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Introdução: O atletismo é a forma de desporto mais antiga do mundo, ele engloba
as capacidades físicas do ser humano, tais como a força, agilidade, resistência,
velocidade, impulsão, coordenação e equilíbrio. Dentre os métodos de avaliação
antropométrica, destaca-se o Dermatoglífico, que estuda as impressões digitais a fim
de observa a individualidade biológica para as potencialidades físicas. Objetivo:
Correlacionar as marcas das impressões digitais pelo método dermatoglífico dos
atletas de atletismo comparando os oito primeiros colocados com a nona posição
em diante alcançadas em competições estaduais de Santa Catarina. Método: A
amostra contou com 357 atletas, maiores de 15 anos e menores de 40 anos
participantes dos três eventos estaduais de Santa Catarina: Olesc, Joguinhos e Jasc,
que foram agrupados por prova de acordo com a caracterização da própria
modalidade, separados em os oito melhores colocados versus nona posição em
diante. para a coleta, processamento e análise das impressões digitais (ID) utilizou-se
o método dermatoglífico validado por Nodari Júnior e colaboradores (2014), as
análises estatísticas foram processadas no IBM SPSS, versão 20.0

Resultados: Os

resultados obtidos não apresentaram diferenças significativa entre linhas e desenhos
encontrados nas impressões digitais dos atletas, quando comparados entre eles pelo
seu ranking. Conclusão: Concluí-se que para amostra estudada não há diferença
dermatoglífica entre atletas das primeiras posições no ranking em comparação com
os atletas das últimas posições, fato este que pode ser influenciado pela preparação
dos atletas tanto física como psicológica nos dias que antecederam a prova.
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