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RESUMO 

A prevalência de discromatopsia congênita (daltonismo) entre os homens é de 

aproximadamente 6% a 10%. No curso de medicina, as pessoas afetadas apresentam 

problemas na diferenciação entre estruturas histológicas. Nesse aspecto, foi desenvolvido 

na Faculdade de Medicina de Itajubá (FMIT) um trabalho preliminar de adaptação das 

aulas práticas de histologia para um estudante daltônico, que apresentou baixo rendimento 

na primeira avaliação. Assim, quando observado o problema, o docente buscou 

compreender as cores que o estudante apresentava dificuldades, permitindo-o adaptar as 

aulas para incluir seu espectro de cores. Esta inclusão foi realizada dando maior foco nas 



Brazilian Journal of Development 
ISSN: 2525-8761 

14280 

 

 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.2, p. 14279-14284 feb. 2021 

 

características morfológicas durante as práticas de histologia e acompanhando 

diretamente o estudante. Posteriormente, por meio de perguntas, associações de cores e 

experiência dos envolvidos no trabalho, foi realizado com o “Adobe Photoshop” um 

tratamento nas cores de fotografias das lâminas, que permitiu que outros estudantes 

compreendessem como as estruturas eram visualizadas pelo estudante daltônico e a 

necessidade da inclusão. O estudante foi posteriormente avaliado, demonstrando melhor 

compreensão e adaptação ao conteúdo. O Software foi utilizado por maior afinidade dos 

executores, entretanto outras ferramentas podem ser utilizadas para atingir o mesmo 

resultado. O emprego final das imagens pode ser realizado para facilitar que os docentes 

compreendam a necessidade de seus estudantes e adaptem suas aulas. 

 

Palavras-Chave: Metodologia ativa de aprendizagem, Histologia, Inclusão Educacional, 

Defeitos da Visão Cromática 

 

ABSTRACT 

The prevalence of congenital dyschromatopsia (color blindness) among men is 

approximately 6% to 10%. In the medical school, the affected people have problems in 

differentiating between histological structures. In this regard, a preliminary work on 

adapting practical histology classes for a colorblind student, who had low performance in 

the first assessment, was developed at the Itajubá School of Medicine (FMIT). Thus, 

when the problem was observed, the teacher sought to understand the colors that the 

student had difficulties, allowing him to adapt the classes to include his color spectrum. 

This inclusion was carried out giving greater focus on the morphological characteristics 

during histology practices and directly accompanying the student. Subsequently, through 

questions, color associations and experience of those involved in the work, a treatment in 

the colors of photographs of the slides was carried out with “Adobe Photoshop”, which 

allowed other students to understand how the structures were viewed by the color blind 

student and need for inclusion. The student was subsequently evaluated, showing better 

understanding and adaptation to the content. The Software was used for greater affinity 

of the executors, however other tools can be used to achieve the same result. The final 

use of images can be made to make it easier for teachers to understand the needs of their 

students and adapt their classes. 

 

Keywords: Active learning methodology, Histology, Educational Inclusion, Color 

Vision Defects. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A discromatopsia, popularmente conhecida como daltonismo, consiste em um 

termo que designa qualquer defeito que afeta a visão das cores.1 Podendo ser congênita, 

um problema hereditário ligado ao cromossomo X. Dessa forma, afeta principalmente os 

homens, com uma taxa de prevalência de cerca de 6% a 10%.2 

O uso das cores é parte essencial dos planos comunicacionais, exemplo clássicos 

são os sinais de trânsito e as legendas em mapas. Estando, dessa forma, inseridas no 

processo de ensino-aprendizagem. Espera-se então que defeitos da visão cromática 

acarretem dificuldades socioculturais e educacionais.1  



Brazilian Journal of Development 
ISSN: 2525-8761 

14281 

 

 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.2, p. 14279-14284 feb. 2021 

 

Nesse Contexto, se traz à tona a inclusão escolar, como direito de todos como 

estabelecido na constituição de 88 e na Lei das Diretrizes e Bases da Educação.3 

No curso de Medicina, o uso de cores, mas principalmente tons de uma mesma 

cor, é extremamente presente, principalmente nos anos iniciais do curso. Como nas aulas 

de anatomia e, principalmente, nas de histologia, onde há colorações com tons 

semelhantes, distinguindo-se, muitas vezes, de uma estrutura ser mais ou menos 

pigmentada. 

Nesse aspecto, foi desenvolvido na Faculdade de Medicina de Itajubá (FMIT) um 

trabalho preliminar de adaptação do curso de histologia para a inclusão de um estudante 

daltônico, que apresentou baixo rendimento na primeira avaliação (obteve a nota de 2,5 

em 10), momento em que a dificuldade foi evidenciada pelo docente. 

Observou-se que os diferentes tons de roxo e rosa (coloração H.E) eram vistos 

como apenas um tom, dificultando a diferenciação das estruturas. 

Alguns exemplos de dificuldades apresentadas: 

- Diferenciar endocárdio, miocárdio e pericárdio. Não conseguindo delimitar o início e o 

fim de cada camada. 

- Em miocárdio não foi capaz de diferenciar discos intercalares. 

- Diferenciar linfonodo, baço e timo. 

- Em linfonodos, não conseguia distinguir região cortical de medular e não conseguia 

visualizar os nódulos linfoides. 

- Em sistema respiratório não conseguia diferenciar cor de cartilagem das estruturas 

adjacentes, logo a diferenciação era realizada apenas morfológica. 

- Em tecido nervoso, corpos corados pela técnica de prata, as imagens eram visualizadas 

com fundo verde, felizmente não interferia na análise da célula, mas interferia na 

dinâmica da aula, pois o estudante não compreendia quando os colegas se referiam ao 

fundo amarelo. 

Este estudo descreve a introdução desse trabalho no curso de histologia, através 

de um relato de melhora de rendimento e do compromisso de discentes e docentes. 

Vale destacar que a metodologia do curso de Medicina da FMIT baseia-se em 

metodologias ativas incluindo a PBL (Problem Based Learning), APG (aprendizagem em 

pequenos grupos), entre outros, dessa forma o curso de histologia é integrado com os 

outros módulos (Anatomia, Fisiologia e Bioquímica), por meio das práticas de APG, nas 

quais os alunos reúnem-se e discutem sobre um problema que contempla as matérias 

descritas. Dessa forma, é essencial a discussão entre os discentes 
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2 MÉTODO 

Quando a deficiência foi evidenciada buscou-se compreender o padrão de cores 

do aluno por perguntas e o uso de figuras de Ishihara. As perguntas, visavam compreender 

se o tom de uma determinada região de uma imagem era mais escuro ou mais claro, e 

quais tons eram iguais. Desenvolvendo uma nova imagem e então questionando o 

discente sobre se a imagem era igual a original. Assim, por meio do “Adobe Photoshop” 

realizou um tratamento nas cores de fotografias de lâminas, para que o professor e os 

alunos pudessem compreender os tons observados. O que permitiu que durante as aulas, 

o professor auxilia-se o aluno por meio das cores por ele vistas, adaptando as avaliações, 

a sua necessidade e durante as práticas de APG, seu grupo de discussão compreende-se 

seu padrão de cores. Ademais, ocorreu um foco maior em características morfológicas 

para melhor compreensão. 

No “Adobe Photoshop”, foi realizado o tratamento da cor através da ferramenta 

Matriz/Saturação que se encontra no botão Ajuste de Camadas. Nesta ferramenta, 

seleciona-se a cor que se deseja alterar, então basta fazer o ajuste na opção matriz e 

saturação. Tal ferramenta demonstrou-se interessante, por permitir ajustes finos na 

imagem existente, direcionando a coloração para os tons mais observados pelo aluno. 

Entretanto, o programa apresenta inúmeras outras ferramentas de cor, que podem ser mais 

adequadas a diferentes tratamentos de cor. Tutoriais sobre teoria das cores e tratamento 

em programa como Adobe Photoshop e Gimp podem ser encontrados na Internet. 

 

3 RESULTADOS 
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 A imagem da esquerda corresponde a imagem sem tratamento e a direita a imagem 

tratada. Podemos observar como os tons de roxo e rosa tendem a ser mais uniformes e 

intensas na visualização do discente. No tratamento foi realizado um aumento dos tons 

de azul e reduzidos os de vermelho, até alcançar-se os tons que o discente dizia serem 

iguais aos observados por ele na imagem original. 

 

 

  

Apesar dessa imagem não gerar dificuldade na visualização, foi um claro exemplo 

da diferença observada pelo discente, em que tons amarelos eram referidos como tons 

mais verdes. Nessa imagem, foi realizado uma diminuição nos tons amarelos e aumento 

dos tons verdes. Alcançando a imagem que o aluno referia como igual a original. 

O estudante foi posteriormente avaliado, obtendo uma nota de 9,5 pontos de 10 

pontos, o que demonstrou sua melhor compreensão do conteúdo. 

 

4 DISCUSSÃO 

            O tratamento de cores de imagens de lâminas e sua apresentação aos professores 

e alunos, demonstrou-se uma interessante forma de inclusão do aluno daltônico nas aulas, 

pois permitiu que as pessoas envolvidas, compreendessem além da simples ideia de que 

as cores roxas eram semelhantes e os tons rosas eram parecidos, permitiu uma real 

visualização do que era observado pelo aluno, levando a uma maior interação. 

            O programa foi utilizado por maior afinidade dos executores, entretanto outras 

ferramentas livres podem ser utilizadas para realizar o mesmo tratamento de imagem, 

como o GIMP, software livre extremamente funcional. 
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O aluno referido no estudo ainda não possuía o grau de daltonismo estabelecido 

durante o emprego do método, mas já havia sido diagnosticado. 
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