T. en estudis histològics amb ratolins a través de microscopi òptic i 

electrònic, va observar que la forma d’unió del paladar es componia de papil·les de tipus 

rugós, les quals anaven en direcció anteroposterior, aparentment relacionats amb la direcció 

dels vasos sanguinis i dels feixos de col·lagen dins de les capes submucosa i papil·lar109. 

Luke, D. A. a la seva vegada aporta que entre les regions on hi ha proliferació 

epitelial existeixen fibres de col·lagen i fibroblasts acumulats al teixit connectiu, creixent de 

forma anteroposterior i amb corbes concèntriques al llarg de la base de cada rugositat110. 

Thomas, C. J. l’any 1987 conclou que un dels principals elements estructurals és el 

teixit no elàstic o col·lagen, però que existeixen glicosaminoglicans (G A G) que són de 

naturalesa hidrofílica, els causants del teixit rugós, i contribueixen al manteniment de la 

forma al llarg de la vida111. 

 

4.4. Anatomia112 

Quant a la seva estructura macroscòpica, podem dir que les papil·les palatines varien 

en nombre de quatre a set, i se situen anteriorment al primer molar. 

Les arrugues palatals recorden les nervadures de les fulles de les plantes. Tenen un 

solc central de direcció anteroposterior (rafe palatí) i una sèrie de crestes transversals que 

acaben en ell. 

La papil·la incisiva es presenta sota la forma d’una petita imminència carnosa, molt 

polimorfa, la vora anterior de la qual s’insereix entre els dos incisius centrals. Correspon al 

                                                 
107 THOMAS, C. J.; ROSSOUW, R. J.: “The early development of palatal rugae in the rat”, Australian Dental 
Journal, vol. 36, núm. 5, 1991, pàg. 342. 
108 SAKAMOTO, M. H., et al: “Studies of variant palatal rugae in normal and corticosteroid-treated mouse 
embryos”, The Anatomical record, vol. 230, núm. 1, maig 1991, pàg. 121-130. 
109 KINEBUCHI, T.: “Histological observation of mucous epithelium of rat antemolar palatal rugae shape of 
epithelial connective tissue junction and structural characteristics of basal and spinuous cell layer”, Kokubyo 
Gakkai Zasshi, vol. 57, núm. 4, desembre 1990, pàg. 464-519. 
110 LUKE, D. A.: “Development and growth of palatal rugae in the mouse”, Acta anatomica, vol. 133, núm. 1, 
1988, pàg. 41-44. 
111 THOMAS, C. J. et al.: “Elastic fibre and hyaluronic acid in the core of human palatal rugae”, Journal de 
biologie buccale, vol. 15, núm. 3, setembre 1987, pàg. 171-174. 
112 NOSSINTCHOUK, pàg. 44. 
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canal palatiu anterior, punt d’emergència dels nervis i vasos nasopalatins. El fre del llavi 

superior pot ser la seva prolongació. 

Les papil·les laterals anteriors dretes i esquerres van transversalment, segons un 

trajecte ondulat de davant cap a enredera, de la part posterior de la papil·la incisiva fins uns 

dos mil·límetres prop del tubercle del caní. 

Les papil·les palatines laterals posteriors, sovint asimètriques, són més o menys 

transversals, obliqües, arciformes o ondulades. Aquestes són més comprensibles que les 

papil·les laterals anteriors.  

S’han fet estudis per a trobar dismorfisme sexual, i es van veure que són 

indetectables, però sempre es refereixen a que són lleugerament més nombroses en l’home 

que la dona113. 

Les diferències racials poden ser poc importants. Thomas i Kotze en un estudi sobre 

diferents races on incloïen negres africans, caucàsics, mulats, indis asiàtics i bosquimans, 

van veure que existien diferències sexuals insignificants amb una probabilitat com a mínim 

del 25,3% de determinar la raça de l’individu. Atès que la probabilitat no és del 100% es pot 

afirmar que la raça d’un individu no es pot determinar amb certesa per mitjà de la rugositat 

palatal114. 

Per altra banda, en altres estudis sí que s’han trobat diferències significatives entre 

races que poden ajudar a la identificació del subjecte115. 

Hauser et al. indiquen que les forces de les arrugues està associada amb l’altura de 

l’arc, la qual cosa suggereix factors comuns de desenvolupament116. 

                                                 
113 THOMAS, C. J.; KOTZE, T. J. v. W.: “The Palatal Rugae in Forensic Odonto-Stomatology”, The Journal 
of Forensic Odonto-Stomatology, vol. 1, núm. 1, gener-juny 1983, pàg. 11-18.  
114 THOMAS, C. J.; KOTZE, T. J.: “The Palatal Rugae in Forensic Odonto-Stomatology”, pàg. 11-18. 
THOMAS, C. J.; KOTZE, T. J.; et al.: “An improved statistical method for the racial classification of man by 
means of palatal rugae”, Archives of oral biology, vol. 32, núm. 4, 1987, pàg. 315-317. 
115 KASHIMA, K.: “Comparative study of the palatal rugae and shape of the hard palatal in Japanese and 
Indian children”, Aichi Gakuin Daigaku Shigakkai shi, vol. 1 (1 Pt 2), març 1990, pàg. 295-230. NAYAK, P.; 
et al.: “Differences in palatal rugae shape in two populations of India”, Archives of oral biology, vol. 52, núm. 
10, octubre 2007, pàg. 977-982. KAPALI, S.; et al.: “Palatal rugae patterns in Australian aboriginies and 
Caucasians”, Australian dental journal, vol. 42, núm. 2, abril 1997, pàg. 129-133. 
116 HAUSER, G.; et al.: “Palatal rugae in Swazi, southern Africa”, Anthropologischer Anzeiger, vol. 44, núm. 
3, setembre 1986, pàg. 257-261. 
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4.5. Característiques117  

Les arrugues palatines són diferents, immutables i perennes: 

1. Diferents: perquè no existeixen dues persones amb la mateixa disposició de les 

rugositats dins del paladar. Són absolutament diferents d’una persona a una altra, és a dir, 

són individuals118. 

Únicament en bessons univitel·lins s’aprecia que poden tenir el patró similar però no 

pas idèntic. 

Una classificació fundada en la simetria, el nombre i la forma de les rugositats no ha 

permès fins avui en dia, registrar dos traçats idèntics119. La varietat de rugogrames és 

infinita. 

2. Immutables: perquè sempre resten relativament iguals120, per molt que pateixin 

traumatismes superficials. És a dir, són invariables, no canvien mai de forma.  

Encara que es produeixin ferides o lesions per algun tipus de malaltia, mentre sigui 

de caràcter temporal, per molt que hi hagi pèrdues de substància de la mucosa del paladar. 

El paladar es reconstrueix desprès amb las mateixes rugositats, amb la mateixa forma i la 

mateixa disposició que portava l’individu abans d’aquesta pèrdua de substància.  

Fins i tot després de fer extraccions dentàries les rugositats del paladar resten 

inalterables. Per tant, serveixen per a la identificació. 

Durant el tractament ortodòntic, en el qual es produeixen moviments de les dents, 

poden aparèixer alteracions morfològiques insignificants en les rugositats, però no alteren el 

dibuix macroscòpic121. 

Aquestes rugositats es poden modificar en cas de malalties molt destructores tipus 

esclerodèrmia o en situacions com el llavi leporí associat a fissura palatina122. 

En ocasions es va observar que en el subjecte ancià existeix disminució del nombre 

de les arrugues. Per altra banda, en edéntols, les arrugues del paladar, segueixen tenint la 

mateixa forma però són molt menys marcades que en un individu dentat123. 

                                                 
117 CORREA, op cit., pàg. 64. KHALLED, A. E.: “The palatine ruga as an aid in identification”, Egyptian 
Dental Journal, vol. 22, núm. 2, abril 1976, pàg. 29. 
118 ENGLISH, idem. 
119 NOSSINTCHOUK, op cit., pàg. 45. 
120 ALMEIDA, M. A.; et al.: “Stability of the palatal rugae as landmarks for analysis of dental casts”, The 
Angle orthodontist, vol. 65, núm. 1, 1995, pàg. 43-48. SIMMONS, J. D.; et al.: “A longitudinal study of 
anteroposterior growth changes in the palatine rugae”, Journal of dental research, vol. 66, núm. 9, pàg. 1512-
1515. LEBRET, L.: “Growth Changes of the Palate”, Journal of dental research, vol. 41, núm. 6, 1962, pàg. 
1391-1404. 
121 ENGLISH, idem. 
122 KRATZSCH, H.; OPITZ, C.: “Investigations on the palatal rugae pattern in cleft patients. Part I: A 
morphological analysis”, Journal of orofacial orthopedics/Fortschritte der Kieferorthopädie, vol. 61, núm. 5, 
pàg. 305-317. KRATZSCH, H.; OPITZ, C.: “Investigations on the palatal rugae pattern in cleft patients. Part II: 
Changes in the distances from the palatal rugae to maxillary points”, Journal of orofacial orthopedics/ 
Fortschritte der Kieferorthopädie, vol. 61, núm. 5, pàg. 421-431. 
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3. Perennes: perquè des de que es formen fins a la mort són iguals. Resten durant 

tota la vida del subjecte i desprès de la mort. Apareixen ja al tercer mes intrauterí i 

adquireixen un caràcter permanent tota la vida. Desapareixen amb la descomposició dels 

teixits per la mort. 

El gravat característic del paladar no pateix cap canvi amb el desenvolupament124. 

 

4.6. Importància de les rugositats palatines per a la identificació 
Com hem dit al capítol anterior, les rugositats palatines estan caracteritzades per la 

seva perennitat, la seva immutabilitat i la seva varietat morfològica d’un individu respecte 

l’altre. Aquestes són les característiques que fan de les rugositats palatines un element 

importantíssim per a la identificació, però no és l’únic. 

Així, l’estudi sistemàtic amb fins identificatius de les arrugues palatines pot fer-se 

servir al cadàver recent, a més a més d’utilitzar-se al subjecte viu. 

Per altra banda, la mutilació patida pels cadàvers als sinistres impedeix a vegades la 

utilització de medis habituals d’identificació, i llavors és necessari tenir en compte 

nombrosos elements bucodentals, un dels quals és la investigació rugoscòpica125. 

El cap del cadàver és freqüentment trobat i les papil·les dentals són examen 

assequible i fàcil d’obtenir. 

Les arrugues del paladar tenen valor en la identificació de l’individu perquè el 

paladar és una zona privilegiada, ja que en el curs dels incendis els llavis, les galtes, les 

arcades dentàries i la llengua fan de barrera i protegeixen la mucosa palatina126. 

Al cas particular de les combustions, els llavis són tancats i llavors poden protegir la 

mucosa palatina si la mort precedeix a l’acció del foc. Podem trobar individus totalment 

calcinats amb la mucosa del paladar intacta127. 

En el cas contrari, és a dir, si el primer és l’acció del foc seguida de mort, els llavis 

es troben entreoberts i encongits sense acció protectora. 

                                                                                                                                               
123 BORRMAN, H.; GRONDAHL, H. G.: “Accuracy in establishing identity in edentulous individuals by 
means of intraoral radiographs”, The Journal of forensic odonto-stomatology, vol. 10, núm. 1, juny 1992, pàg. 
1-6.  
124 ENGLISH, idem. 
125 NOSSINTCHOUK, op cit., pàg. 45. THOMAS, C. J.; WYK, C. W. v.: “The Palatal Rugae in an 
Identification”, The journal of Forensic Odonto-Stomatology, vol. 6, núm. 1, juny 1988, pàg. 21 LIMSON, K. 
S.; JULIAN, R.: “Computerized recording of the palatal rugae pattern and an evaluation of its application in 
forensic identification”, The Journal of Forensic Odonto-Stomatology, vol. 22, núm. 1, juny 2004, pàg. 1. 
126 KHALLED, op cit., pàg. 32. 
127 BRIÑON, op cit., pàg. 285. 
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Unes altres vegades, a la situació d’algun sinistre, on les víctimes han sofert 

cremades facials, aquests elements queden resguardats per les mans que en un acte instintiu 

són portades a la cara amb actitud de defensa. 

És per això que podem basar la importància de les rugositats en:  

– Casos en què la dactiloscòpia no pot ser utilitzada per cremades de les mans 

o putrefacció de les mateixes. 

– Casos de desarticulacions i amputacions, explosions on el cap és separat del 

cos. Amputacions de les mans (cas d’accidents on del cadàver només es 

troba part del seu cos, principalment el cap). 

 

4.7. Límits de la rugoscòpia per a la identificació 
La utilització de les arrugues com a indicador bucodental comparatiu troba el seu 

límit quan existeixen: 

– Aixafades cefàliques, perquè si es fractura el paladar ossi, es perden les 

relacions entre les rugositats. 

– Els casos de carbonitzacions sense protecció: la mandíbula en patir 

l’impacte, molts cops es fractura a l’altura del mentó; quan això succeeix, el 

foc destrueix els teixits tous del paladar i carbonitza la llengua, 

impossibilitant la utilització de les papil·les palatines. 

– Quan s’ha iniciat la descomposició es delimita l’ús de les rugositats. 
 

Aquest mètode d’identificació s’aproxima molt al de les papil·les dèrmiques digitals 

fundats en la dactiloscòpia amb què identifiquem els individus a través d’una substancia 

tova, la mucosa del paladar, i a més a més no deixa cap empremta damunt l’esquelet, és a 

dir, damunt el paladar ossi128. Això és un inconvenient, doncs en cas de la destrucció de la 

mucosa, no hi ha un substrat ossi que ens reveli unes característiques semblants a les 

superficials. 

Si la mucosa del paladar està intacta permet prendre motlles amb qualsevol tipus de 

material d’impressió (alginat, mercaptan, silicona, etc.). No obstant això, sorgeix 

l’inconvenient de que es necessiten motlles previs per a poder establir una comparació. 

Tenim que acudir a l’ortodontista o al dentista que hagi realitzat algun tipus de tractament 

utilitzant-los per poder comparar els dos motlles129. 

                                                 
128 NOSSINTCHOUK, op cit., pàg. 45. 
129 COBO, F.; JIMENEZ, R.: “Algunos aspectos sobre la identificación en odontología”, Revista Espanyola de 
Estomatología, pàg. 458-466. 
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També hi ha hagut autors que han indicat que la rugositat palatal podria utilitzar-se 

per a la possible determinació de la paternitat, però el mecanisme genètic és poligènic i no 

ha tingut èxit. Thomas C. J. i Kotze conclouen en un estudi que no poden ser utilitzats en 

cap procediment pràctic de determinació de la paternitat130. 

 

4.8. Mètode general d’estudi de les rugositats palatines 
L’examen pot fer-se d’un mode directe a la boca, o per mitjà de presa d’impressions 

i el seu buidat al guix amb el que obtindrem models de la boca i, per tant, del paladar amb el 

detall de les seves rugositats. 

Altres formes d’obtenir el registre del paladar consisteixen en la pràctica de 

fotografies de buits de guix. Un mètode especial és el de la “reconstrucció 

estereofotogramètrica”, que després descriuré. Finalment, podem anomenar l’ús de les 

dentadures antigues com a mètode d’estudi de les rugositats. 
 

4.8.1. EXAMEN DIRECTE A LA BOCA 
S’ha comprovat que aquest tipus d’exploració és tècnicament difícil, i inutilitzable 

per efectuar comparacions, perquè la descripció oral sol ser imprecisa, donant molts errors. 
 

4.8.2. EXAMEN PER MITJÀ DE BUIDAT DE MODELS 
És el mètode d’elecció. La impressió permet la reproducció amb una precisió molt 

gran de les rugositats palatines. 

Els materials utilitzats són els hidrocoloides, reversibles o irreversibles, o els 

elastòmeres, que són d’una gran finesa i d’una perfecta fidelitat. 

Per a la presa d’impressions amb elastòmers s’empra un elastòmer sòlid amb el qual 

s’obté una primera impressió i, sobre el resultat obtingut s’efectua una segona impressió 

emprant un elastòmer de tipus fluid que flueix en els relleus de la volta palatina. La fidelitat 

del material en el temps de vint-i-quatre hores, permet el tractament de la impressió per 

electroposició. Aquesta tècnica és, no obstant això, bastant llarga, onerosa i requereix 

cubetes adaptades. 

Amb els hidrocoloides irreversibles, tipus alginat, el model és buidat 

immediatament. Aquest material, menys compressiu, serà utilitzat quan les estructures 

bucodentals hagin sigut carbonitzades i, per aquesta raó, seran friables. 

                                                 
130 THOMAS, C. J.; KOTZE, T. J. v. W.; et al.: “The palatal ruga pattern in possible paternity determination”, 
Journal of forensic sciences, vol. 31, núm. 1, gener 1986, pàg. 288-292. 
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El temps d’enduriment dels alginats varia amb la temperatura. Serà perllongat de 

manera important si la peça a estudiar està conservada en refrigeració. Aquest mètode de 

gran qualitat té com a inconvenient la dificultat d’arxivar els models buidats de guix. 
 

4.8.3. EXAMEN SOBRE FOTOGRAFIES INTRAORALS 
Nombrosos aparells fan possible la fotografia intraoral, fins i tot la tècnica polaroide 

pot ésser utilitzada. 

Carrea diu que és aconsellable annexar una fotografia del paladar sotmès a estudi 

per una millor classificació i posteriors confrontacions. 

És necessari utilitzar una instal·lació fotogràfica adequada i una tècnica constant en 

el temps. 

En el cas especial de realitzar fotografies sobre un cadàver, cal procedir a la 

desarticulació operatòria del maxil·lar implicat. 
 

4.8.4. EXAMEN SOBRE FOTOGRAFIES DEL MODEL BUIDAT DE 

GUIX 
 

Es poden distingir tres períodes: 

– Presa de models i buidat de models 

– Traçat rugoscòpic fet amb llapis negre 

– Fotografia d’aquest model col·locant-lo de tal forma que el pla “fòvea 

palatina – papil·la incisiva” sigui paral·lel a la superfície de la pel·lícula. 

Així es traça el rugograma. 
 

El sistema fotogràfic utilitzat comprèn un objectiu de 35 mm i un film negatiu d’alt 

contrast. El traçat del rugograma s’efectuarà sobre un film transparent d’acetat, amb 

brillantor sobre una cara, bastant unes dimensions de 13 per 10 centímetres. 

Aquest mètode mostra nombrosos avantatges: es fàcil de codificar i simple 

d’emprar. Permet una reproducció fiable i estandarditzada del conjunt de rugositats, i 

assegurar un arxiu fàcil de documents. 
 

4.8.5. ESTUDIS ESTEREOCÒPICS I ESTEREOFOTOGRAMÈTRICS131 

Aquests dos estudis es complementen. El primer permet la comparació immediata 

sobre les fotografies de dos models. La segona permet l’obtenció de traçats rugoscòpics. 

 

 

 
 

                                                 
131 NOSSINTCHOUK, op cit., pàg. 46-47. 
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4.8.5.1. L’estereoscòpia 

Consisteix a examinar simultàniament dues fotografies d’un mateix objecte preses 

de dos punts de vista diferents amb el mateix aparell i segons uns eixos aproximadament 

paral·lels. 

Són utilitzats uns instruments d’òptica simple, els estereoscopis, que obliguen a l’ull 

esquerre a no mirar la fotografia esquerra, i a l’ull dret a no mirar la dreta. 

L’observador fusiona les dues imatges dins d’una sola perspectiva vista en relleu. Si 

l’ull dret percep la imatge dreta i l’ull esquerre la imatge esquerra d’un mateix objecte, la 

impressió del relleu serà completa. 
 

4.8.5.2. L’estereofotogrametria 

Es proposa estudiar i definir amb precisió les formes, les dimensions i la posició 

dins de l’espai d’un objecte qualsevol utilitzant mides fetes amb nombroses fotografies de 

l’objecte. 

Dels aparells de reintegració, després de l’examen estereoscòpic de dos clixés 

fotogràfics, avaluar el lloc d’intersecció de dos feixos homòlegs que materialitzen dins de 

l’espai la posició del punt integrat. Un mecanisme permet materialitzar mecànicament 

aquest punt. La traducció gràfica obtinguda és el traçat dels relleus palatins, en elevacions 

com corbes de desnivell. 

Aquestes tècniques són difícils de realitzar, però són les úniques que permeten 

l’estudi planimètric i altimètric del sistema del conjunt de rugositats palatines. 

Aquest estudis són d’extrema finesa de reproducció i permeten la classificació de les 

rugositats en les tres direccions de l’espai, completen així les classificacions actuals. 

Per a comparar dos objectes, fa falta posar sobre l’ull dret la fotografia del dret del 

primer objecte i sobre l’ull esquerre la fotografia esquerra del segon objecte. Totes les 

regions idèntiques es veuran en relleu, les zones que s’hagin modificat no es beneficiaran 

d’aquesta perspectiva. 

Aquestes tècniques comparatives de pseudo-estereoscòpia poden variar, donen amb 

una precisió extrema els llocs exactes amb modificacions mínimes. 

Només s’utilitza la visió estereoscòpica de l’operador sense utilitzar traços 

materials. 
 

4.8.6. DENTADURES ANTIGUES 
Qualsevol dentadura pot estar present, si no surt disparada des de la boca per la 

violència en el moment de l’accident, i tendeixen a restar sense danys i guardades per la 

llengua i les galtes. 
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Tals dentadures poden tenir una marca pròpia i en aquest cas la identitat de la 

víctima no tindrà cap dubte. Com marcar les dentadures es una cosa estranya, tenim les 

petjades de la rugositat palatal que es pot utilitzar si existeix un registre ante-mortem. 

La rugositat palatal pot ser definida com una marca en la dentadura. La qualitat de la 

petjada depèn de l’edat i estat de conservació de la dentadura132. 

 

4.9. CLASSIFICACIONS 
Nombrosos autors són els que han proposat classificacions. A continuació 

exposarem el diversos sistemes proposats per Silva , Basauri , Correa i Cormoy . 
 

4.9.1. CLASSIFICACIÓ DE SILVA 
Les rugositats es divideixen en dos categories, en simples i compostes. Aquestes 

últimes són constituïdes de nombroses rugositats simples. 

Les rugositats simples són ordenades segons formes i descriuen un guarisme o 

marca, recte (1), corbat (2), angulat (3), circular (4), ondulada (5) i en punt (6). 

Només el traçat estructural és tingut en compte, així una rugositat formada per tres 

punts serà anotada 6 – 6 – 6. Una codificació estricta de símbols s’utilitza per a anotar la 

forma i l’emplaçament dels detall de cada plec. 
 

 
 

Fig. 16. Sistema de Silva133 
 

Després d’aquest anàlisi metòdic de totes les rugositats, aquests són arxivats i 

classificats quantitativament per variables simples.  

                                                 
132 THOMAS, C. J.; WYK, C. : Idem. 
133 NOSSINTCHOUK, op cit., pàg. 47 
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Si hi ha a la dreta, quatre rectes, una corba, una angulada, una circular, tres 

ondulades i un punt, el punt representatiu serà 4 1 1 1 3 1 . 

Si a l’esquerra hi ha quatre rectes, una corba, dos circulars, una ondulada i un punt, 

el nombre representatiu serà 4 1 2 2 1 1 . 

El nombre representatiu global es el resultat de unir el nombre de la dreta i el 

nombre de l’esquerda. En aquest cas serà 8 2 3 3 4 2. 
 

4.9.2. CLASSIFICACIÓ DE BASAURI 
S’efectua damunt de fotografies del model no retocades ni acolorides. 

Les arrugues estan agrupades en sis tipus simples: puntual (A.1), recta (B.2), en 

angle (C.3), sinuosa (D.4), corba (E.5), circular (F.6). Existeixen formes complexes, 

compostes o polimorfes que associen dos o vàries formes simples. 
 

 
 

Fig. 17. Classificació de Basauri134 
 

És possible qualsevol tipus de combinació entre elles. L’associació entre aquestes 

formes ens originen l’immens cabal i característiques que permet diferenciar un 

palatograma d’un altre sense trobar-ne dos iguals. 
 

4.9.3. CLASSIFICACIÓ DE CORMOY 
L’autor classifica les rugositats en tres categories segons la seva longitud. 

– Les arrugues principals: són les de més de 5 mm. 

– Les arrugues accessòries: entre 3 i 5 mm. 

– Les arrugues fragmentàries: entre 2 i 3 mm. 

Les rugositats principals són numerades en sentit anteroposterior. 
                                                 
134 CORREA, op cit., pàg. 65. 
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Per a cada rugositat són anotades les característiques de forma (recta, acotada o 

corba) de direcció (és l’angle format amb el rafe), d’origen (és l’extrem medial) així com el 

nombre de branques si hi ha ramificacions. 

S’anoten igualment les rugositats que tenen un origen comú, les rugositats 

discontínues i el nombre de rugositats accessòries lligades a la rugositat principal. Tota 

forma atípica es registra. 

Després de l’estudi de la papil·la incisiva (carúncula) totes les dades són recollides 

pels dos costats del paladar. 
 

4.9.4. CLASSIFICACIÓ DE CORREA135 

Les rugositats es classifiquen en quatre tipus, classes o categories diferents: punt, 

recta, corba i composta. 

Cada tipus rep un símbol numèric (1, 2, 3, 4) i un símbol alfabètic (P, R, C, Co). 

Les figures de la dreta es col·loquen al numerador, i les figures de l’esquerra al 

denominador. 

Al costat dret de la primera arruga veïna de la papil·la incisiva (carúncula) es 

denomina “inicial”, i les altres “complementàries”. 
 

 
 

Fig. 18. Esquema segons Correa136 
 

Al costat esquerre, la primera arruga es denomina “sub-inicial” i les següents “sub-

complementàries”. 

La formula rugoscòpica que sorgeix és: 

inicial 

sub-inicial 

complementàries 

sub-complenetàries 

 

                                                 
135 NOSSINTCHOUK, op cit., pàg. 48. 
136 NOSSINTCHOUK, op cit., pàg. 48 (versió traduïda per l’autor). 
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La inicial i la sub-inicial reben els símbols alfabètics, els complementaris i els sub-

complementàris els símbols numèrics, per exemple: 

R   312 

R     42 

Representació que significa, una recta inicial, seguida de tres complementàries, 

corba, punt i recta, i l’esquerra sub-inicials, recta seguida de dos sub-complementàries, 

composta i recta. 

 

4.10. FITXA RUGOSCÒPICA O IDENTORRUGOGRAMA 
 

L’ideal per al registre rugoscòpic és obtenir un model de l’arcada superior per 

efectuar la seva classificació i annexar la seva fotografia137. 

L’arxiu dels rugogrames es pot efectuar en unes fitxes. 

La fitxa rugoscòpica o identorugograma és el document on s’anota la forma, tipus i 

nombre de les arrugues palatines d’un subjecte, amb el propòsit de classificar-lo per a 

disposar d’un element d’identificació estomatològica. 

Nombrosos models de fitxa han estat proposats. 
 

4.10.1. RUGOGRAMA DE CORREA138 
 

L’identorugograma consta dels punts següents segons el model de Correa, A. I.: 

– Dades generals del subjecte en estudi 

– Nombre del registre i data de l’estudi 

– Esquema palatí 

– Divisió per zones 

– Designació rugoscòpica 

– Classificació rugoscòpica 

– Fotorrugoscòpica 

– Dades del pèrit 
 

4.10.1.1. Dades generals del subjecte en estudi 
 

Els principals són: nom, sexe, edat i forma del paladar. 

 
 

                                                 
137 CORREA, op cit., pàg. 64. 
138 Idem. 
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4.10.1.2. Nombre de registre i data de l’estudi  
 

Aquests serveixen per comptar amb un ordre i com a recolzament del nostre arxiu 

rugoscòpic. Els nombres d’ordre deuen ser estrictament correlatius, corresponent-se 

esmentada correlació amb les dates. 
 

4.10.1.3. Esquema palatí 

Consta d’un esbós de l’arcada superior, amb vista de l’arcada palatina i inclou les 

cares incisives i oclusals des del segon premolar. 
 

4.10.1.4. Divisió per zones 

És necessari dividir el diagrama per quadrants, amb el propòsit d’obtenir les 

coordenades i poder localitzar amb major facilitat les rugositats palatines. Per això és 

important delimitar el nostre esquema amb sis línies horitzontals: 
 

I. Línia transversal que passa pel terç certicopalatí dels incisius centrals. 

II. Línia transversal que va des de la cara mesial de l’incisiu lateral dret fins a 

la cara mesial de l’incisiu lateral esquerra. 

III. Línia transversal que passa per la cara mesial del caní dret i arriba a la cara 

mesial del caní esquerra. 

IV. Línia transversal que passa per la cara mesial del primer premolar dret i 

arriba a la cara mesial del primer premolar esquerra. 

V. Línia transversal que passa per la cara mesial del segon premolar dret i 

arriba a la cara mesial de segon premolar esquerra. 

VI. Línia transversal que passa per la cara distal del segon premolar dret i arriba 

a la cara distal del segon premolar esquerra. 

Les zones horitzontals s’estableixen amb base de les línies anteriors, a saber: 

– Entre la línia I i II 

– Entre les línies II i III 

– Entre les línies III i IV 

– Entre les línies IV i V 

– Entre les línies V i VI 

Els quadrants a l’identorugograma es formen al marcar les línies verticals entre les 

cares proximals de les peces dentàries esquematitzades. Això dóna per resultat un total de 

vuit zones verticals marcades amb nombres àrabs de l’1 al 8, que al sumar-se amb els 

horitzontals fan un total de 22 quadrants per ubicar les rugositats palatines. 

La línia vertical marcada amb la lletra R és la línia sagital que passa per les cares 

mesials dels dos incisius centrals i divideix en dues parts (dreta i esquerra) l’esquema. 
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4.10.1.5. Designació rugoscòpica 

Pel tipus de rafe i altres arrugues palatines es té en compte la classificació de 

símbols simples i compostos de Basauri. 

L’estudi es registra a la part corresponent de la fitxa a les nou caselles disponibles i 

se’ls hi designa un valor segons el tipus. 

 
 

Fig. 19. Rugograma de Correa139 

 

4.10.1.6. Classificació rugoscòpica 

La lectura i anotació dins les noves caselles es realitzarà de la següent forma: 

1- S’anota el tipus bàsic de rafe: 
– X Absència de rafe. 

– S Simple . Una papil·la simple com un punt. 

– C Composta. Si la papil·la arriba a una línia imaginària traçada des de la cara distal 

del caní dret fins la cara del caní esquerra. 

– P Premolar. Si la papil·la arriba amb la seva prolongació a la línia transversa 

imaginària que va de les cares distals del premolar dret al del premolar esquerra. 

– M Molar. Si la papil·la té una prolongació que sobrepassa a l’anterior. 

2- Zona E del costat dret. 

3- Zona D del costat dret. 

4- Zona C del costat dret. 

5- Zona B del costat dret. 

6- Zona B del costat esquerra. 

7- Zona C del costat esquerra. 

8- Zona D del costat esquerra. 

9- Zona E del costat esquerra. 
                                                 
139 CORREA, op cit., pàg. 67. 
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Els quadrants onze i dotze són exclusius del rafe. Amb els anteriors tenim nou 

caselles per a la classificació, cada una d’elles es separa per mitjà d‘un punt. 

En cas que dos o més arrugues es trobin en una mateixa zona s’han d’incloure en 

una sola casella. Quan una arruga englobi a una altra, la inclosa es col·loca al seu costat 

entre parèntesi, quan no hi ha arruga en una zona horitzontal se li dóna el valor x. 

Per organitzar un arxiu d’identorugogrames es classifica d’acord amb les normes 

explicades i, per tant, la primera fitxa serà la X. x. x. x. x. x. x. x. (això significa sense cap 

arruga palatina) i l’ultima serà M. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. , que significa que té un rafe 

prolongat que sobrepassa per les cares distals dels segons premolars, i presenta una 

rugositat composta en branca en totes les zones. 

Les combinacions per tant són innumerables. 

4.10.1.7. Fotorugoscòpia 

És aconsellable annexar una fotografia del paladar sotmès a estudi per a una millor 

classificació i posteriors confrontacions. 

4.10.1.8. Dades del pèrit 

És necessari que el pèrit es responsabilitzi mitjançant l’escriptura del seu nom i 

firma a la part anterior de l’identorugograma. 

4.10.2. RUGOGRAMA DE BASAURI140 
 

 
Fig. 20. Rugograma de Basauri141 

 

La fitxa rugoscòpica palatina de Basauri estarà confeccionada de la següent forma: 

– Casella on anirà el fotorugograma, o el traçat rugoscòpic, sobre paper 

d’acetat les dimensions del qual són 13x10 cm. 

– Casella corresponent de la representació numèrica de la lectura de les 

papil·les. 
                                                 
140 NOSSINTCHOUK, op cit., pàg. 47.  
141 NOSSINTCHOUK, op cit., pàg. 48. 
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– Caseller on figurarà l’afiliació amb el nom, cognoms, data de naixement i 

direcció. 

– Caseller del nombre d’identificació. 

– Caseller de la data de realització. 

Finalment, una petita secció per apuntar les observacions que siguin necessàries i la 

signatura. 

4.10.3. RUGOGRAMA DE BRIÑON142 

Una línia horitzontal tallada per una perpendicular suposa el paladar de 

l’individu davant de nosaltres,  en aquest cas el de la rugofotografia,. 

El guarisme únic apuntat a un i altre costat de la vertical indica el nombre de 

rugositats a la dreta o a l’esquerra del malalt. 

Al cas   significa tres a cada costat. Si és pot fer-la llegible perquè 

s’entengui la rugoscòpia s’agreguen les inicials indicant el tipus de rugositat que representa.  

Així que si agreguem significa que al costat dret 

tenim: 3 rectes, 2 ondulades, 1 bifurcada, i al costat esquerra tindrem: 1 ondulada, 2 

ondulades i 3 trifurcades. 

Amb una fulla de paper mil·limetrat transparent es calca la fotografia model i 

s’anoten els detalls en forma vertical. Una línia vertical seria la línia del rafe i una petita 

línia horitzontal marca la papil·la incisal. A l’esquerra i a la dreta es fan les anotacions 

numèriques i les abreviatures, i per a major claredat i abundància de detalls poden dibuixar-

se les varietats de formes que més interessin. 

L’anotació seria així: 

1b
2o
3r 

1o
2o
3t 

Així mateix, la doctora Briñón, degut a la confecció de l’Odontograma Legal 

Programat i la seva transmissió mitjançant el sistema Tèlex (Odontotèlex), va pensar en la 

necessitat d’una nova classificació de les arrugues palatines a fi de facilitar la transmissió 

per aquest sistema. Així va aparèixer el Palatograma Legal Programat (P.L.P.). Perquè això 

fos possible va ser necessari adaptar signes i dividir el paladar en zones. 

El disseny que s’obté pot no guardar la mateixa disposició que tenen les arrugues 

que es pretenen confrontar, però si pot existir una correlació numèrica amb els guarismes 

obtinguts en la codificació de les arrugues. 

                                                 
142 BRIÑON, op cit., pàg. 292. 

3 3 

3r 2o 1b 1o 2o 3t
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Per portar a terme el Palato-Tèlex només és necessari tenir les dades del 

Palatograma. Aquest consta d’un palatograma de preparació i un altre d’emissió que es 

confrontaran amb el Palato-Tèlex de recepció. Els dos s’arxivaran juntament amb el 

palatograma. 

El fet de poder transmetre per tèlex el disseny format per les arrugues palatines no 

vol significar que aquest sistema d’identificació resolgui tots els problemes que 

concerneixen a la identificació humana. 

Només pretén ser un medi més per a establir la identitat de les persones, quan uns 

altres mètodes tant eficients com la Dactiloscòpica no poden complir el seu comés.  

Així doncs, l’identorugograma és una opció més pel procediment d’identificació 

estomatològica forense, pel que és convenient que a tota fitxa d’identificació s’annexi 

aquest estudi i s’ha de considerar com un document oficial. 

Per a la identificació d’un cadàver recent i en acceptables condicions per mitjà de la 

rugoscòpia, és necessari elaborar el seu identorugograma i comparar-lo amb els models 

obtinguts pels odontòlegs per a teràpia estomatològica. 

El gran problema és que la majoria d’odontoestomatòlegs rebutgen els models al 

donar d’alta els seus pacients. 

 
ANVERS 

 

REVERS 

 
Fig. 21. Rugograma de Briñón143 

                                                 
143 BRIÑÓN, op cit., pàg. 305 i 306 
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5. MATERIALS I MÈTODES D’ESTUDI 
 

En aquesta investigació es pretén que diversos exploradors, amb diversos nivells de 

formació intentin aparellar impressions duplicades del maxil·lar superior, a través de les 

seves rugositats d’entre nombroses impressions palatines. 

Així es van utilitzar 25 impressions de duplicació del maxil·lar superior. 

S’analitzaren dos grups de models a estudiar. En el primer d’ells, les impressions 

van ser realitzades amb hidrocoloides irreversibles, tipus alginat, a 15 persones agafades a 

l’atzar entre els pacients d’una clínica dental de la doctora Mª Isabel Güerri Ripol a Reus. 

Totes aquestes impressions es van buidar en guix-pedra.  

El segon grup està constituït per 10 duplicacions, que són buidades en guix-pedra de 

les impressions que es van prendre amb un alginat sobre uns models de guix dental per 

ortodòncia. Aquests models es corresponien a 5 casos de tractament ortodòntic. D’ells 

disposem el model pretractament així com del model posttractament. Aquest material s’ha 

obtingut de la mateixa clínica dental. 

Es va elaborar una fitxa respecte els models d’ortodòncia que s’han utilitzat a 

l’estudi i en elles es fa constar: 
 

– Núm. de registre 

– Nom 

– Núm. d’història Clínica 

– Sexe 

– Mesos de tractament 

– Tipus de Tractament Ortodòntic. 
 

Cap d’aquestes dades van ser revelades als avaluadors, a fi de no ser modificat el 

criteri de selecció per la seva part. Per altra banda, aquestes dades quedaran eclipsades per 

poder seguir la Llei de protecció de dades de caràcter personal (Llei 15/1999, del 13 de 

desembre) i per la d’ordenació de les professions sanitàries (Llei 44/2003, del 21 de 

novembre). 

 Així, ens trobem que el temps entre ambdós impressions mai va ser menor a 12 

mesos, en cap dels casos. I el temps màxim de tractament va ser de 38 mesos. 
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IDENTIFICACIÓ RUGOSCÒPICA 

 

 Núm. Reg: 
 
Nom: 
 
Núm. Història Clínica: 
 
Sexe: 
 
Mesos de Tractament Ortodòntic: 
 
Tipus de Tractament Ortodòntic: 

MODELS ORTODÒNTICS 

 

Núm. Reg: 
 
Nom: 
 
Núm. Història Clínica: 
 
Sexe: 
 
Mesos de Tractament Ortodòntic: 
 
Tipus de Tractament Ortodòntic: 

Núm. Reg: 
 
Nom: 
 
Núm. Història Clínica: 
 
Sexe: 
 
Mesos de Tractament Ortodòntic: 
 
Tipus de Tractament Ortodòntic: 
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 També s’ha tingut en compte el tipus de tractament ortodòntic, perquè en cas de 

tenir resultats no parells, es podria establir la relació causa-efecte amb el tipus de tractament 

rebut. Ambdós grups han rebut un tractament basant-se en canvis del diàmetre, tant del 

transversal com de l’anteroposterior. El tipus d’aparatologia utilitzada pot ser144: 
 

– Aparell removible: placa de disjunció palatina. Aconsegueix una expansió 

del maxil·lar superior obrint la sutura palatina mitja: 2 casos. 

 
Fig. 22. Aparell removible: Disjuntor palatí145 

 

– Aparell fix: arc palatí <<quad-hèlix>>. Provoca l’expansió amb efecte a 

nivell dels alvèols dentaris o un creixement sutural maxil·lar: 3 casos. 

 
Fig. 23. Aparell fix: Quad-Hèlix146 

 

Els models d’estudi van ser preparats i retallats a la retalladora de guix, de manera 

estandarditzada, eliminant, seguint la forma de l’arc, totes les dents i les zones edèntules. A 

la vora posterior es va realitzar el tall deixant uns 2,5 cm des de la papil·la incisiva cap 

enrere. 

                                                 
144 CANUT, J. A.: Ortodoncia Clínica, Barcelona, Salvat, 1989, pàg. 355-357. 
145 AGUILA RAMOS, F. J.: Manual-Atlas de Laboratiorio de Ortodoncia, Sabadell, Aguiram, 1992, pàg. 73. 
146 AGUILA RAMOS, F. J., op cit., pàg. 146 
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Les 5 impressions preortodòntiques van ser designades mitjançant les lletres: A, B, 

C, D i E. A les restants impressions se’ls hi van assignar els nombres naturals de l’1 fins el 

20. En elles estan incloses les 5 impressions postortodòntiques, distribuïdes a l’atzar entre 

les altres 15 impressions. 

Als investigadors se’ls va indicar que empraven motlles existents preortodòntics que 

representaven els registres ante-mortem. Els motlles postortodòntics en aquest estudi 

representarien les impressions post-mortem o del subjecte viu a identificar. 

La qualitat dels models variava molt des d’aquells que no tenien pràcticament cap 

bombolla, fins a aquells que les presentaven en importants quantitats. En altres casos, les 

rugositats havien quedat més marcades que la seva còpia. 

Van ser seleccionats com a avaluadors: 

– 1 Metge Estomatòleg Forense 

– 1 Metge Forense 

– 1 Metge Odontòleg 

– 1 Metge 

– 1 Estudiant d’Odontologia 

– 1 Llicenciat Superior amb carrera no relacionada amb el món de la Sanitat 

– 1 Auxiliar de Clínica 

– 1 Dona de fer feines 

– 1 Estudiat de 2n de Batxillerat 

– 1 Estudiant de 2n d’Educació Secundària Obligatòria 

A cada individu se li va proporcionar els models i sol·licitar que realitzés possibles 

aparellaments per similitud en la morfologia de les rugositats dels paladars. Se’ls va facilitar 

una fitxa on hi constava: 

– Núm. de registre 

– Nom i Cognoms 

– Nivell de formació 

– Data 

– Hora d’inici 

– Hora de finalització 

– Temps total 

– Taula on calia marcar les parelles. 

Posteriorment, s’ha avaluat cada examinador respecte al nombre d’encerts obtinguts 

en els aparellaments, així com el temps requerit per al compliment de l’avaluació. 
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A  
B  
C  
D  
E  

IDENTIFICACIÓ RUGOSCÒPICA 

Signatura: 

Núm. Reg.:______ 

Data: ____/____/2007 

Nivell Acadèmic: _____________________________________________________________ 

Nom i Cognoms: _____________________________________________________________ 

Hora d’inici: _______ Hora final: _______ 
 
Total temps: _______ 

 



LA RUGOSCÒPIA   

  57 

6. RESULTATS 

 

Cada sèrie d’impressions pre i postortodòntiques foren agrupades correctament 

(100% dels resultats) per vuit investigadors. Dels investigadors restants dos agruparen 

correctament 4 de les 5 parelles d’impressions (80% d’encerts). 
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Taula I: Percentatge d’encerts en els investigadors 

 

L’anàlisi mitjançant una gràfica (Taula I) ens mostra que vuit d’un total de deu 

investigadors ha realitzat els aparellaments correctament. No obstant això, el menor 

percentatge degut a errades no ha baixat del 80%. 

Aplicant l’estadística a l’anterior taula ens revela: 

– Valor més baix: 80 % 

– Valor més alt: 100 % 

– Mitja aritmètica: 96 % 

– Mediana: 100 % 

– Moda: 100 % 
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Taula II: Minuts invertits 
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Si s’estudia el temps emprat en resoldre el problema plantejat (Taula II), s’observa 

que qui ha trigat menor temps ha utilitzat 5 minuts, mentre que el període màxim requerit ha 

estat de 10 minuts. Aquí s’observa una varietat en els resultats. 

El seu anàlisi estadístic ens dóna: 

– Valor més baix: 5 minuts. 

– Valor més alt: 10 minuts. 

– Mitja aritmètica: 7,3 minuts. 

– Mediana: 7 minuts. 

– Moda: 7 minuts. 
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Taula III: Comparació entre els encerts i el temps invertit 

 

La comparació entre ambdós paràmetres cas per cas ens mostra que no per trigar 

més temps s’ha tingut més encerts, sinó que cada paràmetre és independent (Taula III). 

Tal i com es pot apreciar a la taula, els investigadors núm. 5 i 6, els quals han 

emprat més temps (10 min.), un ha encertat tots els casos, mentre l’altre ha tingut un 20% 

d’errades. També és un fet a destacar que els investigadors núm. 3 i núm. 7, que són els que 

menys temps han fet servir, han emparellat amb èxit tots els casos. 
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CONCLUSIONS 
 

A partir de l’elaboració d’aquest treball s’ha arribat a les següents conclusions: 

 

 En primer lloc, creiem que és necessari fer un petit aclariment intentant desfer el 

mite popular que hi ha sobre les ciències forenses i la seva única vinculació amb els 

morts, ja que aquestes també ajuden en la identificació de subjectes vius com s’ha 

vist en un dels apartats anteriors. 

 
 Les peculiaritats característiques del sistema bucodentari fan a l’odontologia forense 

especialment útil per donar solucions al problema de la identificació, perquè les 

característiques de cadascun dels elements que formen part d’aquest sistema poden 

adoptar múltiples dimensions, formes i ubicacions. 

 
 Una de les estructures menys estudiades, per tant més protegida, i més útil en el 

moment d’establir l’afiliació d’un cadàver, és el paladar. La seva morfologia 

especial disposa d’una sèrie de rugositats peculiars, amb una distribució i aspecte 

que confereixen individualitat, la disposició del rafe mitjà, i les dimensions d’aquest 

paladar als adults, que són característiques totes elles de validesa en la identificació. 

 
 L’estudi de les rugositats palatines ens ha demostrat que és un mitjà suficientment 

característic per discriminar entre individus. Tot i que no és gaire conegut entre la 

majoria de la població, fins i tot entre els professionals. Potser perquè actualment es 

disposen d’altres mètodes (probablement més coneguts gràcies als mitjans de 

comunicació, incloent les sèries televisives que acaparen protagonisme en les 

programacions d’aquestes). 

 
 Recordem que per poder aplicar aquest mètode d’identificació és necessari posseir 

registres previs (ante-mortem) de les rugositats palatals. Aquests es podrien 

aconseguir simplement mitjançant els motlles dentals existents. Generalment 
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aquests models es realitzen en cas de seguir un tractament ortodòntic o de practicar 

una pròtesi. 

 
 Per la seva resistència, el sistema rugoscòpic o sistemes similars poden proveir en el 

futur un mètode d’identificació tan vàlid com avui en dia són les empremtes 

dactilars. 

 
 Creiem que altres mètodes d’enregistrament dels models rugoscòpic poden ser 

possibles per als propòsits de la identificació. Aquests inclourien fotografies o 

tomografies computades del model de les rugositats. 

 
 Cal dir que aquest estudi es considera merament orientatiu ja que fóra necessària 

una mostra més àmplia, tant de casos a identificar com d’investigadors, per fer una 

valoració més vàlida. 

 
 Tot i això, ens ha demostrat que l’habilitat per equiparar correctament els motlles 

indica que l’entrenament especial o coneixements especials no són requerits per a 

aquest tipus d’investigacions, donat que el nivell màxim d’encerts s’ha donat entre 

individus de diferent nivell de formació. 

Així, podem considerar que la formació acadèmica dels investigadors és una 

variable independent en l’eficàcia del mètode. 

 
 L’ús de casos preortodòntics i postortodòntics també demostra que els canvis que 

succeeixen amb l’expansió palatina, i el moviment de les dents no altera 

significativament el model de la rugositat palatina. És a dir, el model de les 

rugositats palatines roman constant. 

 
 Aquest treball ha defensat i demostrat la hipòtesi que les rugositats palatines són 

úniques, i que la identificació es pot establir a través de la seva comparació. 

 
 L’anàlisi de les dades d’aquest estudi ha revelat que les rugositats palatines són 

suficientment característiques per indicar la identitat a través de la discriminació, i 

ens dóna evidències clares que la rugositat palatal pot ser emprada per fins 

d’identificació.  
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ANNEX 
 
 

 

 

 

 

El present annex s’ha confeccionat amb fotografies de l’autor del treball. Les 

imatges que aquí es mostren ajuden a entendre millor com es van dur a terme els preparatius 

per a l’elaboració de la part pràctica. 

 

Així doncs, per obtenir els motlles de guix, primer va ser necessari preparar l’alginat 

per prendre les impressions. Després de col·locar l’alginat en una cubeta, es va procedir a la 

presa de les impressions. Tot seguit es va preparar el guix-pedra. Un cop que va quedar 

homogeni, es va abocar el guix sobre les cubetes i es va deixar assecar. Finalment es van 

retirar els motlles de guix-pedra resultants de les cubetes. 

 

Quan ja es disposava dels  models, calia eliminar les dents i les zones edèntules, ja 

que d’aquesta manera, ens asseguràvem que els aparellaments es realitzarien emprant 

exclusivament com a guia les rugositats palatines. Es van retallar els models utilitzant una 

retalladora de guix  del laboratori de protèsics del senyor Joan Carles Font Riambau, a 

Barcelona. 
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Fig. 24. Material d’impressió amb alginat 

 

 

 
Fig. 25. Mesura de quantitats 

 
Fig. 26. Barreja  
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Fig. 27. Col·locació de l’alginat a la cubeta 

 

 
Fig. 28. Pressa d’impressions 

Fig. 29. Impressió d’alginat 
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Fig. 30. Preparació del guix-pedra 

 

 
Fig. 31. Buidat de la impressió amb guix ajudant-se 

d’un vibrador per evitar l’aparició de bombolles 

 

 
Fig. 32. Impressió buidada 



LA RUGOSCÒPIA   

  69 

 

 
Fig. 33. Model de guix i cubeta 

 

 
Fig. 34. Retallat del model de guix emprant una retalladora 

 

 
Fig. 35. Guix a la cubeta ja endurit 
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Fig. 36. Fotografia intraoral 

 
 

 
 

Fig. 37. Models idèntics: un amb les dents i l’altre sense l’arc dentari 
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Fig. 38. Models retallats corresponents a les impressions preortodòntiques o pre-mortem 

  

 
Fig. 39. Models postortodòntics o post-mortem barrejats amb els d’altres pacients 

 

 
Fig. 40. Model preortodòntic i el seu corresponent postortodòntic. 

 


