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RESUMO:  
O daltonismo é um distúrbio genético e seus sinais e sintomas variam de intensidade, 

conforme a pessoa e tipo de distúrbio. O termo "discromatopsia congênita" ("daltonismo") 

designa os defeitos de visão cromática (cor), cuja taxa de prevalência entre homens é de 

6% a 10%. Este estudo teve como objetivo investigar as percepções que os alunos do 

Colégio Interativa em Londrina têm sobre este tema e realizar testes e visão para identificar 

se há casos entre os alunos. Para isto, foi elaborado um questionário no Google Forms que 

foi aplicado aos alunos do Fundamental 2 e Ensino Médio, e também realizados testes de 

daltonismo com os estudantes. Os resultados iniciais demostram que os alunos conhecem 

as características básicas deste distúrbio e no colégio há baixa incidência pelos alunos.  
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INTRODUÇÃO  

 

A visão de cores é um fenômeno complexo, que envolve células fotossensíveis 

especiais, os cones. Na retina humana, existem aproximadamente cinco milhões de cones 

e cada um contém um tipo específico de fotopsina: vermelha, verde ou azul. A fotopsina é 

a proteína responsável por converter o sinal luminoso em sinal elétrico, que é conduzido 

pelo nervo óptico até o córtex cerebral, onde a visão cromática é interpretada. Cada 

fotopsina é sensível à luz com um comprimento de onda distinto. Em humanos, o 

mecanismo de visão de cores é fundamentalmente tricromático, pois as diferentes 

proporções de estimulação dos três tipos específicos de cones explicam todas as outras 

cores (Gordon, 1998; Bruni; Cruz, 2006) 

O daltonismo, conhecido também por discromatopsia ou discromopsia, é uma 

doença, que faz a visão dos indivíduos trocarem algumas cores pelas outras, pois na 

maioria das vezes a doença é relacionada a fatores genéticos, mas também pode ser 

causado com lesões na estrutura dos olhos ou dos neurônios responsáveis pela visão.  

                    

             Figura 1: Visão (Fonte: Google imagens)       Figura 2: John Dalton (Fonte: Google imagens) 

 

OBJETIVO  

 

Geral: Alertar a comunidade escolar sobre o Daltonismo.   

Específicos:  

- Realizar um mapeamento do conhecimento dos alunos do colégio Interativa em relação ao 

tema.  

- Fazer um teste de Daltonismo para verificar a incendia deste distúrbio entre os alunos.   

 



 
PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

 

Os significados conotativos referem-se às associações sugeridas pela cor (por 

exemplo, num sinal de trânsito a cor verde informa que o cruzamento está livre para 

passagem). Situações nas quais a cor é usada com sentido conotativo incluem, além dos 

sinais de trânsito, as legendas de mapas, a identificação de fios elétricos, o reconhecimento 

do grau de maturação de frutas ou o cozimento de alimentos. Dada a importância da cor 

como elemento de comunicação, é esperado que defeitos da visão cromática acarretem 

implicações socioculturais, especificamente relacionadas ao processo de ensino-

aprendizagem escolar e à habilitação para dirigir veículos (Melo et.al 2014).  

Sabendo que este distúrbio pode afetar a vida de alunos da escola, surgiu a questão 

problema da pesquisa: Será que através de testes de simples é possível identificar se há 

estudantes com este distúrbio no colégio Interativa.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

 

A primeira etapa da metodologia consistiu na realização de pesquisas teóricas sobre 

o tema escolhido. Para isso, foram pesquisados conteúdos em diferentes sites, artigos e 

vídeos. Esta leitura permitiu as autoras se aprofundarem nos conceitos teóricos de 

pesquisa.  

A próxima etapa foi a elaboração de um questionário no Google Forms que foi 

aplicado de forma virtual aos estudantes do ensino fundamental e Médio (Figura 3).  

 

Figura 3: Questionário aplicado 

Além do questionário, também foi feito um teste de daltonismo (Figura 4). O teste 

aplicado se chama teste de cores de Ishihara, que foi criado em 1917. Ele é composto 

por lâminas (desenhos) coloridos em que o voluntário deve identificar o número que 



 
está vendo. Ao final, o resultado é obtido através uma escala que indica se o paciente 

tem daltonismo e qual é o nível.  

   

Figura 4 e 5: Realização de teste de daltonismo  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A pesquisa ainda está em desenvolvimento, porém com base nos resultados 

obtidos através dos questionários temos os seguintes resultados.  

                    

                                     Gráfico 1: Resultado (série)                       Gráfico 2: Resultado (gênero) 

Dos 150 alunos que participaram da pesquisa, houve um equilíbrio entre as turmas 

que participaram e os gêneros dos participantes (gráfico 1 e 2).   

 

Gráfico 3: Resultado (gênero)  

 

Quando questionados sobre a ida ao médico oftalmologista (gráfico 3) no último ano, 

46% dos entrevistados afirmaram que não foram nenhuma vez e 56% afirmaram que foram: 

de uma a duas vezes (46,7%) e mais de duas (7,3%). Segundo os médicos especialistas 

na área, jovens e adultos com problemas oculares ou com histórico familiar precisam ir pelo 

menos uma vez ao ano.  



 
 

 

Gráfico 4: Daltonismo  

 

Quando questionados tenham daltonismo, a grande maioria (92%) afirmou que não 

possuía, cerca de 6% não sabia e 2% afirmaram que sim. Entre todos os 150 entrevistos, o 

único caso relatado como daltônico foi feito por um voluntário do sexo masculino, indicando 

as pesquisas já realizadas que indicam que este distúrbio é mais comum em homens.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto tinha como objetivo, conhecer as principais características do daltonismo. 

Em relação as pesquisas teóricas realizadas, foi possível concluir que o daltonismo é um 

problema de visão que dificulta a percepção das cores, provocado por uma anomalia 

hereditária recessiva do cromossomo X. Por isso, geralmente é mais comum em homens, 

que têm apenas um cromossomo X.  

Em relação ao questionário aplicado, ficou evidente que a maioria dos entrevistados 

sabem o que é daltonismo, e quanto ao teste realizado apenas um voluntário possuiu tal 

distúrbio.  

A partir deste estudo, os autores pretendem estruturar novas etapas de pesquisa e 

possivelmente dar continuidade no próximo ano.  
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