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RESUMO

A diferença entre o segundo e o quarto dedo é estabelecida ainda no

útero, parece não ser afetada pela puberdade e reflete um fator

importante – a exposição intra-uterina a hormônios sexuais. O presente

estudo envolveu 80 alunos de graduação da FOP/UNICAMP, que tiveram

sua mão direita fotografada utilizando um dispositivo padronizado. As

imagens foram analisadas por meio do software Adobe Photoshop CS5,

utilizando a ferramenta “medir” em zoom 100%. Os comprimentos digitais

foram registrados e o comprimento do dedo indicador foi dividido pelo

comprimento do dedo anelar, gerando a proporção 2D:4D. Esta proporção

foi correlacionada às notas teóricas e práticas dos alunos, e à proporção

entre as notas teórica e prática. Foi encontrada correlação negativa entre

a proporção digital e notas teóricas e práticas nos estudantes do sexo

masculino (p=0.04 e p=0.046, respectivamente), mas não nas estudantes

do sexo feminino. Este estudo suporta uma conexão entre a exposição

pré-natal à testosterona e a capacidade de aprendizado no sexo

masculino. A capacidade de aprendizado das mulheres parece residir em

outros fatores.
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A exposição in utero à testosterona parece influenciar diretamente a inteligência e/ou a capacidade de aprendizado, pela modulação da proliferação,

migração, diferenciação e apoptose de células neuronais, aumentando a densidade das redes de neurônios em áreas específicas do cérebro. O processo

de ensino/aprendizado em Odontologia requer capacidades tanto teóricas quanto práticas, levando os alunos à necessidade de desempenhar ações de

forma acurada, no menor tempo possível. Essa característica do ensino/aprendizado, leva os estudantes à necessidade de manter intensa vigilância, maior

velocidade de resposta, assim como a capacidade de correr riscos – características influenciadas pela exposição pré-natal à testosterona. O processo de

aprendizado e fixação de conteúdo, assim como a associação de diferentes informações para formular respostas – e diagnósticos na aplicação prática

destes conhecimentos – também parece ser influenciada pela exposição pré-natal à testosterona em homens. Nas mulheres, o processo de

ensino/aprendizado parece não ser influenciado pela testosterona, dados os resultados não significantes deste estudo.

Pesquisas anteriores demonstraram a correlação entre a proporção digital e o sucesso em exames de admissão em universidade na Europa. Este é o

primeiro estudo a correlacionar de forma bem sucedida a proporção digital a notas teóricas e práticas durante o período universitário.

Figura 1 – A proporção entre os dedos anelar e indicador é estabelecida in utero e representa um balanço entre a
exposição pré-natal ao estrógeno e à testosterona. Maior exposição à testosterona leva ao padrão descrito na figura A,
conhecido como 2D:4D masculinizado, enquanto maior exposição ao estrógeno leva ao padrão descrito na figura B,
conhecido como 2D:4D feminilizado.

Figura 2 – As mãos direitas de 80 alunos do curso de graduação em Odontologia da Unicamp foram fotografadas
utilizando câmera digital acoplada a dispositivo padronizador (à esq). Comprimento digital analisado por meio do Adobe
Photoshop. Comprimento do dedo indicador dividido pelo comprimento do dedo anelar, gerando o 2D:4D.

Tabela 1 – Dados demográficos dos sujeitos da pesquisa.

A B

 Testosterona

 Estrógeno
 Estrógeno

 Testosterona

Homens Mulheres Obs.

Idade 19.5 ± 1.1 19.7 ± 1.2

2D:4D 0.980 ± 0.038 0.991 ± 0.025 Efeito (Cohen’s d: 0.34)

Média Teórica 7.55±0.90 7.79±1.04 p = 0.29

vs 2D:4DHomens r=-0.32, p=0.04

Média Prática 8.01±0.59 8.38±0.54 p = 0.005

vs 2D:4D Homens r=-0.31, p=0.046

MP/MT 1.092±0.14 1.069±0.08 p=0.20

Gráfico 1 – Correlação negativa entre 2D:4D e notas teóricas (a) e práticas (b) nos sujeitos do sexo
masculino. Os resultados foram significantes (p=0.04 e p=0.046, respectivamente) e apontam
influencia pré-natal da testosterona no aprendizado e execução de atividades teóricas e práticas.
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Gráfico 2 – Correlação entre 2D:4D e notas teóricas (c) e práticas (d) nos sujeitos do sexo feminino.
Os resultados não foram significantes (p=0.89 e p=0.77, respectivamente) e sugerem que os
hormônios pré-natais não desempenham papel tão importante quanto nos homens no processo de
aprendizado e execução de disciplinas teóricas e práticas.
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