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RESUMO
Bruno MCTC. Análise das impressões digitais em alcoolistas e não alcoolistas no
Estado de São Paulo [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de
São Paulo; 2014. 68p.
O objetivo deste estudo foi identificar e comparar os tipos fundamentais das
impressões digitais em indivíduos comprovadamente alcoolistas e não alcoolistas. A
pesquisa avaliou 152 doentes alcoolistas internados para desintoxicação alcoólica no
Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes – São José Rio Preto – São Paulo ( Brasil ),
comparando-os com 144 indivíduos não alcoolistas, integrantes do Exército
Brasileiro na ativa, que constituíram o grupo-controle. Todos os resultados foram
submetidos à criteriosa análise estatística pelos testes adequados a este estudo. Os
tipos fundamentais de maior frequência nos alcoolistas foram as presilhas internas,
seguidas de presilhas externas, verticilos e arcos. No grupo-controle foram as
presilhas internas, seguidas de verticilos, presilhas externas e arcos. Constatou-se
uma predominância das presilhas internas na mão esquerda e de presilhas externas
na mão direita em ambos os grupos. Os padrões datiloscópicos encontrados em todos
os dedos, analisados em conjunto e isoladamente foram concordantes com os dados
da literatura mundial nos estudos de indivíduos da população normal e, parcialmente,
concordantes com a literatura específica de dermatóglifos e alcoolismo. Não se
encontrou um padrão datiloscópico característico que pudesse ser sugestivo ou
considerado fator de risco para alcoolismo.
Descritores: 1.Alcoolismo 2.Dermatoglifia 3.Identificação biométrica

SUMMARY
Bruno MCTC. Analysis of fingerprints in alcoholic and non-alcoholic individuals in
the State of São Paulo [Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade
de São Paulo”; 2014. 68p.
The aim of this study was to identify and compare the main types of fingerprints
between established alcoholic and non-alcoholic individuals. In this study, 152
patients who were admitted for alcohol detoxification at the Hospital Dr. Adolfo
Bezerra de Menezes, São José Rio Preto, São Paulo, Brasil, were evaluated in
comparison with the control group, which constituted 144 non-alcoholic individuals
who were on active duty in the Brazilian Army. All the results were subjected to
thorough statistical analysis using appropriate tests. The main fingerprint patterns
with the highest frequencies were ulnar loops, followed by radial loops, whorls, and
arches among the alcoholics; and ulnar loops, followed by whorls, radial loops, and
arches among the controls. In both groups, inner loops predominated in the left hand;
and radials loops, in the right hand. The dactyloscopic patterns found on the fingers
analyzed together and separately were consistent with published data from studies
with healthy individuals and partially concordant with specific studies on
dermatoglyphics and alcoholism. No characteristic dactyloscopic pattern was found
that could be suggestive of or considered as a risk factor of alcoholism.
Descriptors: 1.Alcoholism 2.Dermatoglyphics 3.Biometry
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1.1 Fundamentos da datiloscopia

A datiloscopia é considerada uma ciência exata de extraordinária importância e
real finalidade, pois é o mais aperfeiçoado processo que se conhece de identificação,
tanto na área civil como criminal. As impressões digitais, com a íris e a retina,
certamente, são, dentre todas as biometrias, as mais fidedignas, uma vez que
possuem uma quantidade considerável de possibilidades para diferenciar um
indivíduo do outro que, com base em exames dessas características, é possível
identificar as pessoas e afirmar que os padrões encontrados em um indivíduo não se
repetirão em outro. Por esta razão, tornou-se o método de investigação científica
mais eficaz1-4.
Os princípios científicos que motivaram seu reconhecimento, como ciência
foram1-5:
 Perenidade, trata-se da característica de imperecibilidade que os desenhos
papilares têm de se manifestarem entre os quarto e sexto meses de vida
intrauterina até a completa putrefação cadavérica;
 Imutabilidade, os desenhos papilares não mudam durante toda a vida do ser
humano, conservando-se idênticos a si mesmos;
 Variabilidade, os desenhos papilares variam de dedo para dedo e de pessoa
para pessoa, não se repetindo. Um desenho digital só é idêntico a si mesmo;
nem mesmo na mesma pessoa é possível encontrar impressões papilares
semelhantes;
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 Classificabilidade, os desenhos digitais podem ser facilmente classificáveis
em tipo e subtipo por meio de códigos formando a Fórmula Datiloscópica
que, posteriormente, após seu arquivamento, podem ser recuperados para a
realização de confrontos com outros desenhos, podendo, dessa maneira,
afirmar que se tratam destes ou não.

Para chegar a descrever os “tipos” ou “figuras fundamentais”, Vucetich citado
por Kehdy1 identificou os desenhos dermatóglifos, baseando-se na formação, pelas
linhas papilares, de um triângulo – denominado delta. Este elemento apresenta-se
como indispensável na classificação dos tipos fundamentais por meio da presença,
ausência ou colocação destas linhas (Figura 1).

FONTE: http://goo.gl/0F1tje

Figura 1 - Delta

Os quatro tipos fundamentais do Sistema Vucetich foram denominados: arco,
presilha interna, presilha externa e verticilo, simbolizados nos polegares por letra
maiúscula e, nos demais dedos, por números (Figura 2).
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Arco

Presilha Interna

Presilha Externa

Verticilo

FONTE: http://goo.gl/0F1tje

Figura 2 - Os quatro tipos fundamentais do Sistema Vucetich

O arco refere-se à impressão digital adéltica, constituída de linhas, paralelas e
abauladas, que atravessam ou tendem a atravessar o campo digital, podendo, muitas
vezes, apresentar linhas angulares ou que se verticalizam. A esta figura denominada
Arco, foi atribuído o símbolo “A” ou o algarismo “1”1(Figura 3).

FONTE: http://goo.gl/0F1tje

Figura 3 - Arco (A – 1)

A Presilha Interna ou alça Ulnar, refere-se à impressão digital que apresenta
um delta à direita do observador, e um núcleo constituído de uma ou mais linhas,
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que, partindo da esquerda, vão ao centro do desenho, curvam-se e voltam ou tendem
a voltar ao lado de origem, formando uma ou mais laçadas.
A letra “I” ou algarismo 2 foi atribuida a esta impressão (Figura 4).

FONTE: http://goo.gl/0F1tje

Figura 4 - Presilha Interna (I – 2).

A Presilha Externa ou Alça Radial é uma impressão digital que apresenta um
delta à esquerda do observador e um núcleo constituído de uma ou mais linhas que,
partindo da direita, vão ao centro do desenho e voltam ou tendem a voltar ao lado de
origem, formando uma ou mais laçadas
A letra “E” ou algarismo 3 foi atribuída para esta impressão (Figura 5).

FONTE: http://goo.gl/0F1tje

Figura 5 - Presilha Externa (E – 3)
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O Verticilo refere-se a uma impressão digital que se caracteriza pela presença
de um delta à direita e outro à esquerda do observador, e um núcleo de forma
variada, apresentando, pelo menos, uma linha curva à frente de cada delta.
A letra “V” ou algarismo 4 foi atribuída a esta impressão ( Figura 6).

FONTE: http://goo.gl/0F1tje

Figura 6 - Verticilo (V – 4)

No Brasil, o Instituto Nacional de Investigação (INI), que é órgão do
Departamento de Polícia Federal (DPF) acrescentou três tipos fundamentais2:
As Anômalas quando não se enquadram em nenhuma das definições anteriores
dos quatro tipos fundamentais;
A Cicatriz, que é considerada uma impressão digital, que apresenta marca
permanente, impossibilitando a classificação do tipo fundamental (Símbolo X);
A Amputação quando há perda total ou parcial da falangeta, de modo a
prejudicar a classificação do tipo fundamental (Símbolo 0).
Há muitos anos, a

Dermatoglifia vem sendo pesquisada por inúmeras

especialidades médicas. Assim, são encontrados

estudos em doenças como:

Leucemia linfoblástica aguda6-.8, Esquizofrenia9-13, PTSD (síndrome traumática pósestresse)14, Câncer de Mama15, Síndrome de Down16, Síndrome Alcoolismo
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Fetal17,18, dentre outras. Na Odontologia, padrões dactiloscópicos encontrados em
portadores de cáries dentárias foram pesquisados 19.
Dentro da área da Dermatologia, encontram-se estudos em psoríase20-24,
eczema23,25,26,

vitiligo22,25-27,

alopecia

areata22,23,28,29,

neurofibromatose30,

hanseníase31 e dermatite atópica23,32. Em todos estes estudos, os autores sempre
pesquisaram a possibilidade de encontrar um padrão de dermatóglifos peculiar a cada
patologia.
No alcoolismo e nos padrões dactilopalmares encontrados, as publicações são
raras, e estas demonstram seu interesse e preocupação não só no campo da
prevenção, mas também na busca de um padrão que possa sugerir uma predisposição
à Síndrome de Dependência Alcoólica33-36.
O Alcoolismo constitui um fenômeno cuja real natureza vem desafiando o
conhecimento humano, há séculos. O álcool é a droga psicoativa mais utilizada pela
humanidade, e vem sendo merecedora de relatos e estudos desde o Velho
Testamento37,38.
Desde os tempos mais remotos, a definição de alcoolismo está associada ao
status social, uma espécie de suporte às relações e interações sociais. No entanto,
em 1849, na Suécia, surgiu o termo alcoolismo e uma de suas primeiras definições
ocorreu com Magnus Huss, como sendo “o conjunto de manifestações patológicas do
sistema nervoso, nas esferas psíquica, sensitiva e motora”, observadas nos indivíduos
que consumiam bebidas alcoólicas de forma excessiva e contínua, durante um longo
período de tempo37,38.
Posteriormente, Jellinek apud Ramos e Bertoloti37 e Heckmann e Silveira39
modificaram essa definição, e o comportamento do alcoolista passou a ser
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classificado como doença, gerando, dessa forma, uma noção de repercussão negativa
e social. Jellinek citado por Ramos e Bertolote37 definiu o alcoolista, como todo
indivíduo cujo consumo de bebidas alcoólicas pudesse prejudicar a si próprio, a
sociedade ou

a ambos, e o categorizou- o como doença, tendo por base as

quantidades de álcool consumidas.
Atualmente, a Organização Mundial de Saúde (OMS), apud Heckmann e
Silveira,39 define o alcoolista como bebedor excessivo, cuja dependência em relação
ao álcool é acompanhada de perturbações mentais, da saúde física, da relação com os
outros, e do comportamento socioeconômico.
Embora consagrado pelo uso, o termo alcoolismo vem sendo substituído pela
terminologia proposta, em 1977, pela OMS – Síndrome de Dependência Alcoólica
(SDA). Esta substituição tem por objetivo reforçar a ideia de que o alcoolismo é uma
síndrome com vários graus de gravidade. A passagem do beber normal para o
alcoolismo é um processo lento que pode durar vários anos, sendo este processo de
transição sinalizado de várias formas37,39.
É importante ressaltar que a progressão dessa interface para a Síndrome de
Dependência Alcoólica (SDA) é o caminho mais provável, porém, não é um
processo inevitável, sendo possível uma reversão ao beber normal ou uma
permanência nesta fase sem a progressão para um quadro de dependência37,39,40.
A dependência ocorre em homens e mulheres de todas as etnias e classes
socioeconômicas39,40,41.
Inúmeras são as pesquisas que tentam esclarecer o porquê de um determinado
número de pessoas que
dependente do álcool 41.

chega a beber de forma abusiva a ponto de se tornar
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Teorias clássicas que tentam responder a esta pergunta tendem para uma
vertente biológica, psicológica ou social, porém, inúmeros trabalhos são encontrados
relacionando vários fatores genéticos com o alcoolismo39,41.
Assim, publicações recentes, como Bau41 demonstram, convincentemente, que
os genes exercem importante papel no desenvolvimento da Síndrome de
Dependência Alcoólica.
A Engenharia Genética, um conjunto de técnicas e ferramentas que permite
identificar, isolar, manipular e multiplicar os genes dos organismos vivos, vem
revolucionando o campo da Biotecnologia. Dentre as técnicas pertencentes a este
domínio, encontram-se as Impressões Digitais Genéticas ou Deoxyribonucleic Acid
(DNA) fingerprintings. Estes estudos desencadearam uma série de discussões,
expectativas e questionamentos com limites éticos e jurídicos internacionais42.
Também uma área sempre crescente em pesquisas é a Dermatoglifia. Por meio
desta pesquisa, as impressões digitais são compreendidas, como representações
dérmicas das características genéticas e, consequentemente, consideradas em
algumas patologias, como marcadores genéticos8,9,43,44.
Por esta razão e considerando-se que a constituição corporal é o conjunto de
caracteres morfológicos e físico-químicos do indivíduo, gravados sobre sua
hereditariedade, reconhecendo a infalibilidade da datiloscopia como meio
cientificamente seguro de identificação1; Acredita-se ser relevante o estudo com
doentes comprovadamente alcoolistas comparados a um grupo-controle não
alcoolista, criteriosamente submetido a uma ampla análise estatística sob a luz de
testes estatísticos pertinentes aos objetivos do estudo.
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Acredita-se ainda, que a possibilidade do encontro ou não de particularidades
nas impressões digitais dos doentes alcoolistas poderá sugerir uma possível
predisposição ao alcoolismo ou se ter o conhecimento de que, até o momento, a
associação dos dermatóglifos com a Síndrome de Dependência Alcoólica não se
torna possível, como em outras patologias, pela grande complexidade que se
caracteriza o alcoolismo na identificação dos genes específicos.

2 OBJETIVOS
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2 Objetivos

O objetivo geral deste estudo é verificar a existência de padrões datiloscópicos
digitais específicos que possam sugerir uma predisposição à síndrome de
dependência alcoólica.

2.1 Objetivo Primário

Verificar a possibilidade do encontro de um padrão datiloscópico sugestivo de
alcoolismo por meio de uma análise estatística criteriosa.

2.2 Objetivos Secundários

1- Identificar e classificar os padrões dos dermatóglifos encontrados em
doentes comprovadamente alcoolistas no Estado de São Paulo,
comparando-os a um grupo-controle (indivíduos comprovadamente não
alcoolistas) e aos dados da literatura mundial;

2- Analisar a frequência e as combinações dos padrões datiloscópicos
encontrados em todos os dedos no grupo de estudos e no grupo-controle,
verificando a possibilidade do encontro de um marcador genético
sugestivo da Síndrome de Dependência Alcoólica.

3 REVISÃO DA LITERATURA
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Desde os tempos mais remotos, estabelecer uma identidade de um indivíduo
vem sendo uma meta incansável.
Historicamente, nesta tentativa de promover a identificação humana, vários
métodos foram utilizados. Os processos empregados, antes da consagração da
Datiloscopia, foram métodos desumanos, como o ferrete, a mutilação e a tatuagem.
Posteriormente, a fotografia foi utilizada no início com bons resultados, sendo
depois inutilizada pela dificuldade de racionalização e classificação1,2.
Os dermatóglifos representam o conjunto das papilas dérmicas presentes nas
superfícies palmares e plantares. O interesse da Semiologia no conhecimento e na
exploração das imagens dermatoglíficas fundamenta-se no caráter genético dessas
imagens.Na identificação pessoal, sua utilidade é conhecida (impressões digitais)
devido à variação indefinida dos desenhos, por sua imutabilidade durante a vida e
pela facilidade da técnica em sua obtenção1-4,43.

3.1 Histórico da Datiloscopia

3.1.1 Períodos: Pré-Histórico, Período Empírico, Período Científico

Alguns autores clássicos, como Khedy1 , dividem a história da datiloscopia em
três períodos distintos: Período Pré-histórico, Período Empírico e Período Científico.
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No Período Pré-histórico, o homem primitivo tinha como hábito demarcar os
objetos de seu uso e as paredes das cavernas, com o desenho de uma das mãos,
geralmente, a esquerda, o que leva a crer que era gravada por ele próprio,
trabalhando com a mão direita.
Os desenhos palmares ou dígitopapilares eram aplicados por decalque sobre a
argila, colorindo-a em seguida.
Nas pinturas rupestres e petróglifos do período paleolítico, observam-se as
figuras das mãos, comprovando a presença humana (Figuras 7 e 8).

FONTE: Leakey (1981, p. 179)

Figura 7 - Figura de mãos realizadas com stencil em preto ao redor de cavalo malhado
(Pech-Merle, France)
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FONTE: Disponível em: http://goo.gl/E5aX6I

Figura 8 - Figura de mãos realizadas com stencil nas grutas cuevas de las manos na Patagônia

O período chamado Empírico, caracteriza-se pela utilização consciente das
impressões digitalis, como processo máximo de legalização de documentos. Mas,
conforme a opinião predominante dos estudiosos, estas se davam intuitivamente, por
mera tradição ou superstição dos povos. Em alguns países do Oriente, era costume
colocar-se os dedos untados de tinta sobre documentos oficiais.
O valor atribuído a essas impressões, é ignorado, pois não existia, ao que
parece, nenhum sistema de sistematização das impressões digitais.
Há relatos do conhecimento pelos chineses, desde o século VII, dos desenhos
digitopapilares que, no século VIII, foram importados pelo Japão e Índia. Os
documentos apresentavam a impressão do polegar em documentos oficiais, como as
certidões de divórcio para os analfabetos. Na verdade, acredita-se que foram
substituídas pelas assinaturas.
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Não há registros de pesquisas sobre esses documentos, afirmando uma
possibilidade de identificação, portanto, sem nenhum valor técnico.
O Período Científico é compreendido pela abordagem técnico-científica das
papilas. Inicia-se com as descobertas das linhas papilares e de suas propriedades,
como simples curiosidade anatômica até sua classificação por Vucetich citado por
Kehdy1, em um período de quase 2 séculos.

3.1.2 Evolução dos Processos de Identificação

Em 1664, encontra-se o primeiro relato sobre a existência das linhas nas
palmas das mãos e das extremidades digitais realizada por J. M. Malpighi, apud
Khedy1 , como simples curiosidade anatômica sem lhes atribuir qualquer significado
de identificação1.
Em 1823, João Evangelista Purkinje, citado por Khedy1 estuda a pele e seus
caracteres exteriores e sua porosidade. Em seus estudos, discorre sobre os desenhos
papilares nas extremidades digitais conseguindo agrupá-las em nove tipos,
estabelecendo o sistema déltico1.
Em 1856, Engel apud Khedy1, reduz os nove tipos classificados anteriormente
em quatro.
Apenas em 1877, Herschel citado por Khedy1, delegado do governo inglês em
Bengala, usa, oficialmente, as impressões digitais para identificação de nativos, a fim de
obrigá-los ao cumprimento dos contratos que firmassem com o governo. Em seus
estudos existem controvérsias, em seus estudos, pois alguns estudiosos referem que, na
verdade, ele explorou a crêndice do povo hindu por motivos de ordem religiosa ou
supersticiosa; outros chegam a afirmar que seu trabalho teve, realmente, cunho
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científico. Mas, qualquer que seja a verdade, suas conclusões contribuíram grandemente
para o estudo dos desenhos digitais, pois concluiu que estes não sofriam alterações.
Com esta observação, surgiu um dos postulados da datiloscopia – o da
IMUTABILIDADE dos desenhos digitais1,2.
Galton, citado por Kehdy1 baseado na classificação de Purkinje também citado por
Kehdy1, estabelece

seu sistema, que embora fosse

considerado rudimentar (não

permitia classificação rápida, as impressões eram tomadas de um ou três dedos e o
arquivamento pela ordem cronológica), foi o ponto de partida para os demais sistemas.
Vucetich, apud Kehdy1 em 1891, instala oficialmente a “Oficina de Estatística
e Identificação” na Argentina e adota um novo sistema de identificação. Em 1892,
fez a primeira identificação criminal com o uso das impressões digitais
sistematizando os desenhos papilares. Seu sistema de classificação adotou quatro
tipos fundamentais (Arco, Verticilo, Presilha Interna e Presilha Externa), sendo sua
classificação baseada na ausência ou presença do delta.
Assim Vucetich, apud Khedy1 marca a fase de transição, entre o período das
conjecturas e as simples observações das impressões digitais aos das realizações
práticas. Marcou o término de uma época e, simultaneamente, o começo de outra.
Seu novo sistema foi adotado pela maioria dos países pela sua segurança e perfeição.
Posteriormente, surgem outros sistemas que, na verdade, são modificações e
adaptações dos sistemas originais.
Em 1926, Cummins e Midlo5 , foram considerados os "pais" dos dermatóglifos,
cunharam o termo "dermatóglifos" na Associação Americana de Anatomistas
iniciando-se, assim, a "Ciência dos Dermatóglifos", com aplicação na área médica.
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Conseguiram criar padrões na área de Estudo da Dermatoglifia, que são utilizados até
os dias de hoje2,43.
Posteriormente, inúmeros trabalhos seguiram a metodologia elaborada por
Cummins e Midlo5 , acrescentando novos achados sobre as impressões digitais e suas
linhas de formação43.
A partir de 1968, surgem novas publicações sobre o tema e pouco foi mudado
nos últimos 40 anos sobre estes conceitos. Os avanços mais recentes tiveram suas
hipóteses baseadas nos estudos de Cummins e Midlo5. O uso com sucesso, por
tantos anos, evidencia o fato de que as impressões digitais não modificam sua forma
com o passar do tempo e que podem ser utilizadas, como forma imutável na
identificação pessoal43.

3.1.3 Distribuição dos Tipos Fundamentais

A distribuição dos tipos fundamentais é descrita por meio das análises
realizadas em fichas individuais datiloscópicas nos Institutos de Identificação.
Assim, o que se pode observar é que:
 As presilhas internas e externas são mais numerosas que outros tipos.
Somam, na grande maioria das análises, cerca de 65% dos arquivos;
 As presilhas externas tendem a incidir somente na mão direita, e as internas
na mão esquerda, com exceção dos dedos indicadores. Ocorrem, com maior
frequência, nos dedos mínimos e médios geralmente, a simetria bilateral é
encontrada, nos dedos mínimos;
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 Os verticilos encontram-se em menor número que as presilhas, porém
distribuem-se uniformemente nas mãos direita e esquerda, sendo os
responsáveis pela maior variedade de fórmulas datiloscópicas, que ocorrem
com maior frequência no polegar, indicador e anelar. O efeito de simetria
bilateral dos verticilos é verificado nos polegares;
 Os arcos são poucos frequentes e possuem a maior incidência nos dedos
indicadores e a menor, nos polegares. O efeito de simetria bilateral dos
arcos é o

menor de todos os tipos fundamentais. Combina mais com

presilhas do que com verticilos5,45-47.

3.1.4 Estudos dos Arquivos Datiloscópicos

Em 1903, o processo datiloscópico foi introduzido no Brasil e posteriormente
coube ao Instituto Nacional de Identificação (INI), órgão da Policia Federal, fundado
em Brasília, em 1963, a tarefa de centralizar todas as informações criminais do País,
utilizando este processo, agregado a dados antropológicos, com a finalidade de
individualizar os delinquentes2.
Os trabalhos realizados com base nas análises dos arquivos datiloscópicos do
Instituto Nacional de Identificação permitem subsídios importantes para os estudos
no campo da Medicina, Biologia e Antropologia. Mallmith48 publica um estudo
apresentando dados estatísticos relativos ao Arquivo Monodatilar com um total de
232.994 fichas, antes da implantação do sistema AFIS (Automated Fingerprint
Identification Systems), com a finalidade de poder compará-los a futuros estudos
nessa área. O autor refere uma maior frequência de Presilhas Internas (32,05%),
seguidas de Presilhas Externas (30,43%), Verticilos (31,99%) e Arcos (5,53%)
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Mallmith48 conclui que a distribuição dos valores em percentuais tende a ter
valores constantes, tanto mais exatos quanto maior for a amostra considerada.
Faz, também, uma referência aos estudos de Kanter, apud Mallmith,

48

que no exame

de 48.014 fichas obteve resultados semelhantes aos seus e aos dados apresentados
por Kehdy1.
Araújo et al.2,45 organizam uma extensa análise de 502.052 fichas
datiloscópicas do banco de dados do MECA-SINIC (Sistema Nacional de
Identificação), estudando os tipos primários encontrados, data e local de nascimento,
incidência criminal, gênero e cútis. Os autores constatam ser o tipo primário Verticilo
o de maior incidência (31,16%), seguido da Presilha Interna (30,84%), Presilha
Externa (29,21%) e Arco (7,50%). Com relação ao gênero, a população masculina
representou 90,16% da amostra e a feminina 9,84% .Os tipos primários mais
encontrados no homem foram Verticilo (31,51%) Presilha Interna (30,99%),
Presilha Externa (28,89%) e Arco (7,28%). Os autores observaram, nitidamente, a
inversão de incidência dos tipos fundamentais Presilha Interna e Presilha Externa
nas mãos direita e esquerda nos dois grupos estudados. A mão direita tem clara
predominância pelo tipo fundamental Presilha Externa, e a esquerda pelo tipo
fundamental Presilha Interna, para ambos os grupos. Os dedos indicadores, tanto
direito como esquerdo apresentaram o maior grau de distribuição nos dois grupos; e
o dedo mínimo, o pior grau. Nos homens, os dedos mínimos são os que possuem a
maior frequência absoluta de um tipo fundamental, Presilha Externa (83,35%
mínimo direito) e Presilha Interna (80,17% – mínimo esquerdo). Os autores também
ressaltam que as Presilhas Internas e Externas foram as mais incidentes.
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Com relação à cor, os autores dividiram sua amostra em quatro conjuntos:
branco, negro, pardo e o amarelo.Referiram que as Presilhas Internas ocorreram
mais nos Brancos , as Presilhas Externas nos negros e os Verticilos, com maior
frequência nos Amarelos. Os Arcos foram encontrados em menor frequência em
todos os conjuntos 45.

3.2 A Datiloscopia nas Especialidades Médicas

Os estudos realizados sobre os dermatóglifos no campo da genética sempre
buscaram seu conhecimento e sua aplicação em indivíduos normais da população
geral, na avaliação de rendimentos desportivos ou em portadores de patologias
genéticas. Mas, a partir de 1960 , foram encontrados inúmeros trabalhos, incluindo o
estudo dos dermatóglifos aplicados à genética clínica em populações sadias49,50.
Assim, Holt43 faz uma extensa revisão sobre os dermatóglifos referindo que os
Verticilos são mais frequentes nos dedos polegar e anelar, e as Presilhas Externas e
os Arcos são mais incidentes no dedo indicador. Nos dedos mínimos, refere uma
predominância de Presilhas Internas.
Em 1981, Miller 51 publica uma revisão de vários artigos, em que questiona a
validade dos resultados encontrados em grande número de publicações que abordam
a associação dos dermatóglifos com diversas patologias. O autor refere que muitos
dos resultados encontrados podem apresentar artifícios estatísticos, pois comparam
variáveis que estão correlacionadas. Caso estas variáveis sejam tratadas como
variáveis independentes, há a falsa impressão de uma abundância de dados, que, na
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verdade, não existem. Em sua opinião, os dermatóglifos podem vir a ser um
marcador genético ainda não comprovado.
Penhalber et al.49 em seu estudo de 600 indivíduos sadios (300 homens e 300
mulheres) analisaram 43 características dermatoglíficas, comparando-as nos gêneros
masculino e feminino, em ambas as mãos e em todos os dedos. Nos homens, os
autores encontraram

ambas as mãos, um aumento da frequência de Presilhas

Internas, seguidas de Verticilos, Presilhas Externas e Arcos; e as Presilhas
ocorreram com maior frequência nos polegares e os Verticilos em menor frequência
no 4o dedo, ambos da mão esquerda. Os autores referem também que seus resultados
são concordantes com a grande maioria de publicações anteriores, que as diferenças
encontradas podem ser pelo tamanho das amostras utilizadas em estudos anteriores
e/ou pelas estatísticas empregadas.
Ao longo dos anos, a tendência da Medicina, de correlacionar os caracteres
genéticos com a forma, funcionamento ou modo de ser do indivíduo vem sendo
constatada , por exemplo, por meio de inúmeros estudos datiloscópicos que analisam
os padrões de dermatóglifos em diversas patologias.
Assim, nas mais diversas especialidades médicas, são encontradas pesquisas
que buscam a associação de um padrão peculiar dermatoglífico com patologias de
origem hereditárias.
Na Psiquiatria e, particularmente, nos casos de Esquizofrenia, inúmeros
trabalhos são encontrados, como os de Raphael e Raphael9, Chadikoska et al.10,
Divakaran et al.12, Sivkov e Akabaliev13. A maioria dos autores fez os estudos com
grupo-controle e, na análise dermatoglífica, encontrou uma associação significativa
dos padrões com a patologia.
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Também foram estudados os portadores de PTSD (Post Traumatic
Stress Disorder). Glamuzina et al.14, estudando 100 doentes com esta
síndrome comparando-os a 100 indivíduos saudáveis, após as análises
quantitativa e qualitativa dos dermatóglifos, não encontraram qualquer
relação entre ambas.

Na clínica médica e na pediatria, a Leucemia Linfocítica Crônica e a Leucemia
Linfoblástica Aguda vêm sendo estudadas por vários autores que sugerem uma
possível associação de seus portadores, com padrões peculiares de dermatóglifos. Em
um estudo realizado em crianças, os autores referem um aumento na frequência de
Verticilos e uma diminuição no encontro de Presilhas Externas e Arcos nos casos de
leucemia infoblástica aguda6,7,8.
Sabe-se da correlação direta de teratógenos ambientais, como o vírus da
Rubéola, alterando significantemente os dermatóglifos. Assim, Achs52 em estudo
com 19 recém-natos portadores da síndrome da rubéola e 250 recém-natos normais,
relata o encontro de alta incidência de Presilhas Externas na maioria dos dedos dos
portadores da síndrome.
No estudo de Raizada et al.15 foi observado o padrão de dermatóglifos de ambas as
mãos e todos os dedos, em 100 mulheres entre 20-75 anos, portadoras de câncer de
mama, comparando-as com grupos-controle de 100 saudáveis. Os autores encontraram
um aumento significativo no padrão de Arcos nas portadoras de câncer de mama
Kulic et al.53 estudaram a possibilidade de uma predisposição genética nos
casos de Hipotireoidismo. Foram estudadas 50 mulheres com hipotireoidismo,
comparadas a 100 mulheres saudáveis. Os autores encontraram diferenças
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significativas nas portadoras de hipotireoidismo, constatando uma frequência
diminuída de Verticilos e uma alta frequência de Arcos.
A síndrome do alcoolismo fetal vêm sendo também alvo de várias pesquisas
com relação às alterações datilopalmares encontradas. Assim, Tillner e Majewski,18
analisando 34 portadores da síndrome referem ter encontrado uma diminuição da
frequência de arcos nesses casos.
Wilber et al.17, em estudo com 42 crianças portadoras da síndrome e um grupocontrole de 200 crianças normais, encontraram nas doentes femininas uma alta
porcentagem de Presilhas com baixa porcentagem de Verticilos e, nos doentes do
gênero masculino, um aumento na frequência de Verticilos e diminuída frequência
de Presilhas.
Recentemente,

observa –se que a utilidade dos dermatóglifos também se

estende à Odontologia. Assim, Madan et al.19 realizaram um estudo nas impressões
digitais de 336 crianças de 3 a 6 anos de idade para determinar a influência genética
no aparecimento de Cáries. Estas foram divididas por gênero e pela presença ou
ausência de cáries em quatro grupos. Os autores encontraram no grupo feminino sem
cáries maior incidência de Presilhas Internas. No grupo masculino e feminino com
cáries na mão esquerda, terceiro dedo, houve uma maior incidência de Verticilos.
Na Síndrome de Down, Rajangam et al.16 demonstraram as alterações nos
padrões dermatoglíficos, revelando a alta incidência de Presilhas e a baixa incidência
de Verticilos nos portadores da síndrome.
Publicações recentes, como a de Pakhahale et al.54, na asma brônquica,
demonstram que os dermatóglifos podem ser considerados um marcador genético
para o risco do desenvolvimento do quadro, facilitando, precocemente, o controle e o
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tratamento da patologia frente aos agentes infecciosos. O estudo mostrou que há uma
diminuição de Arcos nos portadores de asma (homens e mulheres) com relação ao
grupo-controle. Também observaram um aumento de Presilhas Internas em homens;
Verticilos e Presilhas Externas em mulheres.

3.3 Datiloscopia na Dermatologia

Selmanowitz et al.28 estudaram 91 mulheres e 87 homens com alopecia areata e
comparando-nos a um grupo controle de 109 mulheres e 74 homens sadios. Os
autores encontraram um aumento da frequência de Arcos em mulheres portadoras de
alopecia areata. Os resultados mostraram significância estatística.
Iqbal et al.27 estudaram os dermatóglifos de 100 doentes com vitiligo
comparam-nos a um grupo controle de 100 individuos sadios. Referem ter
encontrado um aumento na frequencia de presilhas internas em ambos os grupos e
um aumento de verticilos e arcos nos homens e nas mulheres com vitiligo. Os dados
mostraram significancia estatística quando comparados ao grupo controle.
Na psoríase, Gibbs e Warburton20 realizaram estudo em 135 pacientes e
encontraram uma frequência aumentada de Verticilos em todos os dedos, quando
comparados com o grupo-controle.
Em 1977, Surdari21 avaliou 140 homens e 70 mulheres portadores de psoríase,
comparando-os com o grupo-controle de 200 homens e 100 mulheres sadios, sem
qualquer doença genética. O autor evidenciou significância estatística no encontro da
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frequência aumentada de Verticilos no dedo anelar direito e diminuição de Verticilos
no polegar direito.
Além de estudar o padrão de dermatóglifos na psoríase em 164 casos, PourJafari et al.23 analisaram a frequência dos padrões encontrados em 240 doentes
portadores de eczema; 147 casos de alopecia areata, e compararam-nos a um grupocontrole de 188 homens e 529 mulheres sem patologias. Os autores concluíram que a
frequência dos padrões de dermatóglifos das três patologias diferem entre si. Nos
portadores de eczema, constataram a predominância de Presilhas Internas e Verticilos
(ambas as mãos e ambos os gêneros). Nos casos de psoríase, encontraram uma
predominância de Presilhas Internas e grande número de “impressões não definidas”
(inclassificáveis pelos autores) tanto no gênero masculino como feminino e nas duas
mãos. Na alopecia areata, referiram encontrar uma maior incidência de Presilhas
Internas e Verticilos. Apesar desses resultados, a comparação com o grupo-controle
não mostrou um resultado estatisticamente significativo.
Kumar e Gupta22 estudaram 35 casos de psoríase, vitiligo e alopecia areata,
tendo como controle 35 indivíduos sem patologias. Observaram em todos os
portadores de doenças dermatológicas um aumento de Presilhas em ambos os gêneros,
ressaltando que, no vitiligo, a maior incidência de presilhas internas é no 5º dedo.
Dogramaci et al.24 fizeram um estudo em 57 pacientes com psoríase (27
homens e 30 mulheres) comparando-os a um grupo-controle de 120 indivíduos
sadios (64 homens e 56 mulheres). As impressões foram analisadas nos dez dedos e
os dados submetidos a

análises estatísticas.

Nos portadores de psoríase,

enocntraram uma alta frequência de Presilhas Internas, e uma diminuída frequência
de Verticilos. Houve significância estatística apenas nas mulheres com psoríase em
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relação ao grupo-controle, não acontecendo o mesmo com o grupo de homens. Os
autores acreditam que exista uma significante diferença nos padrões dermatoglíficos
de mulheres portadoras de psoríase e que a análise dermatoglífica pode e deve
contribuir muito para estudos no campo da genética.
As doenças autoimunes também foram pesquisadas e, assim, Singh et al.26
avaliaram padrões de dermatóglifos em 390 portadores de doenças autoimunes
como: alopecia areata, vitiligo, pênfigo e lúpus eritematoso, comparando-os a 100
pacientes sadios do grupo-controle. Os autores encontraram um aumento
significativo de Presilhas em doentes do sexo masculino e de Verticilos em
mulheres, sugerindo uma predisposição genética na patogênese das doenças
autoimunes. Referiram, ainda, que seus dados foram estatisticamente significativos.
Nos portadores de Dermatite Atópica, Cusumano et al.32 realizaram estudo em
45 doentes, e compararam-nos com um grupo-controle de indivíduos sadios sem
antecedentes de atopia. Os autores encontraram um significativo aumento de
Verticilos em mulheres atópicas, com asma e caucasianas, quando comparadas às
mulheres do grupo-controle.
Em estudo realizado em 11 doentes portadores de doença de Darier, ShamaiLubovitz et al.55 não encontraram diferenças qualitativas e quantitativas nos
dermatóglifos, entre estes doentes e a população normal.
Bhakta et al.29 estudaram 63 casos de alopecia areta e compararam-no

a

104 indivíduos sadios de ambos os gêneros. Os autores encontraram uma diminuida
incidência de Presilhas Internas e um aumento de Verticilos e Arcos (exceto nos
homens) em relação ao grupo controle . Não observaram significância estatística
nos casos.
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Rather et al.25 dirigiram um estudo com 140 portadores de psoríase, 76 de
vitiligo, 84 com alopecia areata e 30 com pênfigo vulgar, comparando-os a um grupo
controle de 1.838 indivíduos sadios. Nos doentes com psoríase e alopecia areata, os
autores encontraram um aumento de Verticilos, nos casos de vitiligo e pênfigo
vulgar um aumento de Presilhas. No grupo controle houve,

predominância de

Presilhas. Os autores não observaram significâncias estatísticas entre as patologias e
o grupo controle.

3.4 Breve Abordagem Multiconceitual de Alcoolismo

O Alcoolismo é um problema de saúde pública de escala mundial. Pode ser
considerado como uma síndrome multifatorial, com comprometimento físico, mental
e social37.
Nos Estados Unidos da América, cerca de 10% das mulheres e 20% dos homens
completam os critérios diagnósticos para o uso abusivo de álcool e 3%-5% das
mulheres e 10% dos homens preenchem critérios diagnósticos para dependência no
decorrer da vida. O abuso e a dependência do álcool acometem, aproximadamente, 8%
da população do Brasil. Mesmo antes do conhecimento da genética e da Psiquiatria
atual, dois fatores sempre foram o alvo das discussões a respeito da etiologia do
alcoolismo: o ambiente e os genes38,41.
Com o conhecimento e os avanços da neurobiologia da dependência, está sendo
possível selecionar uma série de genes candidatos à predisposição ao alcoolismo.
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3.5 Datiloscopia e Alcoolismo

Por toda sua essência de perene, imutável e classificável, a Datiloscopia
apresenta tanbém uma parcela de contribuição para os estudos de uma possível
predisposição ao alcoolismo. Embora os estudos datiloscópicos em doentes
alcoolistas não se encontrem em grande número, e seus resultados sejam, muitas
vezes, controversos, pesquisas são realizadas pela praticidade e relevância
pertinentes à ciência datiloscópica e pela busca incessante de marcadores genéticos
que possam auxiliar no diagnóstico e prevenção do alcoolismo33,34,51.
Em 1972, Benjafield e Rutter56 estudaram 44 homens e 21 mulheres com
alcoolismo. Embora não apresentem um grupo-controle, mencionam ter verificado
uma predominância de Arcos e Presilhas em todos os casos, acreditando nessa
correlação, sugerem que novos estudos devam ser realizados.
Terentiev et al. apud Guseva et al.34, pesquisando o padrão de dermatóglifos
em 17 alcoolistas (10 homens e 7 mulheres), encontraram, nos homens, uma alta
incidência de Presilhas e Verticilos e, nas mulheres, um predomínio de Presilhas.
Kojic et al.36 realizaram um estudo com 118 alcoolistas e 253 indivíduos sadios
(todos com idade entre 19 e 26 anos). Encontraram uma frequência aumentada nos
alcoolistas de Verticilos e Arcos, e uma pequena frequência de Presilhas em relação
ao grupo-controle. Os dados encontrados não apresentaram significância estatística.
Em 1981, Gusseva et al.34 estudaram as particularidades dermatoglíficas de 90
alcoolistas, internados para tratamento da SDA, e os compararam-nos

a 100

indivíduos sadios, todos do gênero masculino. Os alcoolistas foram divididos, de
acordo com o grau de progressão do alcoolismo, a presença de psicoses, e a
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hereditariedade e sua influência na vida profissional e familiar. Nos grupos com
menor gravidade de alcoolismo, encontraram uma predominância de Arcos e
Presilhas Internas, e, nos grupos com maior gravidade de alcoolismo, verificaram
um aumento de Verticilos, Arcos e Presilhas Internas.
Estudo realizado com 214 alcoolistas, separados em quatro grupos, de acordo
com a gravidade de alcoolismo, Treskov et al.33,

não verificaram

diferenças

significativas no padrão de dermatóglifos quando comparados à população em geral.
Referiram não terem encontrado, como outros autores, um aumento da frequência
de Arcos ou Verticilos.
Stankuchev citado por Guseva et al.34, em estudo realizado com 134 alcoolistas
e tendo como grupo-controle 200 indivíduos não alcoolistas, observou uma grande
incidência de Arcos nos alcoolistas.
Devcic et al.57 analisaram os dermatóglifos de 100 doentes alcoolistas sem
outras doenças psiquiátricas e 100 indivíduos sadios. Referiram que a análise
estatística dos dados encontrados não apresentou resultado significativo para uma
correlação entre os dermatóglifos e o alcoolismo. Oa autores ressaltaram que, embora
não tenham encontrado essa correlação, isto não invalida o fato do alcoolismo ser
condicionado por fatores genéticos, influenciado pela interatividade de diferentes
genes em combinação com a influência de fatores ambientais (acontecimentos
estressantes).
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4.1 Casuística

Grupo de estudo
Para o grupo de estudos, 152 doentes comprovadamente alcoolistas foram
selecionados de acordo com os critérios da Classificação Internacional de Doenças
(CID 10) e o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais (DMS-IV).
Todos eram do gênero masculino com idade variando entre 20 e 60 anos,
(média etária 36 anos) não usuários de drogas ilícitas injetáveis e/ou inalatórias, e
não apresentavam antecedentes familiares de alcoolismo.

Grupo-controle
Como grupo-controle, foram selecionados 144 voluntários, não alcoolistas,
militares do exército na ativa, do gênero masculino, com idade variando de 20 a 60
anos, (média etária de 34 anos), sem antecedentes familiares de alcoolismo.
Os portadores de estigmas profissionais com moléstias comprovadamente
crônicas que pudessem alterar a interpretação do exame datiloscópico foram
excluídos do estudo de ambos os grupos. Também foram excluídos os portadores de
doenças psiquiátricas com possíveis bases genéticas.
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4.2 Material

A coleta das impressões digitais foi realizada utilizando-se o seguinte material:
1- Rolo de borracha ou borracha gelatinosa, medindo 15cm de comprimento e,
aproximadamente, 3 cm de diâmetro, semelhante ao utilizado em tipografia;
2 - Tinta litográfica preta (tinta de impressão);
3 - Prancheta de madeira – recoberta de zinco, medindo 14x 24 cm (é sobre
esta prancheta que se espalha a tinta); e
4 - Ficha dactiloscópica de papel acetinado encorpado, medindo 20 x 9 cm,
dividida, no sentido longitudinal, em duas partes, uma superior e outra
inferior, destinadas à mão direita e esquerda, respectivamente. Estes
espaços foram

divididos em cinco outros transversais, destinados aos

cinco dedos de cada mão; os dois espaços longitudinais, destinados à mão
direita e esquerda separados por duas linhas paralelas e, entre elas, nos
espaços destinados aos dedos, havia os nomes destes, de modo que os
dedos e ambas as mãos ficassem em correspondência.

4.3 Metodologia

O método para coleta foi o tradicional utilizado pelo Instituto de Identificação
Ricardo Gumbleton Daunt – SSP/SP. O procedimento da tomada das impressões
digitais foi executado por um dos peritos papiloscopistas pertencentes ao Exército
Brasileiro e/ou da Polícia Civil do Estado de São Paulo, onde a pesquisa foi realizada.
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As impressões foram tomadas em um formulário especial padronizado (Ficha
Datiloscópica) idealizada por Vucetich citado por Kehdy1.
Cada impressão foi classificada pelo identificador que anotou, ao lado de cada
uma, o símbolo correspondente ao respectivo tipo datiloscópico.

Uma vez

preenchida, a ficha foi denominada ficha individual datiloscópica (Figura 9) para
fins de classificação1,2,3,4.
Para a coleta das impressões, foi obedecida a seguinte rotina:
1 - Higiene das mãos com água e sabão neutro e secagem com papel toalha;
2 - Colocação sobre a prancheta de uma quantidade suficiente de tinta
litográfica preta (tinta de impressão);
3 - Espalhamento da tinta com rolo (esta operação faz com que a tinta seja
aderida ao rolo);
4 - Uso do rolo sobre a polpa digital, partindo da prega interfalangeana para o
lado da unha, tendo-se o cuidado de espalhar a tinta sobre a polpa com
maior uniformidade possível, não deixando os espaços em branco nem
empastados de tinta. O rolo não foi friccionado sobre a polpa e foi passado
em um só sentido, isto é, de dentro para fora;
5 - Dobramento da ficha dactiloscópica, pela risca superior ajustando-a à
canaleta, aplicando-se sobre ela o dedo entintado, exercendo uma pressão
leve e enérgica sobre a unha.

Em primeiro lugar, as impressões da mão direita e, depois, da esquerda foram
tomadas. A região anatômica de cada dedo a ser entintada para a tomada das
impressões foi a face palmar da última falange.
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Nos portadores de sudorese intensa, depois de fazê-los lavar e enxugar as
mãos, aplicou-se álcool 70 e, com auxílio de um algodão, procedendo-se à tomada
das impressões, como nos casos ordinários.
Nos casos em que os dedos se apresentavam-se ressecados, as mãos foram
lavadas e tomou-se o cuidado de colher as impressões com os dedos úmidos.

Figura 9 - Ficha Datiloscópica adotada pelo Instituto Nacional de Identificação
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5.1 Características dos grupos estudados

Idade
Grupo de estudo
Idade: variou de 20 a 60 anos com média etária de 36 anos.
Grupo Controle
Idade: variou entre 20 a 60 anos com média etária de 34 anos (Tabela 1, Gráfico 1).

Tabela 1 - Distribuição por idade de 152 doentes alcoolistas do grupo de estudo e dos 144
indivíduos do grupo-controle
Idade
Grupo

20-30

31-40

41-50

51-60

Total

Estudo

41

71

35

5

152

Controle

48

76

18

2

144

Gráfico 1 - Distribuição por idade de 152 doentes alcoolistas do grupo de estudo e os 144
indivíduos do grupo-controle
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Cor
Grupo de Estudo: 152 doentes alcoolistas, sendo 119 brancos, 27 pardos, 5
negros, e um amarelo.
Grupo Controle: 144 individuos, sendo 110 brancos, 20 pardos, 14 negros
(Tabela 2, Gráfico 2).

Tabela 2 - Distribuição por cor de 152 doentes alcoolistas do grupo de estudo e dos 144
indivíduos do grupo-controle
Cor
Grupo

Branca

Parda

Negra

Amarela

Total

Estudo

119

27

5

1

152

Controle

110

20

14

0

144

Gráfico 2 - Distribuição por cor de 152 doentes alcoolistas do grupo de estudo e dos144
indivíduos do grupo-controle
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Fototipo
Grupo de estudo: 152 doentes alcoolistas com os seguintes fototipos: I (2), II
(10), III (54), IV (65),V (16), VI (5) (Tabela 3, Gráfico 3).
Grupo controle: 144 individuos com os seguintes fototipos I (3) , II (4) ,III
(66), IV (47), V (20), VI (4) (Tabela 3, Gráfico 3).

Tabela 3 - Distribuição por fototipo dos 152 indivíduos alcoolistas do grupo de estudo e dos
144 indivíduos do grupo-controle (Tabela Fitzpatrick)
Fototipo – Tabela FITZPATRICK
Grupo

I

II

III

IV

V

VI

Total

Estudo

2

10

54

65

16

5

152

Controle

3

4

66

47

20

4

144

Gráfico 3 - Distribuição por fototipo dos 152 indivíduos alcoolistas do grupo de estudo e
dos 144 indivíduos do grupo-controle (Tabela Fitzpatrick)
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5.2 Frequência dos padrões datiloscópicos encontrados em 152
doentes alcoolistas do grupo de estudo e em 144 indivíduos do
grupo-controle (ordem alfabética)

Grupo de estudos e grupo controle: Arcos (145 grupo de estudos - 10%, 129
grupo-controle - 9,0%); Presilhas Externas (466 grupo de estudo - 31%, 415 grupo-controle 29%), Presilhas Internas (492 grupo de estudo - 32% 449 grupocontrole - 31%), seguidas de Verticilos (417 grupo de estudo - 27%, 447 grupocontrole: 31%) (Tabela 4, Gráfico 4).

Tabela 4 - Frequência dos padrões datiloscópicos encontrados em152 doentes alcoolistas do
grupo de estudo e em 144 indivíduos do grupo-controle (ordem alfabética)
PADRÕES DATILOSCÓPICOS
Grupo

arco

p. externa

p. interna

verticilo

Total

Estudo

145

466

492

417

1520

Controle

129

415

449

447

1440

Gráfico 4 - Frequência dos padrões datiloscópicos encontrados em 152 doentes alcoolistas
do grupo de estudo e em 144 indivíduos do grupo-controle (ordem alfabética)
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5.3 Frequência dos padrões datiloscópicos encontrados em 152
doentes alcoolistas do grupo de estudo e em 144 indivíduos do
grupo-controle nas mão direita e na mão esquerda (ordem
alfabética)

Mão direita
Arcos (70 grupo de estudo 10%, 58 grupo-controle: 8%), Presilhas Externas,
(442 grupo de estudo: 58%, 401 grupo-controle: 56%), Presilhas Internas (32 grupo
de estudo: 4%, 21 grupo-controle: 3%) Verticilos (216 grupo de estudo: 28%, 240
grupo-controle 33%).
Mão esquerda
Arcos (75 grupo de estudo: 10%, 71 grupo-controle: 10%) Presilhas Externas
(24 grupo de estudo: 3%, 14 grupo-controle: 2%). Presilhas Internas, (460 grupo de
estudo: 61%, 428 grupo-controle: 59%), Verticilos (201 grupo de estudo: 26%, 207
grupo-controle: 29%) (Tabela 5, Gráfico 5).

Tabela 5 - Frequência dos padrões datiloscópicos encontrados em152 doentes alcoolistas do
grupo de estudo e em 144 indivíduos do grupo-controle na mão direita e na mão esquerda
(ordem alfabética)
PADRÕES DATILOSCÓPICOS
Mão

Grupo

arco

p. externa

p. interna

verticilo

Total

Estudo

70

442

32

216

760

Controle

58

401

21

240

720

Estudo

75

24

460

201

760

Controle

71

14

428

207

720

Mão direita

Mão esquerda
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Gráfico 5 - Frequência dos padrões datiloscópicos encontrados em152 doentes alcoolistas do
grupo de estudos e em 144 indivíduos do grupo-controle na mão direita e na mão esquerda
(ordem alfabética)

5.4 Frequência dos padrões datiloscópicos encontrados em 152
doentes alcoolistas do grupo de estudo e em 144 indivíduos do
grupo-controle em todos os dedos (ordem alfabética)

Polegares
Arcos (8 grupo de estudo: 3%, 13 grupo-controle: 5%). Presilhas Externas (80
grupo de estudo - 26%, 65 grupo-controle - 23%), Presilhas Internas (84 grupo de
estudo - 28%, 79 grupo-controle - 27%), Verticilos (132 grupo de estudo - 43%, 131
grupo-controle - 45%).
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Indicadores
Arcos (69 grupo de estudo - 23%, 58 grupo-controle: 20%). Presilhas
Externas ( 74 grupo de estudo: 24%, 61 grupo-controle: 21%), Presilhas Internas
(71 grupo de estudo: 23%, 69 grupo-controle - 24%) Verticilos (90 grupo de estudo:
30%, 100 grupo-controle: 35%).

Médios
Arcos (34 grupo de estudo: 12%, 37 grupo-controle: 13%). Presilhas Externas
(113 grupo de estudo: 37%, 105 grupo-controle: 36%), Presilhas Internas
(113 grupo de estudo: 37% 97 grupo-controle: 34%), Verticilos (44 grupo de estudo:
14%, 49 grupo-controle: 17 %).

Anelares
Arcos (16 grupo de estudo: 5% e 13 grupo-controle: 5%). Presilhas Externas
(75 grupo de estudo: 25%, 69 grupo-controle: 24%) Presilhas Internas (96 grupo de
estudo: 32%, 90 grupo-controle: 31%), Verticilos (117 grupo de estudo: 38%,
116 grupo-controle: 40%).

Mínimos
Arcos (18 grupo de estudo: 6%, 8 grupo-controle: 2%). Presilhas Externas
(124 grupo de estudo: 41%, 115 grupo-controle: 40%), Presilhas Internas
(128 grupo de estudo: 42%, 114 grupo-controle: 40%), Verticilos (34 grupo de estudo:
11%, 51 grupo-controle: 18%) (Tabela 6, Gráfico 6).
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Tabela 6 - Frequência dos padrões datiloscópicos encontrados em 152 doentes alcoolistas do
grupo de estudo e em 144 indivíduos do grupo-controle em todos os dedos (ordem
alfabética)
PADRÕES DATILOSCÓPICOS
Dedo

Grupo

arco

p. externa

p. interna

verticilo

Total

Estudo

8

80

84

132

304

Controle

13

65

79

131

288

Estudo

69

74

71

90

304

Controle

58

61

69

100

288

Estudo

34

113

113

44

304

Controle

37

105

97

49

288

Estudo

16

75

96

117

304

Controle

13

69

90

116

288

Estudo

18

124

128

34

304

Controle

8

115

114

51

288

Polegar

Indicador

Médio

Anular

Mínimo

Gráfico 6 - Frequência dos padrões datiloscópicos encontrados em 152 doentes alcoolistas do
grupo de estudo e em 144 indivíduos do grupo-controle em todos os dedos (por ordem alfabética)
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5.5 Frequência dos padrões datiloscópicos encontrados em 152
doentes alcoolistas do grupo de estudo e em 144 indivíduos
do grupo-controle em todos os dedos da mão direita (ordem
alfabética)

Polegar direito
Arcos (1 no Grupo de Estudo: 1%, 6 no Grupo-controle: 4%), Presilhas
Externas (77 no Grupo de Estudo: 50%, 65 no Grupo-controle:45%), Presilhas
Internas (3 no Grupo de Estudo: 2%, 0 no Grupo-controle: 0%), Verticilos (71 no
Grupo de Estudo: 47%, 73 no Grupo-controle: 51%).

Indicador direito
Arcos (34 no Grupo de Estudo: 23%, 27 no Grupo-controle: 19%), Presilhas
Externas (58 no Grupo de Estudo: 38%, 48 no Grupo-controle: 33%), Presilhas
Internas (17 no Grupo de Estudo: 11%, 19 no Grupo-controle: 13%), Verticilos (43
no Grupo de Estudo: 28%, 50 no Grupo-controle: 35%).

Médio direito
Arcos (19 no Grupo de Estudo: 12%, 18 no Grupo-controle: 13%), Presilhas
Externas (109 no Grupo de Estudo: 72%, 104 no Grupo-controle: 72%), Presilhas
Internas (4 no Grupo de Estudo: 3%, 0 no Grupo-controle: 0%), Verticilos (20 no
Grupo de Estudo: 13%, 22 no Grupo-controle: 15%).
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Anelar direito
Arcos (7 no Grupo de Estudo: 4%, 6 no Grupo-controle: 4%), Presilhas
Externas (74 no Grupo de Estudo: 49%, 69 no Grupo-controle: 48%), Presilhas
Internas (7 no Grupo de Estudo: 5%, 2 no Grupo-controle: 1%), Verticilos (64 no
Grupo de Estudo: 42%, 67 no Grupo-controle: 47%).

Mínimo direito
Arcos (9 no Grupo de Estudo: 5%, 1 no Grupo-controle: 1%), Presilhas
Externas (124 no Grupo de Estudo: 82%, 115 no Grupo-controle: 80%), Presilhas
Internas (1 no Grupo de Estudo: 1%, 0 no Grupo-controle: 0%), Verticilos (18 no
Grupo de Estudo: 12%, 28 no Grupo-controle: 19%) (Tabela 7, Gráfico 7).

Tabela 7 - Frequência dos padrões datiloscópicos encontrados em 152 doentes alcoolistas do
grupo de estudos e em 144 indivíduos do grupo-controle em todos os dedos da mão direita
(ordem alfabética)
PADRÃO DATILOSCÓPICO
Mão

Dedo

Grupo

arco

p. externa p. interna

verticilo

Total

Estudo

1

77

3

71

152

Controle

6

65

0

73

144

Estudo

34

58

17

43

152

Controle

27

48

19

50

144

Estudo

19

109

4

20

152

Controle

18

104

0

22

144

Estudo

7

74

7

64

152

Controle

6

69

2

67

144

Estudo

9

124

1

18

152

Controle

1

115

0

28

144

Polegar

Indicador

Mão direita

Médio

Anular

Mínimo
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Gráfico 7 - Frequência dos padrões datiloscópicos encontrados em 152 doentes alcoolistas
do grupo de estudos e em 144 indivíduos do grupo-controle em todos os dedos da mão
direita (ordem alfabética)

5.6

Frequência dos padrões datiloscópicos encontrados em 152
doentes alcoolistas do grupo de estudos e em 144 indivíduos em
todos os dedos da mão esquerda (ordem alfabética)

Polegar esquerdo
Arcos (7 no Grupo de Estudo: 5%, 7 no Grupo-controle: 5%), Presilhas
Externas (3 no Grupo de Estudo: 2%, 0 no Grupo-controle: 0%), Presilhas Internas
(81 no Grupo de Estudo: 53%, 79 no Grupo-controle: 55%), Verticilos (61 no Grupo
de Estudo: 40%, 58 no Grupo-controle: 40%).
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Indicador esquerdo
Arcos (35 no Grupo de Estudo: 22%, 31 no Grupo-controle: 21%), Presilhas
Externas (16 no Grupo de Estudo: 11%, 13 no Grupo-controle: 9%), Presilhas
Internas (54 no Grupo de Estudo: 36%, 50 no Grupo-controle: 35%), Verticilos (47
no Grupo de Estudo: 31%, 50 no Grupo-controle: 35%).

Médio esquerdo
Arcos (15 no Grupo de Estudo: 9%, 19 no Grupo-controle: 13%), Presilhas
Externas (4 no Grupo de Estudo: 3%, 1 no Grupo-controle: 12%), Presilhas Internas
(109 no Grupo de Estudo: 72%, 97no Grupo-controle: 67%), Verticilos (24 no Grupo
de Estudo: 16%, 27 no Grupo-controle: 19%).

Anelar esquerdo
Arcos (9 no Grupo de Estudo: 5%, 7 no Grupo-controle: 5%), Presilhas
Externas (1 no Grupo de Estudo: 1%, 0 no Grupo-controle: 0%), Presilhas Internas
(89 no Grupo de Estudo: 59%, 88 no Grupo-controle: 61%), Verticilos (53 no Grupo
de Estudo: 35%, 49 no Grupo-controle: 34%).

Mínimo esquerdo
Arcos (9 no Grupo de Estudo: 5%, 7 no Grupo-controle: 5%), Presilhas
Externas (0 no Grupo de Estudo: 0%, 0 no Grupo-controle: 0%), Presilhas Internas
(127 no Grupo de Estudo: 84%, 144 no Grupo-controle: 79%), Verticilos (16 no
Grupo de Estudo: 11%, 23 no Grupo-controle: 16%) (Tabela 8, Gráfico 8).
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Tabela 8 - Frequência dos padrões datiloscópicos encontrados em 152 doentes alcoolistas do
grupo de estudo e em 144 indivíduos do grupo-controle em todos os dedos da mão esquerda
(ordem alfabética)
PADRÃO DATILOSCÓPICO
Mão

Dedo

Grupo

arco

p. externa

p. interna

verticilo

Total

Estudo

7

3

81

61

152

Controle

7

0

79

58

144

Estudo

35

16

54

47

152

Controle

31

13

50

50

144

Estudo

15

4

109

24

152

Controle

19

1

97

27

144

Estudo

9

1

89

53

152

Controle

7

0

88

49

144

Estudo

9

0

127

16

152

Controle

7

0

144

23

144

Polegar

Indicador

Mão esquerda Médio

Anular

Mínimo

Gráfico 8 - Frequência dos padrões datiloscópicos encontrados em 152 doentes alcoolistas
do grupo de estudo em todos os dedos da mão esquerda (ordem alfabética)
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5.7 Resultados da Análise Estatística

Os testes de homogeneidade mostraram que só há evidência estatística
(moderada) da diferença entre alcoolistas e não alcoolistas – conforme seus padrões
de digitais – nos dedos polegar direito e mínimo direito. Mas, é pertinente a ressalva
de que são dois tipos de dedos que apresentam poucos casos de arcos e presilhas
internas, fazendo com que o teste perca poder. Assim, as conclusões baseadas em
seus valores-p devem ser acompanhadas de cautela, pois, ainda que baixos, os
valores-p estão em uma faixa de subjetiva indeterminação. Sendo assim, os
resultados da análise univariada apontam para a ausência de evidências a favor da
hipótese de associação entre características datiloscópicas e alcoolismo.
A análise estatística referente à idade, cor , fototipo e frequência dos padrões
datiloscóspicos dos dedos da mão direita e mão esquerda não apresentou significância
ao teste do qui quadrado e à análise univariada60-67.
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Por toda literatura consultada, pode-se constatar ser longa data a preocupação
do homem em estabelecer sua identidade por meio das impressões digitais
classificando-o como um indivíduo ímpar1,2,3,4.
Pel maioria dos povos, a imagem das mãos foi utilizada, como sinal de posse e,
por vezes, de identidade social. Modificações foram encontradas em seu desenho e
em seu significado ao longo dos anos, para sua aplicação dentro das necessidades de
cada época1,4.
O interesse pelo estudo, classificação e correlação dos dermatóglifos
encontrados nas mais diversas especialidades fundamenta-se não só pelo caráter
genético dos padrões papilares, formados no terceiro mês de vida intrauterina, mas
também pelas características de perenidade, imutabilidade, infalibilidade da ciência
datiloscópica e a simplicidade de seu registro1-4,47.
Estes estudos não podem ser considerados um campo onde se encontram
rápidos avanços, mas grande número de pesquisas são realizadas a cada ano. Além
dos estudos em portadores de doenças genéticas, encontram-se também análises da
frequência de padrões de dermatóglifos em populações de indivíduos sadios, com a
finalidade de amostras de controles para estudos específicos. Também estudos de
teratógenos ambientais mostram, nos casos de Rubéola, as alterações significativas
encontradas47,51,58.
Assim, em várias especialidades médicas, como Cardiologia, Psiquiatria,
Endocrinologia, Pediatria, Ginecologia, Pneumologia e, até mesmo, na Odontologia
são pesquisados o encontro de um padrão datiloscópico que possa ser considerado
um marcador genético8,10-15,19,53,54.
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Na Dermatologia, além da hanseníase, vários trabalhos vêm sido realizados
sobretudo

em dermatoses autoimunes, e alguns autores comparam os padrões

encontrados entre si com os dados da população normal. O encontro de um padrão
dermatoglífico específico tem sua utilidade não só para reforçar um diagnóstico, mas
também como uma ferramenta importante na prevenção da patologia estudada31.
No alcoolismo, os estudos no campo da prevenção são considerados de grande
importância. No campo da Datiloscopia, as pesquisas que relacionam os padrões
datiloscópicos em alcoolistas são raras e os resultados, muitas vezes, controversos33-36.
Assim, o presente estudo de classificação e identificação dos tipos
fundamentais das impressões digitais encontradas em doentes comprovadamente
alcoolistas, internados para desintoxicação alcoólica, pareceu de relevância para se
determinar a frequência desses padrões e avaliar se, na SDA (Síndrome de
Dependência Alcoólica), poderia ou não ser encontrado um padrão específico
datiloscópico.
Para este estudo, foram examinados 296 indivíduos (152 alcoolistas e 144
militares na ativa). Acreditou-se ser este número de participantes coerente com as
observações realizadas pelos autores Giraldi47; Mallmith48 e Miller51 no que diz
respeito à quantidade de indivíduos a serem estudados.
Com relação às características sexuais e raciais do grupo de alcoolistas e do
grupo-controle, observou-se grande semelhança entre ambos, havendo somente
indivíduos do gênero masculino nos dois grupos. A cor branca prevaleceu, fato que
pôde ser atribuído à composição étnica da população estudada (São José do Rio
Preto, SP), pois esta apresenta uma população branca superior à de pardos, negros e
amarelos 59.
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Estas características não foram consideradas relevantes para serem analisadas e
comparadas com os trabalhos da literatura, pois, embora se saiba que existam
diferenças raciais dermatoglíficas, não há um padrão característico capaz de
identificar a origem racial. Este critério de escolha coincide com os trabalhos de
Araújo e Pasquale2, Holt43 e Giraldi47. e com os relatos de Kehdy1 e Cummins
Midlo5. A idade dos dois grupos variou entre 20 e 60 anos (com a média etária de 36
anos no Grupo de Estudos e 34 anos no Grupo-controle) fato também coincidente
com outros estudos33-36.
Os fototipos encontrados também foram semelhantes em ambos os grupos,
havendo a predominância dos tipos III e IV conforme a classificação de Fitzpatrik a
(Figura 10)
Os padrões dermatoglíficos foram coletados das mãos direita e esquerda em
todos os dedos, sendo realizada uma análise individual e conjunta de cada dedo.
Tomou-se o cuidado de se submeter os dados encontrados a análises estatísticas
apropriadas para que os resultados não sofressem falhas em sua interpretação. Este
cuidado foi coincidente com os trabalhos de Giraldi47 e Miller51.
Com relação aos padrões encontrados nos alcoolistas, verificou-se, na análise
das mãos de ambos os grupos, verificou-se a predominância de Presilhas Internas,
seguidas das Presilhas Externas, Verticilos e os Arcos em menor número. No grupocontrole, foram encontradas as frequências de Presilhas Internas e Verticilos
seguidas de Presilhas Externas e Arcos. As Presilhas Internas foram predominantes
na mão esquerda, e as Presilhas Externas, na mão direita, tanto no grupo de estudos
como no grupo controle.
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Os dedos indicadores em ambos os grupos apresentaram o maior grau de
distribuição dos tipos fundamentais
Estes resultados foram concordantes com os estudos de Kehdy1, os estudos de
Araujo et al.2,45,46 e Mallmith48 no que diz respeito à maior frequência de Presilhas
nas mãos direita e esquerda e as frequências encontradas no dedo indicador.
Também foram concordantes com os resultados de Penhalber et al.49, que
encontraram, no seu estudo de 300 homens, uma maior frequência de Presilhas
Internas em ambas as mãos.
Nossos resultados discordaram dos trabalhos de Kojic et al.36, no qual os
autores encontraram em 118 alcoolistas e 253 indivíduos sadios, uma frequência
aumentada de Verticilos e Arcos, e uma frequência diminuída de Presilhas em
relação ao seu grupo-controle. Os autores referiram que seus dados não apresentaram
significância estatística.
Também os resultados desta pesquisa foram discordantes dos estudos de
Benjafield e Rutter56 que encontraram uma maior incidência de Arcos e Presilhas nos
casos de alcoolismo. Deve-se ressaltar que os autores não apresentaram grupocontrole e tinham integrantes do gênero feminino.
Os resultados encontrados por Treskov et al.33 concordaram parcialmente com
os resultados deste estudo, apesar de não se ter dividido os alcoolistas por gravidade
de seus quadros clínicos, também encontraram uma pequena incidência de arcos em
relação a outros padrões dactiloscópicos e não constataram significância estatística
nos padrões comparados.
Os resultados apresentados por Devcic et al.57 foram concordantes com os
resultados desta pesquisa na ausência de significância estatística dos dados encontrados.
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Com relação à maior frequência de Presilhas Externas Verticilos e uma
frequência diminuída de Arcos encontrados por Terentiev et al. apud Guseva34, os
dados analisados no presente estudo foram concordantes no grupo de homens,
embora os autores não tenham especificado os tipos de Presilhas.
Os trabalhos de Stankushev citados por Guseva et al.34 discordaram dos
resultados desta pesquisa, visto que, os autores encontraram grande incidência de
Arcos e uma diminuída incidência de Verticilos em sua casuística de alcoolistas. Cabe
ressaltar que esses autores analisaram homens e mulheres (70 homens, 64 mulheres
alcoolistas e, no grupo-controle, 100 homens e 100 mulheres sadias), e que, no gênero
feminino existe uma predominância de arcos em relação aos outros padrões.
As pesquisas de Guseva et al.34 foram parcialmente concordantes com os
resultados deste estudo. Os autores encontraram grande incidência de Presilhas
Externas e Verticilos em alcoolistas de maior gravidade clínica, fato este que se
observou nos alcoolistas estudados, pois todos os componentes do grupo
apresentavam os quadros mais graves de alcoolismo. Os autores ainda fazem
referência ao encontro de Arcos em alcoolistas de menor gravidade clínica,
frequência que não se constatou no grupo de estudos e no grupo-controle.
Pode-se constatar ser valiosa a contribuição científica dos dermatóglifos no
campo do diagnóstico, prevenção e orientação dos tratamentos em várias
patologias. Entretanto, no alcoolismo, ainda que se encontre um padrão
datiloscópico definido ou frequente, tem-se a consciência de que este encontro, por
si só, não poderia selar um diagnóstico, ou ser patognomônico da síndrome de
dependência alcoólica.
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O alcoolismo é uma doença complexa, e embora se tenha a consciência de que o
componente genético é de suma importância aliado às interações ambientais, a grande
complexidade que o caracteriza dificulta a identificação dos genes específicos.
O alcoolismo é um problema de saúde pública de escala mundial, de grande
prevalência populacional, de elevado custo social, e o alcoolista pertence a uma
realidade clínica que se impõe de maneira obrigatória em todo o mundo41,57.
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7 Conclusões

Os resultados encontrados, após criteriosa análise estatística, permitiram as
seguintes conclusões:

1-

Nos padrões datiloscópicos encontrados no Grupo de Estudos, não se
verificou o encontro de um padrão específico que possa ser sugestivo de
alcoolismo;

2-

A identificação, classificação e a comparação dos padrões encontrados
no grupo de estudos com os do grupo-controle foram concordantes com
os dados da literatura mundial na análise de populações normais e não
podem ser considerados fatores de risco para o alcoolismo; e

3-

A análise da frequência dos padrões datiloscópicos encontrados em
ambas as mãos, em todos os dedos isolados e combinados entre si não
podem ser considerados marcadores genéticos de alcoolismo.
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