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RESUMO 

 

As rugosidades palatinas são pregas que se originam de tecido conjuntivo denso e 

são recobertas por epitélio estratificado. Estas são formadas no terceiro mês de vida 

intra-uterina e permanecem imutáveis durante a vida e até sete dias após a morte. A 

rugoscopia palatina é uma ferramenta da antropologia forense e que pode ser usada 

tanto em cadáver recente, principalmente em desdentados, e em indivíduos vivos. O 

objetivo deste trabalho é fazer a análise dos morfotipos de rugosidades palatinas. 

Pode-se concluir que esta técnica forense é simples e de grande importância para 

identificação de indivíduos. 

INTRODUÇÃO 

As rugosidades palatinas são formadas no 3º mês de vida intra-uterina, 

possuindo resistência à ação destrutiva e imutáveis, permanecem na mesma posição 

durante toda a vida. Ainda é comprovada que a rugosidade tem a capacidade de 

resistir às mudanças decorrentes da decomposição até sete dias após a morte.   

A rugoscopia palatina é o estudo das pregas palatinas, analisa forma, tamanho 

e posição e tem como finalidade estabelecer a identidade, sendo possível sua 

aplicação tanto no cadáver recente, como em um indivíduo vivo. A técnica de 

identificação pelas rugosidades palatinas foi proposta pelo pesquisador espanhol 

Trobo-Hermosa e posteriormente sendo melhor estudada por outros pesquisadores e, 

com isso, possui classificações (TORNAVOI, 2010).  

Classificação rugoscópica de Carrea, a orientação bilateral das rugosidades 

palatinas é definida como: tipo I (rugas estão direcionadas medialmente de trás para 

frente, convergindo na rafe palatina); o tipo II (as rugas estão direcionadas 

perpendicularmente à linha mediana); tipo III (rugas estão direcionadas medialmente 

da frente para trás, convergindo na rafe palatina), e tipo IV (rugas direcionadas estão 

direcionadas em vários sentidos).  

A classificação rugoscópica de Silva adotou morfotipos numéricos para definir 

as rugosidades palatinas: tipo 1 é reta; tipo 2, curva; tipo 3, angulosa; tipo 4, circular; 

tipo 5, sinuosa; e tipo 6 em forma de ponto. A ruga composta é em ‘Y’, cálice, raquete 

ou ramificada (CASTRO-SILVA et al., 2014).  



Caldas et al. (2007) concluíram que, no que diz respeito à ruga primária (maior), 

não há, na maior parte dos casos, simetria bilateral ou simetria na distribuição da 

mesma a partir da linha média. Para além disto os autores concluíram que há um 

ligeiro, mas maior número de rugas no sexo masculino comparativamente com o 

feminino, e há ainda um maior número de rugas do lado esquerdo em comparação 

com o lado direito.  

De uma forma mais específica, as rugas primárias podem adotar as seguintes 

formas: anelares (forma de anel), papilares (ruga apresenta duas ou mais fendas que 

não atingem o epitélio que as rodeia), “crosslink” (duas rugas unidas), ramos 

(apêndice com 1 mm ou mais), unificadas (duas rugas juntas no ponto de origem, mas 

divergem lateralmente), quebradas (fenda da ruga papilar atinge o epitélio que a 

rodeia) e unidas, com uma ruga não primária (Patil et al., 2008).  

A  classificação de Martins dos Santos baseou a sua classificação na posição 

e forma de cada ruga palatina, nomeando numa primeira fase as rugas existentes, 

segundo a sua posição: ruga inicial (representada por uma letra maiúscula, é a ruga 

mais anterior do lado direito da rafe palatina mediana); rugas complementares 

(representadas por números, são as restantes do lado direito da rafe palatina 

mediana); ruga subinicial (representada por uma letra maiúscula, é a ruga mais 

anterior situada no lado esquerdo da rafe palatina mediana; rugas 

subcomplementares (são as restantes rugas do lado esquerdo da rafe palatina 

mediana) (GOMES, 2012). 

Este estudo das rugosidades é umas das importantes técnicas utilizadas na 

odontologia legal. É uma alternativa eficaz para identificações, devido as rugosidades 

permanecerem inalteradas durante toda a vida e alguns dias após a morte do 

indivíduo.  

OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo a análise da classificação rugoscópica de 

Silva, cuja a técnica adota morfotipos numéricos para identificar as rugosidades 

palarinas e é utilizada na odontologia legal. 

METODOLOGIA 



Para a a identificação dos tipos de rugosidades palatinas, foram utilizados oito 

modelos em gesso. As rugosidades palatinas foram evidenciadas com lápis preto nº 

2 HB (Faber Castell, São Carlos – SP, Brasil) nos modelos e posteriormente 

analisadas. 

Dos oito modelos, foram separados cinco, cujos apresentavam as rugosidades 

mais visíveis e todos os tipos indicados pela classificação rugoscópica de Silva (Figura 

1). 

 

 
Figura 1- Classificação rugoscópica de Silva 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

Durante a análise das rugosidades palatinas dos modelos de gesso, foi 

observado a prevalência de rugosidades do tipo 2, segundo a classificaçao de Silva. 

Porém Castro-Silva et al. (2014) constatou uma maior prevalência de rugosidades do 

tipo 1. Isso talvez se deva a miscigenações, descrita por alguns autores, presentes no 

continente sul- americano, o que fica a cargo de futuros estudos.  

Observamos que houve um conflito durante a procura de rugosidades do tipo 

6, devido a subjetividade de cada observador, o que entra em concordância com 

Castro-Silva et al. (2014), que relata que a presença de bolhas nos modelos 



decorrentes na falha da moldagem ou no momento de verter o gesso dificulta discernir 

entre bolha e a rugosidade do tipo ponto. Neste estudo observou-se um número 

considerável dessas rugas. 

Concordamos, portanto, com Gomes (2012) que a rugoscopia palatina é um 

método auxiliar confiável e simples na identificação e que deve ser estudado mais a 

fundo. 

RESULTADOS 

Após feita as marcações das rugosidades palatinas, o tipo 2 (curva) estava 

presente nos cinco modelos. Os tipos 1 e 6 se apresentaram em três modelos. Os 

tipos 5 e Composto apareceram em dois modelos. Os tipos 3 e 4 estavam em apenas 

um modelo.  

 

 
Figura 2- Modelo de estudo contendo tipos 2 e 6. 

 
 
 
 
 
 



 
Figura 3- Modelo de estudo contendo tipos 1, 2, 5 e 6. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 4- Modelo de estudo contendo tipos 2, 3 e Composta. 

 
 
 
 
 



 
Figura 5- Modelo de estudo contendo tipos 1, 2, 6 e Composta. 

 
 
 
 
 

 
Figura 6- Modelo de estudo contendo tipos 1, 2, 4 e 5. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A técnica de identificação de rugosidades palatinas é simples e de grande 

relevância. Pode ser usada tanto em cadáveres recentes, devido a sua capacidade 



de se manter até sete dias após a morte, e em indivíduos vivos. Este trabalho 

identificou que o tipo 2, de forma curva, foi o morfotipo de ruga palatina mais presente.  
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