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INTRODUÇÃO
O Presente estudo teve como objetivo conhecer o daltonismo para compreender desde sua
causa, sinais e sintomas, tipos, diagnósticos. O daltonismo, é uma deficiência na visão que
dificulta a percepção das cores. Foi descoberto e descrito pelo inglês químico-físico John
Dalton, pela primeira vez em 1794, portador do distúrbio. Ocorre uma anormalidade na retina do
olho de forma congênita, hereditária e incurável. Existe uma diferença comparada em homens e
mulher o que se deve ao fato de o daltonismo ser provocado por gene recessivo ligado ao
cromossomo X, mais frequente em homens (CASARIN, 2015).

METODOLOGIA
Trabalho desenvolvido por alunos do 2º ano do Ensino Médio no ano de 2018 cuja temática
da escola: Reinventando a Escola no Contexto do Século XXI. O relato consistiu em 3 partes.
A Primeira parte foi lançada o desafio pela orientação pedagógica na Semana da Síndrome
de Down a qual são realizadas atividades educativas inclusivas na escola. Cada turma
recebeu uma patologia para estudar e posteriormente apresentar na escola. As tarefas
consistiam em estudar no grupo a doença, sinais, sintomas, prevalência, faixa etária, sexo e
ornamentar a sala de aula para posterior apresentação ás turmas de toda escola. Na
segunda parte as turmas se mobilizaram para realizar atividades de pesquisa bem como
preparação para apresentação e organização da sala. No terceiro momento foi realizada a
apresentação do estudo para toda escola.
RESULTADO E DISCUSSÕES
Durante o ano letivo a escola como um todo escolhe seu tema gerador e subtemas para
cada ano de Ensino. O subtema do segundo ano é juventudes em foco. Por isto são
proporcionados diferentes momentos na escola de pesquisa, ações, discussões entre
alunos, professores, comunidade externa. Na semana da “Síndrome de Down” muitas
atividades se fazem presentes instigando a pesquisa na escola e a inclusão das
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diferenças. O daltonismo foi à temática estudada pelo grupo de alunos da turma 203. A
escola no contexto do século XXI tem perfil moderno pesquisador, possibilitador. É um
espaço de troca, discussões, problematizações, conhecimentos. O jovem estudante em
desenvolvimento busca apreender, conhecer o espaço onde está inserido para
promover qualidade de vida. Com o passar dos anos e avanços tecnológicos muitas
doenças foram descobertas e estão presentes em nosso meio. O daltonismo é uma
delas, e possui 3 tipos: Deuteranopia - a pessoa não consegue distinguir a cor verde e,
em consequência, enxerga tonalidades da cor marrom. Protanopia - diminuição na
percepção da tonalidade do vermelho. Tritanopia - a pessoa tem dificuldade em
diferenciar o amarelo do azul( MELO et.al, 2014). Caracteriza-se por uma deficiência
na visão que dificulta a percepção de uma ou de todas as cores, que modifica o
funcionamento dos cones de recepção de luz do olho humano. O daltônico assim
chamado por portas esta anomalia apresenta dificuldade na diferenciação das cores. A
partir desta dificuldade são necessárias adaptações de alguns instrumentos de
convívio social para as necessidades do daltônico. Em relação ao sexo 10% dos homens
e 1% das mulheres apresentam algum grau de deficiência na avaliação das cores.
Existem alguns testes para avaliar se a pessoa é portadora do daltonismo tais como:
Teste Ishihara: é feito através da observação de cartões pontilhados de várias
tonalidades diferentes, no qual o indivíduo deve relatar o número que observa; Teste
Farnsworth: ajuda a diagnosticar o daltonismo adquirido e é feito utilizando quatro
bandejas plásticas, com cem cápsulas em tons diferentes, que o observador deve
organizar por cor, em 15 minutos; Teste Lãs de Holmgreen: este teste avalia a
capacidade de separar por cor diferentes fios de lã de diversas cores (ARAYA et. al,
2014). A comunidade geral precisa compreender a doença para auxiliar nas
adaptações cotidianas seja em casa, trabalho ou escola junto ao daltônico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo possibilitou conhecer a doença e saber que a mesma acomete 8,5% da população
mundial. A lesão que ocorre nos bastonetes do olho dificulta a diferenciação das cores
específicas. A lesão acomete os bastonetes do olho. Atinge mais homens do que mulheres.
Em relação aos testes diagnósticos os mesmos são importantes. Quanto aos fatores de risco
para doença pode ser fator genético ou pela exposição das pessoas á agentes químicos.
Pessoas com daltonismo podem conviver normalmente em sociedade. Para isto é
necessárias algumas adaptações para suprir estas necessidades de convívio social destes o
semáforo, óculos de uso dentre outros.
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Além disso, aprendemos a ter outro olhar frente ao daltônico e contribuir assim com sua
melhor adaptação e convívio coletivo.
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