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RESUMO______________________________________________________ 

O sucesso esportivo depende grandemente das qualidades pré-existentes nos atletas, a 

busca  de  i nd ícios gené ticos to rnam -se  então i nevitáveis  pa ra  a  e ficácia  da  

ati vidade espo rti va . A Dermatoglifia estuda o relevo da ponta dos dedos das mãos, 

sendo amplamente utilizada para a detecção de talentos esportivos e na medicina para 

revelar anomalias e problemas hereditários. O objetivo desta pesquisa foi identificar o 

perfil Dermatoglífico dos Atletas nas provas de 100m, 800m e 3mil metros rasos dos 17° 

Joguinhos Abertos de Santa Catarina, competição na qual, reúne os principais atletas 

catarinenses até 18 anos. A amostra da pesquisa foi composta pelos finalistas das 

respectivas provas no naipe masculino, totalizando 24 atletas. O protocolo para 

identificação do perfil Dermatoglífico foi o Protocolo de Dermatoglifia Digital, de 

CUMMINS & MIDLO, 1942. Os resultados da pesquisa mostraram o seguinte perfil de 

Dermatoglifia Digital nos atletas da prova de 100m rasos: D10= 10,8; AL= 25%; ALW= 

37,5%; 10L= 12,5%; LW= 12,5%; WL= 12,5%. Na prova dos 800m rasos encontramos: 

D10= 9,5; AL= 12,5%; ALW= 50%; 10L= 25%; LW= 12,5%; WL= 0%. Na prova dos 3mil 

metros o perfil encontrado foi: D10= 12,5; AL= 12,5%; ALW= 37,5%; 10L= 0%; LW= 

25%;  WL= 25%. 

Palavras chave: Dermatoglifia Digital, Corredores 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇAO__________________________________________________________ 

No Atletismo, bem como em qualquer outra modalidade esportiva a conquista de um 

título, a superação do adversário, ou a obtenção de uma marca expressiva em 

determinada competição, expressa a evolução e o êxito esportivo.  

Mas a excelência na performance esportiva depende de um conjunto de fatores ligados 

principalmente à herança genética e treinamento. 

As leis objetivas e comprovadas da genética nos mostram que as possibilidades da 

educação dos exercícios não são limitadas, pois seus limites são determinados pela 

constituição hereditária (genótipo), do indivíduo em questão. Definitivamente, qualquer 

indício do organismo depende tanto da herança como do meio. Um meio ambiente 

desfavorável reprime as possibilidades hereditárias latentes, e conduz ao 

subdesenvolvimento e patologias.  

Segundo FERNANDEZ, et al, 2002, os fatores ligados à biologia humana são pouco 

modificáveis, contudo as conseqüências da idade ou de uma pré-disposição genética 

influenciam cerca de 40% no rendimento atlético.   

Um meio favorável abre as portas a todas as possibilidades potenciais da constituição 

hereditária, desenvolvendo-a até o seu limite possível. Mas, os limites, tanto superiores 

quanto inferiores, das possibilidades hereditárias de um indivíduo existem e, 

absolutamente, nenhum exercício ou educação, nenhuma condição desfavorável ou 

favorável de desenvolvimento relaciona-se adequadamente com as influências, ou seja, 

a base hereditária do organismo com a qual atuam.     

Mesmo a criança possuindo a carga genética ideal para determinadas atividades, na 

falta de influências externas ou condições, não haverá o desenvolvimento de seu 

potencial, bem como, quando houver falta de carga genética de determinada 

característica, mesmo sob fortes influências do meio, a criança também não será um 

destaque na sua atividade. 

A grande variabilidade genética é que vai ocasionar o aparecimento dos extremos 

populacionais, ou seja, pessoas que possuem características acima da média. É a 

variação genética que determina o aparecimento de superdotados, principalmente 

porque estes apresentam ótimas condições, não apenas numa variável, mas num 

conjunto delas; que são as combinações genéticas extremamente raras.  



Segundo MATSUDO 1996, algumas variáveis parecem ser altamente dependentes da 

constituição genética, como altura, peso, adiposidade, força muscular, velocidade e 

potência anaeróbica. 

O conhecimento do potencial genético permite diferenciar os componentes físicos, 

fracos e fortes, previstos (prognóstico), das possibilidades do atleta e respectivamente, o 

aperfeiçoamento ativo dos fortes componentes do preparo adequado, bem como o seu 

direcionamento esportivo.  

Atletas de elite são provavelmente aqueles que iniciam com níveis superiores das 

características necessárias para o sucesso no seu esporte e que apresentam 

adaptações superiores destas características após o treinamento (SKINNER, 2002).  

 

DERMATOGLIFIA E GENÉTICA____________________________________________ 

A Dermatoglifia é ciência que estuda o relevo da pele da ponta dos dedos, da palma das 

mãos e da planta dos pés. O termo Dermatóglifo (escrevendo na pele) foi criado por 

Harold Cummins em 1926, no 42° encontro anual da Associação Americana de 

Anatomistas, sendo o primeiro a encontrar estigmas Dermatoglíficos na Síndrome de 

Down, e junto com Charles Midlo, publicou o livro Impressões Digitais, palmas e solas, 

em 1943.” 

As impressões digitais têm intrigado o ser humano desde a era primitiva e ao longo dos 

anos, vêm sendo objeto de estudo para, fisiologistas, geneticistas, antropologistas, 

anatomistas e médicos. 

Os índices Dermatoglíficos são formados pela mesma camada (Ectoderma) do embrião 

humano de que se forma o sistema nervoso ainda no estado intra-uterino dos três aos 

seis meses de vida e não se alteram mais. Atualmente os índices Dermatoglíficos são 

amplamente utilizados nas metodologias de busca de talentos para diversas 

modalidades esportivas (FERNANDES FILHO, 1997).  

 

DERMATOGLIFIA E SUA APLICABILIDADE NO ESPORTE______________________ 

O diagnóstico do potencial genético, na metodologia do treinamento, é o problema 

fundamental, na teoria e prática da seleção esportiva moderna. 



Foi mostrado que a complexidade dos desenhos pode servir de marcas de prognóstico 

da compleição definitiva. No Laboratório de Antropologia, Morfologia e Genética 

Esportiva do VNIIFK – Moscou, as pesquisas são realizadas em duas direções: as 

impressões digitais relacionadas com as qualidades físicas e as impressões digitais 

relacionadas com o tipo da atividade esportiva. (ABRAMOVA, et al 1995).  

A maioria dos autores distingue três grupos de desenhos: Arco, Presilha e Verticilo. A 

forma dos desenhos constitui uma característica qualitativa, a avaliação da intensidade 

de desenhos se efetua partindo da presença dos deltas e se calcula o assim chamado 

índice de deltas - D10; Arco (A) - o desenho sem delta; Presilha (L) - o desenho de um 

delta; Verticilo (W) - o desenho de dois deltas; conforme a avaliação correspondente - 0, 

1 e 2, ou seja, a avaliação máxima - 20 e a mínima - 0 (a soma de deltas nos 10 dedos), 

o desenho mais simples é o Arco e os mais complicados são os Verticilos (GLADKOVA, 

1966). 

ABRAMOVA; NIKITINA; OZOLIN; 1995, pesquisaram um esquema de princípios de 

associação das Impressões Digitais com as qualidades físicas.  

- Velocidade e força explosiva: aumento das Presilhas (>7), diminuição dos verticilos 

(<3), presença e aumento dos arcos. 

- Capacidade aeróbica, resistência e atividades de combinação motoras complexas: 

diminuição dos Arcos (até 0) e de Presilhas (<6), aumento dos verticilos (>4).  

É necessário que o próprio treinador tenha domínio dos métodos mais simples do 

diagnóstico do potencial genético, para iniciar-se na orientação, na seleção e na 

descoberta de talentos na aplicação esportiva e no treinamento específico do atleta no 

desenvolvimento da resistência, da velocidade, da qualidade de força ou na de ações 

complexas de coordenação (ABRAMOVA, T. F. NIKITINA T. M., OZOLIN, N. N. e col, 

1995). 

Depois da obtenção das Impressões Digitais, há seu processamento preliminar que 

determina como o método padrão Cummins e Midlo, 1942. 

O objetivo da pesquisa foi determinar através de um método simples e confiável o perfil 

genético (Dermatoglífico) dos atletas dos 17° Joguinhos Abertos de Santa Catarina nas 

provas de 100m, 800m e 3mil metros rasos.  

 



METODOLOGIA_________________________________________________________ 

A amostra da pesquisa foi composta por 8 atletas de cada prova, totalizando 24 atletas 

do sexo masculino.  

A pesquisa foi realizada em três fases: 

Na primeira fase da pesquisa, foram coletadas as impressões digitais dos sujeitos da 

amostra. 

Na segunda fase da pesquisa, foram analisados os índices Dermatoglíficos dos sujeitos 

da amostra. 

Na terceira fase da pesquisa, foram traçados os Perfis de Dermatoglifia Digital para as 

provas correspondentes.    

O protocolo utilizado para estes fins foi Protocolo de Cummins & Midlo, 1942. Segundo 

este Protocolo devem ser identificados os Índices Dermatoglíficos seguintes:  

Os tipos de desenhos nas falanges distais dos dedos das mãos: 

- Arco (A) é desenho sem deltas (Fig.1); 

- Presilha (L) é desenho de um delta (Fig.1); 

- Verticílo (W) é desenho de dois deltas (Fig.1); 

- Quantidade dos desenhos destes tipos nos dez dedos das mãos (D10);  

- Complexidade dos desenhos nos dez dedos das mãos (D10), calculada pela equação: 

D10 = L + 2W, onde o Arco (A) vale 0 pontos e por isso não está presente na equação, 

a Presilha (L) vale 1 ponto e o Verticilo (W) vale 2 pontos.         

 
 
                          Arco (A)                  Presilha (L)                    Verticílo (W)  

 
Figura 1 - Impressões Digitais e suas características. 



A percentagem dos tipos das fórmulas digitais seguintes: 

- AL é a presença de arco e presilha em qualquer combinação; 

- ALW é a presença de arco, presilha e verticílo em qualquer combinação; 

- 10L é a presença de dez presilhas; 

 - LW é a presença de presilha e verticílo com a condição de que o número de presilhas 

seja maior ou igual a cinco; 

- WL é a presença de verticílo e presilha com a condição de que o número de verticilos 

seja maior do que cinco. 

- D10 é a quantidade total de Deltas. 

 

Para realização desta pesquisa foram utilizados os seguintes instrumentos:  

- Protocolo de CUMMINS & MIDLO, 1942. 

- Almofada para Impressões Digitais (Nykon) 

- Lupa (Glass Magnifier) 

- Para tratamento estatístico foram utilizados os métodos de estatística descritiva (médio 

e porcentagem).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO_____________________________________________ 

 
                                               TABELA 1 
                            Distribuição das Fórmulas Digitais 

 
Prova 

100m rasos 800m rasos 3mil metros rasos 
Fórmula Digital  

AL 25% 12,5% 12,5% 

ALW 37,5% 50% 37,5% 

WL 12,5% - 25% 

LW 12,5% 12,5% 25% 

10L 12,5% 25% - 

 



Tabela 1 - Nos atletas das provas de 100, 800 e 3 mil metros rasos a fórmula digital 

predominante foi do tipo ALW. Para a prova de 800m não foi encontrado a fórmula digital 
WL, assim como a 10L para os atletas da prova de 3 mil metros rasos. 

 

FIGURA 2 - Distribuição das Fórmulas Digitais dos 

Atletas dos 17° Joguinhos Abertos de Santa 

Catarina 
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Os dados da Figura 2, apresentam a distribuição geral das Fórmulas Digitais. 

   

Nos trabalhos realizados por ABRAMOVA et al (1995) e FERNANDES (1997), a 

semelhança com o presente estudo também se confirmou em relação a valores médios 

obtidos pela equipe olímpica da Rússia nas variáveis % de freqüência dos desenhos L 

(62,7%) e W (31,2%) e D10 (13,7).    

TABELA 2 
Média de Valores Gerais dos Componentes A, L e W 

 

Prova 

Desenho Digital 100m rasos 800m rasos 3mil metros rasos 

Arco (A) 12,5% 18,7% 10% 

Presilha (L) 66,2% 65% 55% 

Verticilo (W) 21,2% 13,7% 35% 

 

Na Tabela 2, são apresentados os valores de Arco (A), Presilha (L) e Verticilo (W) para 
as diferentes provas.   

 



TABELA 3 

Total de Deltas 

 
Índice D10 

Prova Mínimo Máximo Média 

100m rasos 7,0 16,0 10,8 

800m rasos 3,0 13,0 9,5 

3mil metros rasos 6,0 18,0 12,5 

 

Na tabela 3, temos os valores correspondentes ao Índice D10 de cada grupo de atletas 
avaliados.   

 

CONCLUSÃO___________________________________________________________ 

Na identificação do perfil genético foram elaboradas as características dos modelos das 

Impressões Digitais de atletas das provas de 100, 800 e 3mil metros rasos dos 17° 

Joguinhos Abertos de Santa Catarina.  

As Fórmulas Digitais encontradas na prova de 100m rasos foram: AL= 25%; ALW= 

37,5%; 10L= 12,5%; LW= 12,5%; WL= 12,5%; A= 12,5%; L= 66,2%; W= 21,2% e D10= 

10,8. Nos 800m rasos: AL= 12,5%; ALW= 50%; 10L= 25%; LW= 12,5%; WL= 0%. A= 

18,7%; P= 65%; W= 13,7% e D10= 9,5. Para os 3mil metros rasos: AL= 12,5%; ALW= 

37,5%; 10L= 0%; LW= 25%;  WL= 25%; A= 10%; P= 55%; W= 35%; e D10= 12,5.  

O resultado desse estudo estabeleceu parâmetros Dermatoglíficos para o prognóstico 

de eficiência, da prática das provas de 100, 800 e 3 mil metros rasos masculino. Esta 

pesquisa, representou apenas um degrau, quando comparado a necessidade de novos 

estudos referentes à identificação do perfil genético de atletas da modalidade Atletismo.  
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