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PATOLOGIA FORENSE DE LES FERIDES PER ARMA DE FOC 

La incidència de les morts per armes de foc és molt alta en els Estats Units comparada amb la resta del món. Les ferides per arma de foc són una de les primeres causes de mort i són responsables dels 2/3 dels homicidis.

Si més no, dues són les causes d'aquest fenomen:

- La facilitat en l'adquisició d'armes.
- La cultura tradicional relacionada amb les armes de foc d'aquest país.

L'àrea de Washington DC va patir un increment molt significatiu d'homicidis per armes de foc entre els anys 1985 i 1990 relacionat amb la guerra entre grups delictius per controlar el mercat de la droga.

Les ferides per arma de foc són la segona causa de mortalitat entre els infants i els adolescents ja que molts d'aquests grups els utilitzen en ésser condemnats d'una manera més benigna pels tribunals en no arribar als 21 anys.

A continuació, la Dra. Pierre-Louis fa una anàlisi detallada dels diferents tipus de ferides que es produeixen en funció del tipus d'arma i projectil emprats i sobretot de la capacitat de penetració i de la trajectòria de les bales dins del cos humà.

La finalitat d'aquest estudi és purament medicoforense ja que permet treure conclusions decissives per conèixer les circumstàncies en què una determinada mort o ferida s'ha produít.

Així cal diferenciar, en primer lloc, les ferides causades per armes amb un canó estriat, com ara el rifle, que produeixen un efecte giroscòpic, d'aquelles que no el tenen.

També diferencia les ferides penetrants, més netes, de les perforants que produeixen una destrossa més gran dins de l'organisme per la seva fragmentació i la seva trajectòria irregular.

Les ferides d'entrada, d'altra banda, proporcionen informació sobre l'allargada del foc i sobre la seva direcció.






Així es poden classificar les ferides d'entrada en;

- Ferides de contacte
- Ferides de proximitat
- Ferides intermitges
- Ferides de distància

Les ferides de contacte, per exemple, presenten restes de sutge en la pell adjacent a l'entrada. També de restes de residus en el primer tram de la ferida i, de vegades, l'empenta de la boca del canó sobre la pell.

Contràriament, a mesura que la distància entre la boca del canó i el blanc augmenta, la zona de distribució de l’abrasió és més ampla i la densitat de la dispersió de les partícules del projectil disminueix.

Aquests efectes també depenen del tipus d'arma i de munició utilitzades.

Les ferides de sortida no depenen de l'allargada del foc i són generalment més allargades i irregulars i sovint són estrellades i no presenten un cercle abrasiu.

Finalment, la Dra. Pierre-louis analitza les ferides causades de manera atípica o inusual.




