
Entre os vários testes para a detec-
ção das deficiências de visão das cores, 
está o teste de Ishihara, que ganhou 
esse nome do seu criador, Shinobu 
Ishihara (1879-1963), professor da 
Universidade de Tóquio. O teste ba-
seia-se na análise de lâminas formadas 
por pontos coloridos nas quais aparece 
um número em determinada cor.

Outro método de identificação do 
daltonismo é o anomaloscópio. A pes-
soa testada precisa combinar as cores 
controlando o brilho de uma luz ama-
rela em parte da tela e uma mistura 
de luzes vermelhas e verdes no outro 
lado. Ela ajusta esses elementos até 
que ambos os lados da tela pareçam 
ter a mesma cor e o mesmo brilho. 
Pessoas com visão normal combinam 
tudo com muita precisão, o que não 
ocorre com aquelas que têm deficiên-

cia na visão de cores.
Vivendo num mundo cada vez mais 

cheio de cores, o daltônico precisa 
adaptar-se, por exemplo, a observar 
a posição das luzes de um semáforo 
para saber qual a cor indicada pela 
lâmpada acesa. A navegação na in-
ternet e a observação de gráficos e 
tabelas podem ficar melhores para os 
daltônicos com o desenvolvimento 
de ferramentas de acessibilidade que 
privilegiem sublinhados em vez de 
caracteres coloridos. 

Quando criança, os pais podem ob-
servar a ocorrência do defeito genético 
ajudando na identificação correta das 
cores nos desenhos. Uma boa adap-
tação para a criança daltônica é o uso 
de lápis de cores que trazem escritos 
os nomes delas. No entanto, é comum 
os portadores desse defeito genético 

descobrirem sua condição somente 
ao tirar carteira de habilitação ou ao 
escolher uma profissão que utiliza có-
digos de cores, como piloto de avião, 
ou as cores como ferramenta, como 
estilistas e profissionais de propaganda 
e marketing. 

Mas nem só de dificuldades vivem 
os daltônicos. Em 2005, cientistas 
da Universidade de Cambridge, dos 
Estados Unidos, constataram que 
pessoas com a forma mais comum de 
daltonismo – a deuteranomalia – po-
diam distinguir entre pares de cores 
que pareciam idênticos para aquelas 
com visão normal. Os pesquisadores 
americanos avaliam que pode ser que 
“as diferenças de espectro de cores 
sejam menos salientes do que varia-
ções estruturais ou de textura para os 
daltônicos”.

Luzes de semáforos podem 
ganhar formatos variados
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Teste de daltonismo: 
www.icb.ufmg.br/grad/genetica/daltonismo.htm

Saiba mais

Confusão na identificação das cores
Defeito genético nas células responsáveis 

pela percepção das cores – os cones –, o 

daltonismo impede o exercício de profissões 

como piloto de avião e eletricista, mas não é 

considerado uma deficiência de visão. Segundo 

pesquisa da Universidade de Cambridge (EUA), 

alguns daltônicos podem ter uma visão 

aprimorada de algumas cores. Há daltônicos 

que demoram a saber de sua condição.

Pai da teoria 
atômica 
descobriu a 
anomalia

Daltônicos, muitas vezes, ignoram que têm o problema

Curiosidades da visão colorida

O daltonismo, ou discromatopsia, 
foi descoberto em 1794 pelo químico 
e físico britânico John Dalton (1766-
1844), o mesmo que formulou a teoria 
atômica. Ele apresentou a primeira 
descrição da anomalia genética da qual 
ele próprio sofria.

Em 1801, o físico inglês Thomas 
Young formulou a primeira explicação 
científica para a sensibilidade do olho 
humano às cores.

Cerca de 50 anos mais tarde, 
Hermann von Helmholtz, físico e 
fisiologista alemão, desenvolveu a 
hipótese de Young e a converteu em 
teoria, que se tornou universalmente 
aceita. 

Assim, de acordo com a teoria de 
Young-Helmholtz, a retina possui 
três espécies de células sensíveis – os 
cones. Cada cone é composto por 
pigmentos sensíveis a um dos três 
comprimentos de onda de luz: o 
Protan é o cone sensível ao vermelho; 
o Deutan, ao verde; e o Tritan, ao 
azul. A percepção limitada das cores 
ocorre quando uma ou mais das três 
espécies de cone não funcionam 
adequadamente.

O daltonismo é hereditário, com 
transmissão ligada ao cromossomo 
X. Para ter a anomalia, a mulher 
precisa possuir o gene recessivo nos 
dois cromossomos X, daí a razão para 
a maior incidência do problema em 
homens, que têm um cromossomo X e 
um cromossomo Y.

Dados da Universidade Federal de 
Ciências da Saúde de Porto Alegre 
revelam ainda que a frequência do 
daltonismo parece variar entre os 
diferentes grupos raciais. Em europeus 
e seus descendentes afeta cerca de 8% 
dos homens e 0,46% das mulheres. 
Em negros e aborígenes australianos 
o defeito genético alcança apenas 2% 
dos homens. Japoneses e chineses 
ocupam uma posição intermediária. 

Os tipos de daltonismo são 
classificados como:

deuteranomalia – Tipo menos grave 
e mais comum, é a dificuldade em 
distinguir tonalidades de verde.

Protanomalia – Dificuldade em 
distinguir tons de vermelho.

(Em ambos os casos, a cor que causa 
confusão assume um tom acinzentado)

tritanomalia – Dificuldade em 
reconhecer cores na faixa do azul-
amarelo.

Monocromacia – Tipo mais raro de 
daltonismo, em que tudo é enxergado 
em preto, branco e tons de cinza.

Há ainda a dicromacia, que é a 
ausência de um tipo específico de 
cone. Esse defeito genético pode 
apresentar-se sob três formas, 
impedindo a percepção do vermelho, 
do verde ou do azul.

Na Câmara, projeto de lei (PL 4.937/09) do 
deputado Fernando Gabeira (PV-RJ) altera o 
Código de Trânsito Brasileiro para estabelecer 
formatos diferentes para os focos luminosos dos 
semáforos. A intenção é facilitar a condução 
de veículos por pessoas daltônicas. A proposta 
está sendo analisada pela Comissão de Viação e 
Transportes e deverá ainda passar pela Comis-
são de Constituição e Justiça, de onde poderá 
ser enviada diretamente ao Senado.

A limitação para identificar cores obriga o daltônico a, por exemplo, observar a posição das luzes e seus significados para saber que atitude tomar

Fontes: Wikipédia e revista Fortune (em http://saude.hsw.uol.com.br/daltonismo.htm)

Daltônicos possuem visão noturna superior à de uma pessoa com visão 
normal. 

Daltônicos são capazes de identificar mais matizes de violeta que as 
pessoas de visão normal. 

O pintor Vincent van Gogh era daltônico.
As cores prediletas dos portadores dessa alteração genética são o azul ou 

roxo, por serem cores vivas.
Cães e gatos não enxergam em tonalidades de cinza. Eles conseguem ver 

as cores, mas não todas.
Baleias e focas são daltônicas. 
Aves, insetos, peixes e lagartos possuem visão ultravioleta.
Após um ferimento ou uma cirurgia de catarata, alguns seres humanos 

ficam com a visão ultravioleta. Após fazer essa operação, o pintor Monet 
afirmou que as cores que via tinham mudado completamente e que isso era 
“muito aterrorizante”.
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