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RESUMO 
 

PEIXOTO, E. A. F. A cor em ambientes de assistência à saúde: exigências 
normativas. 2022. Tese (Doutorado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022  

Estabelecimentos de assistência à saúde reúnem edificações e outras áreas para 
prestação dos respectivos serviços à população. Para tanto, esses locais recebem 
pacientes, acompanhantes e trabalhadores que, em determinados momentos, 
podem ocupar os mesmos espaços. Os integrantes desse público, embora com 
objetivos distintos, interagem para atender às necessidades do paciente, como 
diagnóstico, tratamento, cura e promoção da saúde. Em virtude disso, os ambientes 
desses estabelecimentos apresentam especificidades que devem ser observadas. 
Para esse tipo de organização, a Resolução de Diretoria Colegiada – RDC no 50, de 
2002, estabelece requisitos relativos aos projetos de suas edificações, abrangendo 
as iniciativas pública e privada no território nacional. O objeto desta pesquisa refere-
se ao item 7.2.1 Elétrica, Iluminação, da RDC no 50, de 2002, que determina que a 
iluminação instalada em salas de exames clínicos e consultórios não deve alterar a 
cor do paciente. O objetivo desta pesquisa caracterizou-se pela análise e pelo 
estabelecimento de critérios e recomendações que subsidiem especificações em 
projetos de arquitetura para atendimento deste requisito da RDC no 50. Os 
Procedimentos Metodológicos envolveram levantamento dos fatores que contribuem 
para percepção de cor associados às exigências legais presentes na RDC no 50. A 
partir desses foram identificadas as relações entre os vários fatores e a análise 
destes fundamentou critérios e recomendações que podem integrar a RDC nº 
50,assim como subsidiar a prática profissional. Os consultórios e salas de exames 
clínicos são entendidos como ambientes de trabalho, por isso, devendo haver 
condições que propiciem o desenvolvimento das tarefas pelos trabalhadores. Com 
relação aos requisitos de iluminância, índice de reprodução de cor e temperatura de 
cor correlata estipulados pela NBR ISO/CIE 8995-1, norma referenciada na RDC no 
50, foi proposta revisão e alteração desta para dados convergentes quando se tratar 
de um mesmo ambiente. São apresentadas orientações para revisão e alteração de 
aspectos quanto à iluminação para ambientes nos quais haja necessidade de 
avaliação visual da cor do paciente por profissional em saúde, bem como indicação 
do iluminante a ser considerado para as soluções de projeto. No que tange à 
percepção da cor do paciente e classificação desta por profissional em saúde, é 
recomendada a adoção de instrumento para leitura de cor por eliminar as 
interferências ambientais sobre a pele do paciente e as restrições pertinentes ao 
observador. Por fim, ainda há necessidade de desenvolvimento de produtos para o 
mercado imobiliário que venham a fornecer fontes luminosas de iluminante D65. 

Palavras-chave: Cor na Arquitetura. Edifícios de saúde. Legislação. 



 

 

ABSTRACT 
 

PEIXOTO E. A. F. The colour in healthcare establishments: normative 
requirements. 2022. Tese (Doutorado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

Healthcare establishments are buildings and other areas to which the purpose is to 
provide health services to the population. These buildings receive patients, 
companions and workers who, at certain times, may occupy the same environment. 
These people, although with different objectives, interact with each other in order to 
answer to patient needs, such as diagnosis, treatment, cure and health promotion As 
a result, the environments of these establishments must observe some specificities. 
For this type of organization, the Resolution of the Collegiate Board of Directors – 
RDC n. 50 of 2002 –(named in Portuguese) establishes requirements related to 
building design, covering public and private initiatives in the national territory. The 
object of this research refers to item 7.2.1 Electricity, Lighting, of RDC n.50 of 2002, 
which determines that lighting installed at clinical examination rooms and doctor’s 
officesdo not change the patient skin colour. This work is characterized by the 
analysis and establishment of criteria and recommendations that support 
specifications to architectural projects in order to comply with this specific 
requirement of RDC n. 50. The methodological approaches involve a research of the 
factors that contribute to the perception of colour related to the legal requirements 
presented in RDC n. 50. From this research, the relationships among these factors 
were identified. The analysis of such factors established the criteria and 
recommendations that can integrate RDC n. 50, as well as subsidizing professional 
practice. Clinical examination rooms and doctor’s offices are understood as work 
environments. Therefore, there must be conditions that favour the development of 
tasks by workers. In relation to requirements for illuminance, colour rendering index 
and correlated colour temperature, stipulated by NBR ISO/CIE 8995-1, which is 
referenced by RDC n. 50, it is proposed to review and change it to convergent data 
when dealing with the same environment. Guidelines are presented in order to 
reviewing and changing aspects related to lighting for environments in which visual 
assessment of the patient skin colour by a health professional is necessary, as well 
as an indication of the illuminant to be considered for design solutions. Regarding to 
the perception of the patient skin colour and its classification by a health professional, 
it is recommended the adoption of an instrument for colour reading to eliminate 
environmental interference on the patient skin and restrictions related to the 
observer. Finally, there is still a need to develop products for the real estate market 
that provide D65 illuminant light sources. 

Keywords: Colour in architecture. Health buildings. Legislation. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A arquitetura pode ser definida como construção com propósito de ordenar e 

organizar o espaço, considerando sua época, meio, técnica e programa, segundo 

Costa (1995), mas também como a materialização da ideia advinda do estado 

especial de consciência e de fatores técnicos, nessa perspectiva, relacionando 

técnica à razão e consciência ao caráter, de acordo com Le Corbusier (2006). 

Essas definições se complementam e seus aspectos são identificáveis no processo 

de produção arquitetônica.Para as edificações, devem ser observadas exigências 

técnicas e legais relativas ao uso e à ocupação do solo, à construção, aos fatores 

climáticos, assim como ser desenvolvida a partir de um programa de necessidades. 

Como contextualização inicial, estabelecimentos de assistência à saúde são 

compostos por edificações e outras áreas destinadas à prestação de serviços de 

assistência à saúde da população, demandando acesso de pacientes que requeiram 

internação ou não. Além dos pacientes, outras pessoas têm acesso a essas 

instituições, como acompanhantes, trabalhadores que se ocupam direta ou 

indiretamente no atendimento aos pacientes, pessoas que atuam no apoio logístico 

propiciando a prestação de serviços aos pacientes e profissionais que cuidam de 

funções de ensino e pesquisa, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (2014). 

Tais edificações devem atender às exigências contidas em leis, normas, 

decretos e portarias vigentes nos âmbitos nacional, estadual e municipal e, sendo 

estabelecimentos de assistência à saúde, precisam também atender aos requisitos 

estabelecidos nas Resoluções de Diretoria Colegiada: RDC no 50, regulamento 

técnico expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que 

determina o planejamento, a elaboração, avaliação e aprovação de projetos físicos 

de estabelecimentos de assistência à saúde das iniciativas pública e privada para 

todo o território nacional (BRASIL, 2002), e RDC no 51, que estabelece critérios para 

análise, avaliação e aprovação de projetos físicos para estabelecimentos de 

assistência à saúde. Esta alterou parcialmente a RDC no 50 quanto à documentação 

relativa ao projeto para sua aprovação (BRASIL, 2011). A obrigatoriedade do 

cumprimento desses regulamentos técnicos fundamenta-se na Constituição Federal 

(BRASIL, 1988), na Lei no 8.080, de 19/09/1990, e na Portaria no 1565/GM/MS, de 

1994 (BRASIL, 2002). 
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No Brasil, em 2019, foram contabilizados 5.530 hospitais públicos (GOIS, 

2021) e 4.267 hospitais privados, segundo a Federação Brasileira de Hospitais 

(2019). Visto que os hospitais são os estabelecimentos que requerem instalações 

mais complexas devido à sua natureza de prestação de serviços aos pacientes, 

havendo ainda outros tipos de estabelecimentos de assistência à saúde, requerem 

soluções específicas, conforme o atendimento a ser prestado ao paciente. 

Segundo Gois (2021), a maioria dos atendimentos de saúde no país é realizada 

no Sistema Único de Saúde (SUS), pois grande parte da população não dispõe de 

recursos financeiros para utilizar serviços privados de assistência à saúde. 

Na apresentação da Resolução RDC no 50, que é um regulamento técnico, 

denominada, nesta pesquisa, apenas RCD no 50, é expresso que há necessidade de 

haver no país instrumento que norteie os estabelecimentos de assistência à saúde 

quanto a novas construções, reformas, ampliações, bem como instalações e 

funcionamento considerando “princípios de regionalização, hierarquização, 

acessibilidade e qualidade da assistência prestada à população” (BRASIL, 2002, p. 

1). Expressa também que há necessidade de que secretarias estaduais e municipais 

tenham instrumentos para elaboração e avaliação de projetos físicos de 

estabelecimentos de assistência à saúde adequados às denominadas novas 

tecnologias disponíveis na área da saúde (BRASIL, 2002). 

A inobservância dos itens aprovados pela RDC no 50 caracteriza-se como 

infração à legislação sanitária federal, conforme o artigo 5o desse regulamento, 

fundamentada na Lei no 6437, de 20 de agosto de 1977, em seu artigo 10 (BRASIL, 

2002). 

As atribuições dos estabelecimentos de assistência à saúde visam atender às 

necessidades do paciente como diagnóstico, tratamento, cura e promoção da saúde, 

sendo assim estruturados para a realização dos serviços pertinentes. 

Os estabelecimentos de assistência à saúde reúnem pacientes, visitantes e 

trabalhadores: profissionais em saúde, profissionais que atuam nas atividades 

relacionadas ao serviço de saúde ofertado pelo estabelecimento, fornecedores, 

prestadores de serviços. Estes diferentes grupos da população ocupam, em 

determinada ocasião, um mesmo estabelecimento e até ambiente, com objetivos e 

necessidades distintas ao longo do tempo, devendo usufruir de condições propícias 

para que seus objetivos sejam alcançados. Os objetivos dos diferentes grupos de 

população variam e as condições existentes nos estabelecimentos devem possibilitar 

as ações para o alcance dos objetivos específicos de cada grupo. 
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1.1 Delimitação do tema 

A Resolução de Diretoria Colegiada – RDC no 50, de 2002, estabelece 

requisitos relativos a projetos de edificações caracterizadas como estabelecimentos 

de assistência à saúde, da iniciativa pública ou privada, em todo o território nacional. 

Dentre os requisitos da RDC no 50, há aquele voltado à iluminação a ser adotada em 

salas de exames clínicos e consultórios, locais onde ocorre o atendimento a 

pacientes, nesse sentido, sendo estabelecido que a iluminação não altere a cor do 

paciente (BRASIL, 2002). 

A percepção de cor é resultado da interação dos fatores luz, objeto e 

sistema visual (BERNS, 2000). Entre estes fatores, aqueles que podem ser 

gerenciados e definidos no projeto de arquitetura são: a fonte de luz artificial e a cor 

do ambiente construído. Outros fatores como os elementos que compõem o 

ambiente (mobiliário, equipamentos e objetos) também podem contribuir e intervir na 

percepção da cor do paciente pelo profissional de saúde. 

A radiação visível é uma forma de energia, sendo denominada luz aquela 

que o ser humano vê. A luz pode ser descrita por seus comprimentos de onda; e a 

faixa para a qual o olho humano é sensível está entre 380 e780nm, segundo Berns 

(2019). 

No caso em estudo, o objeto refere-se à cor do paciente, característica 

específica dele, que não deve ser alterada por influência da luz do ambiente. No 

entanto outros fatores além da fonte luminosa podem interferir na percepção da cor 

que o profissional em saúde identifica no paciente. 

Independentemente de o estabelecimento de assistência à saúde ser público 

ou privado, as soluções de projeto implementadas devem garantir que os objetivos 

da organização sejam alcançados. Quanto à iluminação, há necessidade de 

infraestrutura, manutenção e consumo de energia. 

1.2 Justificativa 

Exames clínicos são constituídos pelas etapas de anamnese e exame físico 

permitindo que, a partir de sinais e sintomas obtidos por esta avaliação, sejam 

identificadas doenças ou não (BRASIL, 2021). 

Os procedimentos relacionados aos exames clínicos são realizados em 

ambientes de estabelecimentos de assistência à saúde e para execução das 
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atividades que os compõem, os locais são estruturados com recursos específicos de 

infraestrutura, bem como de mobiliário, equipamentos e pessoal. 

Para que a percepção da cor ocorra deve haver, no mínimo, fonte luminosa, 

objeto e sistema visual (BERNS, 2000). No contexto desta pesquisa, a fonte 

luminosa consiste naquela especificada em projeto e instalada nos consultórios e 

nas salas de exames, o objeto é a pele do paciente e o sistema visual é o do 

profissional em saúde. 

Na RDC no50 são estabelecidas características mínimas a serem 

observadas para subsidiar a especificação de fontes luminosas para consultórios e 

salas de exames de instituições de assistência à saúde, de modo que a iluminação 

desses ambientes não altere a cor do paciente. Nesse sentido, esta pesquisa teve o 

propósito de contribuir com repertório técnico para esta especificação pelos 

seguintes motivos expressos na RDC no50 (BRASIL, 2002): 

 há demandas específicas relacionadas ao conforto luminoso das instituições de 

assistência à saúde devido à população que utiliza determinados ambientes, 

conforme as tarefas realizadas nestes locais e aos equipamentos ali utilizados; 

 há ambientes que apresentam a necessidade de condições especiais de 

iluminação no campo de trabalho; 

 com relação à iluminação, ainda é estabelecido: há ambientes funcionais nas 

instituições de assistência à saúde que não requerem condições específicas de 

iluminação, devendo, para estes ambientes, ser adotadas as exigências do 

Código de Obras local; existem ambientes que necessitam de condições 

específicas de iluminação, necessitando de fonte natural direta no ambiente; há 

outros ambientes que requerem obscuridade, necessitando de condições 

especiais quanto à iluminação; 

 a RDC no 50 estabelece apenas exigência relativa à iluminação em salas de 

exames e consultórios de modo que ela não altere a cor do paciente, 

especificando a observância da norma brasileira NBR 5413 Iluminação de 

interiores, norma cancelada e substituída pela norma NBR ISO/CIE 8995-1:2013 

Iluminação de ambientes de trabalho. 

Além dos aspectos relacionados à RDC no 50, há outros que contribuem 

para a percepção da cor do paciente por uma pessoa, neste caso, o sistema visual 

do profissional em saúde (observador) e as características relacionadas ao 

ambiente. 
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A cor alterada da pele de uma pessoa pode ser fator que indique algum 

comprometimento da boa saúde, como uma doença ou mal súbito. Autores como 

Celia, dermatologista e professor da Faculdade de Medicina da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul, apresentam alguns sinais identificáveis 

pela alteração da cor da pele que indicam desvios na saúde de uma pessoa: 

xantelasmas, que correspondem a depósitos de gordura sob a pele das pálpebras e 

de cor amarelada (BRUNA et al., 2020); manchas escuras como sinal de Pelagra 

(GZH COMPORTAMENTO, 2014); icterícia, indicando doença hepática 

(MARTINELLI, 2004); cianose, coloração azulada da pele, como sinal de 

envenenamentos e intoxicação (BRASIL, 2003; DEZUBE, 2020), que são alguns 

exemplos de manifestações que podem ser identificadas pela alteração da cor da 

pele do paciente pelo profissional em saúde durante consultas ou exames. 

Embora a avaliação visual da cor do paciente não seja recurso único para 

detectar doenças ou alterações na saúde, ela pode ser indício que, constatado pelo 

profissional em saúde, subsidie ações para melhor condução de ações por parte 

deste no sentido de promover a saúde do paciente. 

1.3 Problema 

O problema objeto desta pesquisa refere-se ao item 7.2.1 Elétrica, 

Iluminação, da Resolução de Diretoria Colegiada – RDC no 50, de 2002, da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, que determina, com relação à iluminação, que, 

sendo esta instalada em salas de exames clínicos e consultórios em 

estabelecimentos de assistência à saúde, não altere a cor do paciente (BRASIL, 

2002). 

Esse requisito associa-se ao fato de que quem avalia o paciente possa 

perceber a cor dele no momento da consulta ou exame sem que esta tenha sido 

alterada unicamente pela influência da luz dolocal.  

Os estabelecimentos de assistência à saúde podem oferecer atendimento de 

24 horas por dia, assim, mesmo que haja incidência de luz natural em ambiente 

classificado como consultório ou sala para exames, a questão deve ser resolvida na 

situação mais crítica, que seria em horário sem incidência de luz natural e sob uso 

de luz artificial. 
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A luz pode influenciar a leitura da cor e, em ambientes de assistência à 

saúde, pode ser um dos fatores que facilita ou dificulta o diagnóstico realizado pelo 

profissional em saúde no desenvolvimento de sua tarefa.  

No entanto, a fonte de luz não é fator único que contribui para a identificação 

da cor do paciente pelo profissional em saúde. Há outros fatores além da iluminação 

que podem interferir na percepção da cor do paciente pelo profissional em saúde 

como elementos que integram o ambiente, ou que estejam no entorno do paciente, 

ou o sistema visual do observador.  

Assim, o problema desta pesquisa refere-se a: que aspectos devem integrar 

o regulamento técnico RDC no 50 da Anvisa para que o requisito de que a cor do 

paciente não deve ser alterada sob fonte luminosa, em consultórios e salas de 

exames, seja atendido? 

1.4 Objetivo 

O objetivo desta pesquisa caracterizou-se em analisar item específico da 

RDC no 50 e estabelecer critérios e recomendações que subsidiem seu cumprimento 

quanto a possíveis especificações em projeto de arquitetura para que, em 

consultórios e salas de exames clínicos em estabelecimentos de assistência à 

saúde, a cor do paciente não seja alterada por influência da iluminação. 

1.5 Hipótese 

Na RDC no 50 é indicada a adoção da norma NBR 5413 Iluminância de 

interiores, norma cancelada e substituída pela norma NBR ISO/CIE 8995-1: 2013 

Iluminação de ambientes de trabalho de acordo com Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (2013). 

A norma NBR ISO/CIE 8995-1:2013 determina que para diferentes 

ambientes de trabalho sejam observados, no mínimo: a iluminância mantida, o limite 

de ofuscamento unificado, o índice de reprodução de cor mínimo. A norma faz 

menção à aparência de cor da lâmpada, que corresponde à temperatura de cor 

correlata, mas não associa diretamente este fator a todas as iluminâncias 

estabelecidas para todos os diferentes ambientes que a integram. Para os 

ambientes denominados “salas de atendimento médico” em áreas gerais da 

edificação, a norma estabelece iluminância, limitação de ofuscamento e qualidade 

da cor e estabelece temperatura de cor correlata de, no mínimo, 4.000 K e não 

determina o valor máximo. 
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Distintas temperaturas de cor correlatas propiciam leituras diferentes da cor. 

Uma fonte luminosa com temperatura de cor correlata em torno de 4.000 K reproduz 

determinada faixa do espectro, uma fonte com temperatura de cor em torno de 6.500 

K propiciará a reprodução de cor de um espectro mais amplo. 

A fonte luminosa artificial, dependendo de suas características e dos seus 

aspectos associados a ela, pode propiciar, alterar ou dificultar a percepção da cor, e, 

relacionando-se a esta pesquisa, a cor do paciente modificada por influência da luz 

pode deixar de ser fator contributivo ao diagnóstico de saúde e às ações decorrentes 

deste, além de não atender ao requisito da norma RDC no 50. 

A orientação incompleta apresentada na RDC no 50, quanto à iluminação 

não alterar a cor do paciente em salas de exames e consultórios em 

estabelecimentos de assistência à saúde, leva a especificações de projeto que 

podem não contribuir para que o objetivo deste requisito do regulamento seja 

atendido. Para que a cor do paciente não seja alterada por influência da luz em 

consultórios e salas de exames, há a necessidade de serem observadas condições 

específicas. 

Esta pesquisa está estruturada em cinco capítulos. No capítulo 1, Introdução, é 

indicada a obrigatoriedade da observância dos requisitos constantes da RDC no 50 por 

estabelecimentos de assistência à saúde. Entre estes, há o requisito de que a 

iluminação a ser adotada em salas de exames clínicos e consultórios não deve alterar 

a cor do paciente. Nesta seção, ainda, são caracterizados o problema da pesquisa, o 

objetivo e a hipótese. 

No capítulo 2 são descritos os procedimentos metodológicos adotados para 

esta pesquisa. 

No capítulo 3, Referencial Teórico, é apresentada a fundamentação teórica 

para os diferentes aspectos que concorrem para que a cor do paciente não seja 

alterada sob fonte luminosa em salas de exames clínicos e consultórios: a 

obrigatoriedade do cumprimento de leis e normas, os aspectos técnicos relativos à cor, 

à luz, à percepção de cor, ao observador, sobre a pele humana e sua cor. 

No capítulo 4, Resultados e Discussão, são analisados os aspectos que se 

relacionam ao cumprimento do requisito da RDC no 50, aquele que determina que a 

cor do paciente não seja alterada sob fonte luminosa artificial em salas de exames 

clínicos e consultórios, sendo propostos critérios e recomendações para integrar a 

RDC e normas relacionadas. 

Por fim, são expostas as Considerações Finais. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Esta pesquisa classifica-se quanto ao objetivo como pesquisa explicativa por 

identificar aspectos que contribuem e determinam a ocorrência de fenômenos, de 

acordo com Gil (2018). 

Nesse sentido, para o requisito estabelecido na RDC no 50, Resolução da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária expedida em 2002, relativo à iluminação a 

ser adotada em salas de exames clínicos e consultórios, foram identificados 

aspectos técnicos que contribuem para que a cor do paciente não seja alterada sob 

fonte luminosa. 

O levantamento de fatores esteve fundamentado em aspectos que 

contribuem para a percepção de cor associados às exigências legais estipuladas na 

RDC no 50. 

Assim, para cada fator levantado, foi identificada a relação deste com o fato 

de que a cor do paciente não deve ser alterada sob fonte luminosa em consultórios e 

em salas de exames, requisito da RDC no 50, assim como analisada a relação entre 

vários aspectos que, associados, contribuem para a percepção de cor.  

Os resultados das análises constituíram-se como pontos para definição de 

critérios e recomendações que poderão integrar a RDC no 50 e subsidiar a prática 

profissional, observando-se o estabelecimento de parâmetros objetivos que podem 

ser implementados e verificados, por diferentes profissionais, inclusive, permitindo 

que as inspeções e fiscalizações sejam baseadas em critérios objetivos. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Este capítulo refere-se à fundamentação teórica que subsidia os diferentes 

aspectos da pesquisa. 

3.1 Sobre RDC no 50 

Os estabelecimentos de assistência à saúde devem observar quanto à 

construção, reforma e adaptação de suas edificações o disposto na RDC no 50, de 

2002, além de exigências municipais, estaduais e nacionais quando assim definidas. 

A RDC no 50, de 2002, é resolução emitida pela Diretoria Colegiada da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), autarquia vinculada ao Ministério 

da Saúde que se caracteriza como regulamento técnico para projetos físicos de 

estabelecimentos de assistência à saúde, envolvendo: planejamento, programação, 

elaboração e avaliação dos referidos projetos (BRASIL, 2002). Respectivamente à 

análise, avaliação e aprovação dos projetos físicos compostas por documentos e 

peças gráficas do projeto, a RDC no 51, de 2011, alterou parcialmente a RDC no 50, 

definindo os requisitos mínimos a serem observados nesse tipo de projeto (BRASIL, 

2011). 

Os aspectos técnicos a serem cumpridos em estabelecimentos de assistência 

à saúde são assim fundamentados na RDC no 50 (BRASIL, 2002, p. 1). 

 Considerando o princípio da descentralização político-
administrativa previsto na Constituição Federal e na Lei no 8080 de 
19/09/1990; 
 Considerando o artigo 3o, alínea C, artigo 6o, inciso VI e artigo 
10o previstos na Portaria no 1.565/GM/MS, de 26 de agosto de1994;  
 Considerando a necessidade de atualizar as normas existentes 
na área de infraestrutura física em saúde; 
 Considerando a necessidade de dotar o País de instrumento 
norteador das novas construções, reformas e ampliações, 
instalações e funcionamento de Estabelecimentos Assistenciais de 
Saúde que atenda aos princípios de regionalização, hierarquização, 
acessibilidade e qualidade da assistência prestada à população; 
 Considerando a necessidade das secretarias estaduais e 
municipais contarem com um instrumento para elaboração e 
avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de 
saúde, adequado às novas tecnologias na área da saúde; 
 Considerando os dispostos nas Portarias/SAS/MS nº 230, de 
1996 e 104, de 1997; 
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 Considerando a consulta pública publicada na Portaria SVS/MS 
nº 674 de 1997; 
 Considerando a Portaria GM/MS no 554 de 19 de março de 
2002 que revogou a Portaria no 1884/GM, de 11 de novembro de 
1994 do Ministério da Saúde. 
 

A Lei no 8080/1990 estabelece atribuições à União, aos Estados, aos 

Municípios e ao Distrito Federal, englobando elaboração de normas técnicas 

específicas, normas que regulam atividades do setor privado e normas técnico-

científicas de proteção, recuperação e promoção da saúde. Esta lei determina que 

uma das competências do Sistema Único de Saúde (SUS), presente no art. 16, 

refere-se a “participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle 

das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do 

trabalhador” (BRASIL, 1990). 

A questão da iluminação em salas de exames e consultórios não alterar a 

cor do paciente, conforme RDC no 50, associa-se ao ambiente de trabalho, pois a 

cor do paciente deve ser observada e percebida pelo profissional em saúde, não 

exclusivamente por médico, uma vez que há vários profissionais em saúde que 

atuam com o paciente nas ações de diagnóstico, tratamento e promoção da saúde. 

Para as diferentes esferas de governo: União, Estados, Municípios e Distrito 

Federal, sendo associadas suas atribuições com objetivos gerais do Sistema Único 

de Saúde (SUS), são determinados os limites para o exercício de suas 

competências, como segue (BRASIL, 2002a): 

 A União: expede normas gerais relativas ao sistema nacional de 

Vigilância Sanitária, define-o e coordena-o no território nacional; 

 os Estados: têm poder e dever de coordenar e, de modo complementar, 

executar ações e serviços de Vigilância Sanitária e de saúde do 

trabalhador, complementando nestes setores a legislação sobre as 

normas gerais expedidas pela União; 

 os Municípios podem complementar a legislação federal e a estadual 

quanto à aplicação e execução de ações e serviços de Vigilância 

Sanitária, em conformidade com os interesses preferencialmente locais. 

A Vigilância Sanitária fiscaliza o cumprimento de suas regras, podendo punir 

aqueles que não as cumpram, fundamentando-se no interesse social que envolve a 

proteção à saúde da população (BRASIL, 2002a). 

Na RDC no 50 (BRASIL, 2002) é definido que a referida resolução é de 
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observância obrigatória, constituindo-se em infração à lei sanitária federal, de acordo 

com a Lei no 6437/1977, caso não seja cumprida. 

Há sanções estabelecidas na Lei no 6437/1977 relativas à construção, 

instalação e funcionamento de estabelecimentos como hospitais, casas ou postos de 

saúde, clínicas, casas de repouso, serviços ou unidades de saúde, organizações ou 

estabelecimentos destinados à promoção, recuperação e proteção à saúde que não 

tenham licença de órgão sanitário competente ou que contrariem normas legais e 

pertinentes, podendo ser atribuídas as seguintes penalizações: advertência, 

interdição, cancelamento da licença ou multa (BRASIL, 1977). 

Desta maneira, a RDC no 50 estabelece requisitos de observância obrigatória 

relativos aos estabelecimentos de assistência à saúde do país, com o propósito de 

atender às demandas de saúde da população por meio de serviços e profissionais que 

atuam neste ramo de atividade. 

3.2 Obrigatoriedade de cumprimento de uma norma 

O Direito estabelece hierarquia das normas, havendo, assim, leis que 

prevalecem sobre outras. No Brasil, essa hierarquia ocorre de acordo com a 

pirâmide de Kelsen e justifica a observância obrigatória de uma portaria, de um 

decreto ou de uma norma. O Direito brasileiro adota a perspectiva definida por Hans 

Kelsen, estabelecendo que algumas normas prevalecem sobre outras e nenhuma 

pode contrariar o estabelecido na Constituição Federal (CELSO NETO, 2019). 

Com relação à legislação vigente no país, existem os seguintes conceitos: a 

norma jurídica, de aplicação obrigatória, a qual pode ser exigida por meio de 

coerção ou força física; o outro se refere à norma, que corresponde à regra 

estabelecida em lei, que disciplina procedimentos de uma coletividade ou de um 

determinado setor, havendo, como exemplos, norma de conduta e norma 

regulamentadora (LUZ, 2020). 

As normas jurídicas classificam-se segundo diferentes perspectivas, 

dividindo-se conforme sua hierarquia, extensão territorial, intensidade da sanção e 

destinatário. Quanto à hierarquia das normas, Hans Kelsen, filósofo e jurista 

austríaco, tornou consistente o entendimento de que as normas jurídicas podem ser 

classificadas consoante flexibilidade ou rigidez em sua elaboração ou alteração 

(GIACOMELLI, 2018). 
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A hierarquia das normas, de acordo com a Pirâmide de Kelsen, apresenta a 

Constituição no topo, identificada pelo numeral 1, e as demais normas estão abaixo 

dela, na seguinte ordem: 

I. Constituição Federal e Emendas Constitucionais promulgadas 

II. Leis Complementares 

III. Leis delegadas 

IV. Leis ordinárias 

V. Decretos-Lei 

VI. Regulamentos 

VII. Tratado, Acordos, Atos, Convenções Internacionais após Decretos 

Legislativos 

VIII. Costumes e Doutrina 

IX. Jurisprudência 

X. Decretos, Medidas Provisórias, Resoluções 

XI. Portarias, Instruções Normativas 

XII. Contratos em geral (KELSEN, 1998; GIACOMELLI, 2018; CELSO NETO, 

2019). 

Giacomelli (2018) explica que quanto mais próxima da base da pirâmide 

estiver determinado tipo de norma, seu conteúdo deve apresentar maior obediência 

às normas superiores, pois, se contrariá-las, não será válida. 

Outros aspectos inerentes às normas referem-se: 

 à sua extensão territorial, que envolve normas federais, estaduais e 

municipais, que correspondem às competências de pessoas jurídicas de 

direito público (União, Estados e Municípios) atribuídas pela Constituição 

Federal (GIACOMELLI, 2018; PEREIRA, 2013); 

 à intensidade da sanção, que classifica as normas como mais que 

perfeitas; perfeitas; menos que perfeitas e imperfeitas. Estas estabelecem 

punição e nulidade dependendo da classificação. Assim, uma norma mais 

que perfeita estabelece punição e nulidade para a conduta praticada; uma 

norma imperfeita não apresenta punição ou nulidade (GIACOMELLI, 

2018). Segundo Luz (2020, p. 266), nulidade é: “Defeito de ato jurídico 

quando praticado sem a observância dos requisitos legais, impedindo-o 

de produzir efeito.”; 
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Desta maneira, conforme os aspectos apresentados, a RDC no
_50 é de 

observância obrigatória para estabelecimentos de assistência à saúde em todo 

território nacional, quanto à extensão territorial, estabelecendo punição por não 

cumprimento de seus requisitos, e quanto à intensidade da sanção. 

Neste contexto, os requisitos da RDC no
_50 devem ser cumpridos por ser 

este regulamento de observância obrigatória. 

3.3 A cor 

A cor é definida por seus atributos, adotados para descrevê-la como a cor 

vista sob um dado iluminante e sob certas condições de visualização: matiz, 

luminosidade e intensidade cromática (KUEHNI; SCHWARZ, 2008). 

Os atributos da cor são assim descritos: 

 Matiz corresponde à característica de cromaticidade, equivalendo aos 

diferentes comprimentos de ondas nas faixas de vermelho, amarelo, 

verde e azul ou à combinação de dois matizes espectrais (BERNS, 2019; 

MAHNKE, 1996). Mahnke (1996) afirma que branco, cinza ou preto são 

percebidos como sem cor. “Esta falta de cor (saturação) faz com que 

sejam denominadas acromáticas” (MAHNKE, 1996, p. 85, tradução 

nossa). 

 Luminosidade é atributo que se refere à gradação de claridade que varia 

de preto, claridade mínima, ao branco, claridade máxima. Esta 

característica difere uma cor escura de uma cor clara. Explica-se 

luminosidade de um pigmento como a medida de quanta luz é refletida de 

uma superfície (BERNS, 2019; MAHNKE, 1996). Em inglês, há a 

expressão brightness, cuja tradução também é luminosidade e, segundo 

Mahnke (1996), corresponde à intensidade de uma fonte luminosa ou de 

uma sensação luminosa ao descrever luz, significando altamente 

saturada quando descreve cor. 

 Saturação é o atributo pelo qual uma cor é distinguida. Mahnke (1996) 

afirma que este atributo é referido como força, intensidade ou “chroma”, 

designando a pureza de certa cor. Berns (2019) refere-se a este atributo 

como intensidade cromática. 
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Berns (2019) salienta, ainda, que sistemas tridimensionais são suficientes 

quando as cores são visualizadas sob um conjunto de condições, mas há situações 

em que as cores são visualizadas sob condições distintas. 

A cor também é definida por sua aparência, apresentando cinco dimensões. 

De acordo com Berns (2019), as duas dimensões adicionais são as denominadas 

aparência absoluta de cor e aparência relativa de cor. 

A aparência de cor pode ser explicada da seguinte maneira: havendo um 

conjunto de amostras de cor como em uma página de Munsell Book of Color, sendo 

esta página retirada do livro, a relação entre as amostras não se modifica, mas todas 

as cores vão parecer mais brilhantes e cheias de cor e, segundo o autor, percebe-

se, assim, a cor tanto de modo absoluto como relativo (BERNS, 2019). 

3.4 Sobre contrastes cromáticos 

O sistema visual humano apresenta adaptação para identificar variações 

temporais e espaciais aos estímulos de modo que fenômenos ópticos, como os 

contrastes, resultem da aptidão fisiológica da pessoa, confirmando que as cores não 

são visualizadas isoladamente (LOUÇÃO, 1992). 

Um dos fenômenos de aparência de cor é o contraste simultâneo 

(FAIRCHILD, 2005). O contraste simultâneo foi pesquisado por vários profissionais, 

tendo sido Michel-Eugène Chevreul o pesquisador que estabeleceu a lei do 

contraste simultâneo em meados do século XIX (PEDROSA, 2009). Josef Albers, 

por sua vez, estudou e ensinou a respeito do fenômeno em sua publicação 

Interaction of Color (1972). 

Chevreul (1860) efetuou experimentos e explicou os contrastes simultâneo, 

sucessivo e misto, expressando-se sobre esses contrastes (CHEVREUL, 1860, p. 

32, tradução nossa): 

78. No contraste simultâneo de cores inclui-se o fenômeno de 
modificação, no qual objetos coloridos parecem se alterar em sua 
composição física e na altura dos tons de suas respectivas cores, 
quando vistos simultaneamente. 

79. O contraste sucessivo de cores inclui todos os fenômenos que 
são observados quando os olhos, tendo olhado para um ou mais 
objetos coloridos por um período, percebem imagens destes objetos 
com as cores complementares de cada um, quando os olhos são 
movidos para outra direção. 
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81. A distinção entre os contrastes simultâneo e sucessivo torna 
fácil compreender um fenômeno que podemos chamar de contraste 
misto; porque este resulta do fato de o olho, tendo visto por um 
tempo uma certa cor, adquire uma aptidão de ver por outro período a 
cor complementar daquela cor e uma nova cor apresentada ao olho 
por um outro objeto; a sensação percebida é que é resultante desta 
nova cor e da complementar da anterior. 

Kuehni (2005) explica, a partir de um experimento, a ocorrência do contraste 

simultâneo: cinco quadrados idênticos são dispostos sobre um fundo que varia em 

cromaticidade e luminosidade. O autor relata que os espectros de cada amostra que 

retornam ao olho são idênticos, mas a “cor aparente” varia bastante. A cor de cada 

amostra que o sistema visual percebe é o resultado do contraste entre as respostas 

dos cones à luz da amostra e à luz do entorno. O contraste simultâneo move as 

aparentes cromaticidade e luminosidade para a direção oposta daquela do entorno. 

Afirma ainda que havendo duas regiões que apresentam cromaticidade, estas 

alteram a aparência da área próxima para suas cores complementares.  

Da mesma maneira, Mahnke (1996) apresenta que quando o olho observa 

determinada cor que está circundada por outra ocorre efeito de geração de cor 

complementar àquela que está sendo observada; e a cor gerada projeta-se em 

direção à cor adjacente, sendo que, no contraste simultâneo, cada uma das cores 

tende a alterar a outra para sua cor complementar.  

Outro contraste que pode ocorrer é o sucessivo, que corresponde ao efeito 

do olho ter-se adaptado a uma determinada cor por tê-la visualizado por algum 

tempo e, tendo o olhar desviado em seguida para uma superfície branca ou cinza, 

aparece, como resposta, a cor complementar nesta segunda superfície. Este efeito é 

denominado fenômeno pós-imagem e caracteriza-se como efeito de fadiga da visão. 

Os cones na retina adaptam-se a uma certa cor, os fotorreceptores dessa cor sofrem 

fadiga temporária; quando o estímulo dessa cor é substituído, os cones respondem 

com menor intensidade aos reflexos de raios de luz oriundos da superfície branca. 

Desta maneira, apenas aqueles sensíveis à cor complementar vão atuar 

completamente (MAHNKE, 1996). Pedrosa (2009) afirma que o contraste sucessivo 

pode ocorrer por mais de uma cor simultaneamente. 

De acordo com Kuehni (2005), os contrastes sucessivos podem ser 

cromáticos ou acromáticos. A explicação deste efeito apresenta-se como havendo 

uma pequena janela, que aparenta branco brilhante devido à luz externa, em 

ambiente relativamente escuro, quando observada por vários segundos, pode 
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resultar em imagem preta, se o olhar é desviado da janela para uma parede interna 

branca. Se o olhar é fixamente direcionado por 20segundos ou mais a uma imagem 

com determinadas cores e depois é movido para um papel branco ou parede branca, 

resultará em uma imagem composta pelas cores complementares da imagem 

inicialmente observada, sendo estas pós-imagens denominadas negativas. Como 

resposta ao que foi inicialmente observado, a pós-imagem substitui as cores 

visualizadas por suas complementares. 

O autor ainda relata que, diante de certas condições, há a possibilidade de 

serem observadas pós-imagens positivas que são imagens para as quais a cor 

percebida dos objetos permanece inalterada. Pós-imagens podem resultar com os 

olhos abertos, mas, na maioria dos casos, também com estes fechados (KUEHNI, 

2005). 

Outro efeito relacionado à aparência de cor é o metamerismo, que ocorre 

quando, sob um determinado iluminante, dois objetos aparentam a mesma cor, mas 

diferem entre si sob um outro iluminante (FAIRCHILD, 2005). 

Existe também a questão relacionada ao observador de metamerismo, que 

ocorre pelas variações normais na resposta às cores de vários observadores. Este 

observador é definido como aquele para quem dois estímulos de diferentes 

distribuições espectrais se combinam, mas que, para um outro observador, podem 

não se combinar (FAIRCHILD, 2005). 

Além dos citados, há outros fenômenos relacionados à aparência de cor, tais 

como (FAIRCHILD, 2005): 

 Espalhamento que se refere à aparente mistura do estímulo de cor com seu 

entorno. Ocorre quando os estímulos aumentam em frequência espacial ou 

tornam-se menores fazendo com que o contraste simultâneo desapareça dando 

lugar ao espalhamento. 

 “Crispening”, que corresponde ao incremento da magnitude percebida de diferenças 

de cor, que ocorre quando o fundo sobre o qual dois estímulos comparados são 

similares em cor. 

 Efeito mudança de cor Bezold-Brücke. Ao observar a cor de estímulo 

monocromático, ocorre mudança de cor quando a luminância é modificada, e 

assim a cor não se mantém constante. 

 Efeito Abney corresponde à mistura de luz monocromática com luz branca, que 

não preserva a constância da cor. 
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 Efeito Helmholtz-Kohlrausch que se refere ao brilho da cor depender de 

luminância e cromaticidade. 

 Efeito “Hunt” se refere à quantidade de cor aumentar com a luminância. 

 Efeito Stevens mostra que o contraste aumenta com a luminância.; 

 Efeito Helson-Judd trata de matiz de amostras não seletivas, sendo efeito que 

provavelmente não pode ser observado em condições normais de visualização. 

Há ainda o efeito de constância cromática, propriedade da visão humana, 

sendo conceito relacionado à percepção de cor (EYSENCK; KEANE, 2017). Berns 

(2019, p. 21) define constância cromática como “tendência geral da cor de um objeto 

de permanecer aproximadamente constante quando a intensidade e a cor da 

iluminação são alteradas”. 

Esses efeitos podem subsidiar análise e recomendações a serem 

elaboradas para diferentes situações que envolvem aspectos relacionados à cor. 

3.5 Sobre a luz 

A luz é um dos fatores que contribui para a percepção de cor. A produção de 

estímulos de cor envolvendo a luz pode ocorrer a partir da: 

 mistura de duas luzes, correspondendo à síntese aditiva. Na mistura aditiva, as 

luzes se misturam, produzindo sensação pela mistura de adição de pequenas 

luzes que, estando tão próximas umas das outras, não permitem que o olho as 

identifique no espaço isoladamente e, assim, atributos da mistura de luzes são 

visualizados (KUEHNI, 2005; SCHANDA, 2007; BERNS, 2019); 

 mistura de corantes, que afeta as propriedades de reflexão dos materiais nos quais 

os corantes estão aplicados, correspondendo à síntese subtrativa. Nesta mistura, os 

corantes removem parte do espectro visível (KUEHNI, 2005; SHANDA, 2007; 

BERNS, 2019); 

 síntese partitiva que se refere ao processo visual de síntese cromática resultante 

de observação, a uma dada distância, de amostras de cor de pequenas 

dimensões e com uma certa frequência espacial. A percepção do agrupamento 

das amostras de diferentes cores leva à síntese cromática, ou seja, induz o 

observador a perceber uma cor formada por este agrupamento das amostras. 
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Também é denominada síntese aditiva de cores subtrativas (SANZ; GALLEGO, 

2001). 

A radiação visível produz a sensação que se relaciona à percepção da cor. 

Esta faixa de radiação apresenta os comprimentos de onda no intervalo de 380 nm a 

780 nm. Os comprimentos de onda em torno de 480 nm correspondem à cor 

reconhecida como azul, verde está entre 480 e 560 nm, amarelo está entre 560 e 

590 nm, laranja entre 590 e 630 nm, vermelho acima de 630 nm (BERNS, 2019). 

Mahnke (1996) expressa que a luz é o estímulo básico para a visão. Sobre a 

luz artificial, o autor afirma ser primordial compreender a qualidade espectral desta 

com o objetivo de conhecer como ela afetará a cor. O autor explica que a quantidade 

de energia de fonte de luz em cada região espectral é denominada distribuição de 

energia espectral, ou Spectral Power Distribuition (SPD), relatando o exemplo de 

uma lâmpada fluorescente branca-fria, cuja energia concentra-se na região do 

espectro verde-amarelado. 

Outro fator a ser considerado é o Índice de Reprodução de Cor (IRC), que foi 

desenvolvido para descrever quão bem as cores são reproduzidas sob luz artificial 

se comparadas à luz natural a uma temperatura de cor correlata, expressa em graus 

Kelvin (K). Quanto maior o índice de reprodução de cor de uma lâmpada, tanto 

melhor esta reproduz as cores do ambiente (MAHNKE, 1996), sendo este índice 

bastante utilizado pela indústria da iluminação (BERNS, 2019). 

Mahnke (1996) ainda afirma que o índice de reprodução de cor deve ser 

utilizado em relação à temperatura de cor correlata porque as fases da luz natural 

variam de acordo com o horário do dia e com a estação do ano. Oliveira (2006, p. 

55) explica: 

O índice de reprodução de cor (IRC) mostra a diferença de cor de uma 
seleção de objetos padrão iluminados pela fonte de teste e por um 
iluminante padrão da mesma T. O Iluminante de referência até T = 
5.000 K é um corpo negro, acima desse valor é considerado uma luz 
do dia padrão. 

Oliveira (2006) enfatiza que a reprodução de cor varia de acordo com o IRC, 

sendo que essa aumenta conforme tal índice aumenta. O autor alerta, ainda, para o 

fato de que o IRC é índice relativo, não sendo possível afirmar que objetos 

iluminados por uma lâmpada aparecem com suas cores reais ou não. 
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A temperatura de cor é conceito concebido para descrever a cor de luz 

emitida por fonte natural. Quando há referência a fontes artificiais, deve-se adotar a 

expressão temperatura de cor correlata (MAHNKE, 1996). Temperatura de cor 

correlata corresponde “à temperatura de corpo negro que emite luz que mais 

proximamente se parece com a cor de uma fonte de luz” (BENS, 2019, p. 149, 

tradução nossa). Oliveira (2006) relata que a temperatura de cor para cores 

próximas pode não ser exatamente igual àquela do corpo negro. 

3.6 As condições de visualização da cor 

A visualização do campo visual tem aspectos que influenciam a aparência 

da cor de um dado estímulo, que seguem, conforme a descrição de Fairchild (2005) 

e Luo e Li (2007): 

 estímulo que corresponde ao elemento cor para o qual a medida da aparência de 

cor é solicitada; usualmente é considerado como uma amostra uniforme de 

aproximadamente 2º a partir de um certo ponto (corresponde ao campo visual 

apropriado para o observador padrão CIE 1931); 

 campo próximo refere-se à área imediata ao elemento cor considerado, 

estendendo-se tipicamente por 2º a partir da borda do elemento cor em todas ou 

na maior parte das direções; a definição do campo próximocontribuipara 

compreensão de efeitos relacionados a contraste e seus efeitos;  

 fundo é compreendido como o ambiente do elemento cor considerado, 

estendendo-se tipicamente por 10º a partir da borda do campo próximo em todas 

ou na maior parte das direções; quando o campo próximo apresenta a mesma cor 

que o fundo, o fundo é visto como extensãoa partir da borda do elemento cor 

considerado; 

 entorno refere-se a um campo fora do fundo, além deste. Em situações práticas, o 

entorno pode ser considerado o cômodo ou ambiente no qual a imagem é 

visualizada. 

Os componentes do campo visual são apresentados no esquema a seguir. 
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Figura 1 – Componentes do campo visual. 

 

Fonte: adaptado de Luo e Li (2007, p. 262). 

 

Luo e Li (2007) explicam que as definições dos componentes do campo 

visual tornam-se necessárias para o desenvolvimento e a aplicação de modelos de 

aparência de cor. 

3.7 Os iluminantes e as fontes luminosas 

A luz é definida por sua distribuição espectral e sua intensidade, segundo 

Kuehni (2005). Já sobre os iluminantes, Berns (2019, p. 5, tradução nossa) afirma: 

Uma determinada quantidade de fontes luminosas foi estabelecida 
pela Comissão Internacional de Iluminação (CIE) para fundamentar a 
descrição da cor, em conformidade com ISO (2007) e CIE (2008). 
Indústrias padronizaram iluminantes específicos para especificação 
de cor. Estas distribuições são denominadas iluminantes. Estas se 
baseiam em padrões físicos ou representações estatísticas de luz 
medida. Há iluminantes para luzes: incandescente, fluorescente, luz 
natural do dia em ambiente externo e em ambiente interno, iluminação 
LED ou de vapores metálicos. Na manufatura dois iluminantes comuns 
são: Iluminante CIE D65, que corresponde à luz do dia natural e 
indireta (como aquela recebida por uma janela voltada para o norte no 
hemisfério norte ou sob condições de tempo nublado), e iluminante 
CIE, A que corresponde à fonte incandescente D. 

Kuehni (2005) afirma que existem problemas relativos à distribuição 

espectral da luz do dia, pois esta varia tanto em função do horário quanto das 

condições meteorológicas. 

O iluminante D65 é considerado a luz do dia média, com temperatura de cor 
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correlata em torno de 6.500K e deveria ser utilizada nas situações que exigissem luz 

do dia representativa, a menos que houvesse motivos para adoção de uma fonte de 

luz diferente (ISO, 2007; SCHANDA, 2007). 

Para diferentes lâmpadas sua distribuição espectral depende do tipo, dos 

componentes nela utilizados e da sua idade. As distribuições espectrais da luz do 

dia são classificadas por sua temperatura avaliada em Kelvin, que se refere à 

temperatura do corpo negro que emite luz nas mesmas propriedades cromáticas, 

não espectrais. O iluminante mais frequentemente utilizado é D65. A luz de lâmpada 

de tungstênio (incandescente) foi padronizada como iluminante A, com temperatura 

correlata de 2.500 K. As lâmpadas fluorescentes foram padronizadas como 

iluminantes F (KUEHNI, 2005). 

Figura 2 – Distribuição da energia espectral dos iluminantes D 65, Iluminante A – 

incandescente e Iluminante F12 – luz fluorescente. 

 

Fonte: adaptado de Kuehni (2005, p. 79). 

O gráfico da Figura 2 apresenta que os espectros das lâmpadas artificiais, 

incandescente e fluorescente, não têm a mesma abrangência que a luz do dia D65 

(KUEHNI, 2005). 

Na década de 1980, o CIE publicou dados sobre 12 tipos de fontes 
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fluorescentes, de F1 a F12. Por volta de 2019, as fontes de luz fluorescente eram 

diferentes das anteriormente estudadas, e o CIE publicou 15 espectros adicionais, a 

saber: FL3.1 a FL3.15; e outros como lâmpadas de descarga de alta pressão (HP1 – 

HP5); cinco lâmpadas de estado sólido tipo-fósforo (LED B1 a LED B5); lâmpada de 

estado sólido tipo-híbrido (LED-BH1); dois tipos de lâmpada de estado sólido RGB 

(LED-RGB1, LED-RGB2); dois tipos de lâmpada de estado sólido tipo fósforo-violeta 

(LEDV1 e LEDV2), conforme Berns (2019). Os iluminantes da série F: F2, F7, F8 e 

F11 correspondem à luz branca-fria, luz do dia 6.500 K, luz do dia 5.000 K. Os 

iluminantes equivalentes da série são FL: FL 3.2, FL3.15, FL3.6 e FL3.8 e suas 

distribuições de energia espectral seguem na Figura 3. 

Figura 3 – Distribuição espectral de série de iluminantes FL CIE selecionados 

 

Fonte: adaptado de Berns (2019, p. 148) 

Diferentes fontes de luz como incandescente ou LED podem apresentar a 

mesma temperatura correlata de cor. Experimentos mostram que um dado objeto, 

observado sob fontes luminosas com temperatura de cor correlata coincidente e 

diferentes espectros luminosos, pode parecer diferente, dependendo da fonte de luz 

empregada (BERNS, 2019). 
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O aspecto-chave de quantificar a renderização da cor é sua natureza 
relativa para a qual um teste de luz é comparado a uma luz 
referência, que poderia ser um corpo negro com temperatura de cor 
correlata abaixo de 5.000 K ou luz do dia CIE de 5.000 K e acima. 
Assume-se que os iluminantes - referência reúnem nossas 
expectativas de definir a “verdadeira cor” de um objeto colorido 
(BERNS, 2019, p. 151, tradução nossa). 

É possível verificar as diferentes distribuições espectrais de diversos 

iluminantes nas figuras que seguem: 

Figura 4– Distribuições espectrais de D 65, LED B-5 e FL 3.15 

 

Fonte: adaptado de Berns (2019, p. 153) 
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Figura 5– Distribuição espectral de D65, SS-1 e SS-2 

 

Fonte: adaptado de Berns (2019, p. 151) 

Além da distribuição espectral, outro fator relacionado às fontes luminosas é 

o índice de reprodução de cor (IRC). Berns (2019) relata o método CIE de 

quantificação de renderização de cor (como a cor torna-se em determinado estado), 

que, resumido por Houser e outros autores, em 2013, foi bastante criticado por ter 

sido baseado em espaço de cor obsoleto, com baixa correlação às diferenças das 

cores percebidas, surgindo assim um desequilíbrio entre as cores. Dessa maneira, 

essas diferenças resultaram em baixa correlação quando o índice de reprodução de 

cor é usado para predizer julgamentos visuais de fidelidade, em especial para 

iluminantes fluorescentes e LED. 

Berns (2019) reforça que uma fonte luminosa é definida por vários modos, 

sendo, em muitos casos, representada por um iluminante padrão CIE. Esses 

iluminantes CIE são adotados para definir a cor colorimetricamente e quando 

estabelecer tolerâncias. 

Berns (2019) infere que, em linhas gerais, a luz branca é definida por: 

lumens, eficiência energética, temperatura de cor correlata e renderização da cor. E 

explica: 



37 

 

 lumens relacionam-se com brilho, fundamentando-se em experiências 

com iluminação incandescente; 

 a eficiência energética está presente nas fontes de luz, sendo que as 

lâmpadas incandescentes estão sendo descontinuadas por conta da 

baixa eficiência energética; 

 a temperatura de cor correlata indica se a luz branca se aparenta 

brilhante, fria, luz do dia ou outras denominações similares; 

 a renderização da cor é uma medida da natureza da luz, suas reais 

qualidades; o índice de reprodução de cor estabelecido pela CIE indica se 

uma fonte renderiza cores da mesma maneira que a luz do dia ou uma 

fonte incandescente. 

3.8 Iluminância e luminância 

Iluminância e luminânciasão grandezas relacionadas à iluminação. A 

primeira, que se expressa em lux, é definida como relação entre o fluxo luminoso em 

lúmens e sua incidência perpendicular sobre uma superfície plana expressa em m2. 

Assim, o fluxo luminoso de 1 lúmen incidindo perpendicularmente sobre uma 

superfície plana de 1m2 de modo uniforme corresponde a 1 lux (CREDER, 2021). 

Já a segunda grandeza caracteriza-se como uma fonte de luz numa dada 

direção de área emissiva igual a 1m2e apresenta intensidade luminosa de uma 

candela, na mesma direção, sendo expressa pela unidade cd/m2 (candela/metro 

quadrado) (CREDER, 2021). 

A Norma NBR ISO/CIE 8995-1 – Iluminação de ambientes de trabalho – 

estabelece que a iluminação adotada nesses ambientes para a realização das 

tarefas previstas deve ser observada, considerando-se também outros fatores como 

o modo pelo qual a luz é fornecida, cor da fonte de luz e da superfície e possível 

nível de ofuscamento do sistema (ABNT, 2013). 

Ainda, de acordo com a mesma norma, a aparência da cor e suas 

temperaturas correlatas são definidas como segue: 
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Quadro 1 – Aparência de cor de lâmpada e suas temperaturas de cor correlatas 

 

Fonte: ABNT (2013, p. 9) 

Nesta norma está expresso, com relação à aparência da cor (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013, p. 9): 

[...] é uma questão psicológica, estética e do que é considerado 
natural. A escolha depende da iluminância, cores da sala e 
mobiliário, clima e aplicação. Em climas quentes geralmente é 
preferencial a aparência da cor de uma luz mais fria, e em climas 
frios é preferencial a aparência da cor de uma luz mais quente. 

Para situações de trabalho, as normas NBR ISO/CIE 8995-1 Iluminação de 

ambientes de trabalho. Parte 1: Interior, de 2013, e a Norma de Higiene Ocupacional 

n 11 (NHO 11) – Avaliação dos Níveis de Iluminamento em Ambientes de Trabalho 

Internos, de 2018, são vigentes no país, sendo a segunda de observância 

obrigatória para empresas que admitem empregados regidos pela Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT) (BRASIL, 1978). 

A norma NBR ISO/CIE 8995-1estabelece exigências de iluminação para 

ambientes internos de trabalho, assim como requisitos para que as tarefas visuais 

sejam realizadas pelas pessoas de modo “eficiente, com conforto e segurança 

durante todo o período de trabalho” (ABNT, 2013, p. 1). 

A Norma de Higiene Ocupacional no 11 (NHO 11) – Avaliação dos Níveis de 

Iluminamento em Ambientes de Trabalho Internos –, publicada pela Fundacentro, 

determina critérios e procedimentos para avaliação de iluminância em ambientes de 

trabalho (FUNDACENTRO, 2018). Por integrar a Norma Regulamentadora 17 

Ergonomia, os valores de iluminância estabelecidos por esta norma devem ser 

observados pelas empresas que admitem empregados regidos pela Consolidação 

das Leis do Trabalho (BRASIL, 1978). 

3.8.1 As normas: NBR ISO/CIE 8995-1 e NHO11 e as iluminâncias 
estabelecidas para ambientes de trabalho 

A norma NBR ISO/CIE 8995-1 fixa os requisitos de iluminação para 

ambientes internos de trabalho. Considera, para tanto, fatores ergonômicos 



39 

 

relacionados à tarefa e à capacidade de percepção que contribuam para os níveis 

de desempenho. Além disso, a norma evidencia que a boa iluminação deve 

apresentar tanto iluminância suficiente como a qualidade da luz fornecida e como 

esta é fornecida, da cor da fonte luminosa, da superfície e do nível de ofuscamento 

do sistema. Também estabelece o índice de reprodução de cor mínimo da fonte 

luminosa recomendada para diferentes ambientes nos quais determinadas tarefas 

são realizadas (ABNT, 2013). 

A norma em questão recomenda valores em conformidade com exigências de 

segurança, saúde e desempenho eficiente do trabalho (ABNT, 2013). 

Quadro 2 – Iluminância em lux, em função do tipo de ambiente, tarefa ou atividade e 

índice de reprodução de cor mínima (Ra) 

 

Fonte: adaptado de ABNT (2013, p. 21) 

Na NBR ISO/CIE 8995-1, a temperatura de cor correlata não é diretamente 

associada a todas as iluminâncias estabelecidas para os diferentes ambientes de 

trabalho. No item “Áreas gerais da edificação” é estabelecido, para salas onde 
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ocorra atendimento médico, que a temperatura de cor correlata seja, no mínimo, 

4.000 K, com iluminância de 500 lux e IRC =90. Ainda no item “Áreas gerais da 

edificação” é definido que, para a área da enfermaria, seja implementada iluminância 

de 500 lux e IRC = 80. Na mesma norma, em “Ambientes específicos”, para a 

enfermaria – exame simples é definido iluminância de 300 lux e IRC=80 (ABNT, 

2013). 

Em partes distintas da norma, há menção de um mesmo ambiente, sendo 

estabelecidas exigências distintas quanto à iluminação. 

A NHO no 11 determina procedimentos e critérios para avaliação dos níveis 

de iluminamento (iluminância) em ambientes internos, apresentando parâmetros que 

permitem identificar não conformidades com potencial de comprometer exigências 

relacionadas à segurança e ao desempenho eficiente do trabalho. Essa norma 

determina níveis mínimos de iluminamento de acordo com ambientes, tarefas e 

atividades; efetua considerações relativas aos tipos de lâmpadas e sistemas de 

iluminação; apresenta a avaliação qualitativa de parâmetros que se relacionam à 

visualização de tarefas, à segurança e ao desempenho; orienta quanto à elaboração 

de relatório; apresenta lista de verificação para avaliação qualitativa do ambiente do 

trabalho e dos sistemas de iluminação (FUNDACENTRO, 2018). Essa norma aplica-

se à avaliação do nível de iluminamento em ambientes internos, estabelecendo a 

iluminância para diferentes ambientes, como apresentado no Quadro 3 

(FUNDACENTRO, 2018): 
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Quadro 3 – Iluminância em lux, em função do tipo de ambiente, tarefa ou atividade e 

índice de reprodução de cor 

 

Fonte: adaptado de Fundacentro (2018, p. 37) 

Da mesma maneira da NBR ISO/CIE 8995-1, na NHO no
_11, a temperatura de 

cor correlata não é diretamente associada a todas as iluminâncias estabelecidas para 

os diferentes ambientes de trabalho. Na parte do quadro “Áreas gerais da edificação” 

é estabelecido, para salas de atendimento médico, que a temperatura de cor correlata 

seja, no mínimo, 4.000 K, com iluminância de 500 lux e IRC = 90. E ainda, no mesmo 

item, na “Áreas gerais da edificação”, é definido que para a enfermaria seja haja 

iluminância de 500 lux e IRC = 80 (FUNDACENTRO, 2018). 

Os mesmos parâmetros de iluminância e índice de reprodução de cor são 

apresentados tanto na norma ABNT ISO/CIE 8995-1 como na norma NHO no 11, 

sendo a segunda referenciada na primeira. Outro requisito de mesmo teor nas duas 

normas refere-se a que seja observado o índice de reprodução de cor não inferior a 

80 para ambientes nos quais a permanência é prolongada. Em ambas,determina-

seque apenas para alguns ambientes e tarefas são informadas as temperaturas de 

cor correlatas que devem ser observadas (ABNT, 2013; FUNDACENTRO, 2018). 
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3.9 Tipos de iluminação e as respectivas faixas perceptíveis do espectro 
cromático 

Há diferentes tipos de lâmpadas, com características específicas para várias 

aplicações. Para ambientes internos, as mais utilizadas são: as incandescentes, as 

lâmpadas de descarga e as lâmpadas LED. 

Sobre as lâmpadas incandescentes: apresentam baixo rendimento luminoso e 

estão sendo retiradas do mercado mundial. No Brasil, a Portaria Interministerial 

no 1.007, de 31/12/2010,fixa a retirada gradativa dessas lâmpadas do mercado. 

Existem ainda tipos de lâmpadas que, mesmo sendo incandescentes, estão excluídas 

da regulamentação mencionada, como as incandescentes refletoras/defletoras ou 

espelhadas, que se caracterizam por direcionar os fachos luminosos, ou as 

incandescentes halógenas (BRASIL, 2010). 

As lâmpadas incandescentes halógenas trabalham em temperaturas em torno 

de 3.200 a 3.400 K, apresentando: ausência de depreciação do fluxo luminoso 

relacionado ao enegrecimento do bulbo, maior eficiência luminosa, maior temperatura 

de cor associada ao fluxo luminoso e dimensões reduzidas. São usualmente utilizadas 

em pátios, iluminação para áreas externas em geral, monumentos e em equipamentos 

como projetores e máquinas de fotocópias (RODRIGUES, 2019). 

As lâmpadas halógenas dicroicas apresentam facho de luz homogêneo, bem 

delimitado, necessitam de transformador e são utilizadas para fins decorativos 

(RODRIGUES, 2019). Segundo Creder (2021), o rendimento lumínico das lâmpadas 

dicroicas (lumens/watt) é mais alto que de lâmpadas refletoras comuns, possibilitando 

assim consumir menos watts (potência) para um mesmo nível de iluminação, 

resultando em economia de energia por volta de 50 a 60% e o dobro de vida útil. 

Alguns modelos existentes no mercado apresentam temperatura de cor em torno de 

3.000K. 

Lâmpadas de descarga são as fluorescentes, as fluorescentes compactas, as 

a vapor de mercúrio, as de luz mista, as a vapor de sódio de alta pressão e as 

multivapor metálico. 

As lâmpadas fluorescentes, indicadas para iluminação de ambientes internos, 

apresentam espectros luminosos para diferentes aplicações. “Essas lâmpadas não 

permitem o destaque perfeito das cores; porém, a lâmpada branca fria ou morna 

permite uma razoável visualização do espectro de cores” (CREDER, 2021, p. 348). As 
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fluorescentes compactas apresentam “vários tipos de tonalidades de luz”, com 

durabilidade média em torno de dez vezes maior que as lâmpadas incandescentes e 

80% mais econômicas (CREDER, 2021, p. 352). 

As lâmpadas fluorescentes apresentam risco à sociedade e ao meio ambiente 

devido aos elementos que as compõem: chumbo e mercúrio. Os resíduos gerados 

pelo descarte de lâmpadas fluorescentes (DURÃO JÚNIOR; WINDMÖLLER, 2008) 

são classificados como perigosos e há, em geral, descarte inapropriado desse tipo de 

lâmpadas, apesar de a Política Nacional de Resíduos Sólidos determinar a 

responsabilidade em conjunto da destinação para resíduos sólidos no país, segundo 

Santos e Lorenzi Júnior (2019). 

As lâmpadas LED (light emmiting diodes) ou lâmpadas de estado sólido vêm 

substituindo as lâmpadas fluorescentes compactas em virtude de seu rendimento e 

sua vida útil (CREDER, 2021). Lâmpadas LED podem apresentar diferentes 

temperaturas de cor, podendo variar de 2.200 a 6.500K, conforme modelo e 

fabricante, a durabilidade pode variar de 15.000 a 50.000 horas, apresentam menor 

geração de calor se comparadas a outros tipos de lâmpadas, sendo características 

relativas aos diferentes modelos dos fabricantes (PHILIPS LIGHTING, 2018). 

Berns (2019) evidencia que luzes de diferentes fontes artificiais podem 

apresentar a mesma temperatura de cor correlata, podendo ser incandescentes ou 

LED, por exemplo. O autor aduz que distintas tecnologias conduzem a radiâncias 

diferentes e a consequência é que objetos coloridos podem parecer diferentes de 

acordo com tal variação. 

De acordo com Bens (2019), a necessidade de estabelecimento de métrica 

para renderização de cor surgiu em meados do século XX com o uso de iluminação 

fluorescente. O autor menciona que iluminação fluorescente, com temperatura de 

cor correlata em torno de 2900 K, reproduzia as cores muito pobremente quando 

comparada à iluminação incandescente com a mesma temperatura de cor. A 

temperatura de cor correlata indica como a luz branca parece: fria, luz do dia ou 

outra denominação. O índice de reprodução de cor mostra se a fonte de luz 

renderiza a cor do mesmo modo que a luz do dia ou iluminação incandescente, por 

exemplo, sendo a renderização da cor uma medida na naturalidade da luz. O autor 

relata que há preferência de fontes que aumentam a vividez, tendo havido índices 

que se desenvolveram, que melhoram o índice de reprodução de cor e a medida de 

mudança em vividez. 
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3.10 Cromaticidade do ambiente: as composições cromáticas ambientais e 
possíveis alterações na percepção da cor pelo ser humano 

Em ambientes de assistência à saúde o objetivo é propiciar tratamento, cura 

e promoção da saúde do paciente. Assim, os recursos materiais, as condições e o 

pessoal direta e indiretamente envolvido no atendimento aos pacientes apresentam-

se como meios para o alcance do objetivo da organização. 

Mahnke (1996) relata que os recursos de cuidado à saúde somam-se ao 

processo de cura pelo estabelecimento de ambiente que contribua para o bem-estar 

fisiológico e psicológico do paciente. 

A respeito de hospitais, estabelecimentos de assistência à saúde de maior 

complexidade em virtude dos tipos de atendimento e serviços que podem ser 

ofertados ao paciente, há um conjunto de ambientes que se relacionam entre si, 

formando uma unidade (MAHNKE, 1996; MATIA, 2017). 

A RDC no
_50 (2002) apresenta as seguintes atribuições a esses 

estabelecimentos. O esquema a seguir elenca as funções que, ocupando diferentes 

ambientes, articulam-se entre si e dão suporte aos possíveis serviços prestados ao 

paciente: 

Figura 6 – Atribuições dos estabelecimentos de assistência à saúde 

 

Fonte: adaptada de Brasil (2002, p. 32). 

Manhke (1996) aborda não apenas o uso da cor para ambientes de 

assistência à saúde, mas evidencia aspectos importantes a serem observados como 

a aparência geral dos ambientes de assistência à saúde não deve ser formal, 

indiferente e inacessível, pois as melhores atitudes de médicos e enfermeiros serão 

de pouca valia se o ambiente não as reforçar. Por sua vez, uma aparência bastante 
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informal estimularia o ceticismo relativo ao serviço profissional oferecido. Cores 

fortes e padrões aumentam a poluição visual, interferem seriamente nas tarefas de 

médicos e enfermeiros e não diminuem a ansiedade e apreensão do paciente.  

Para Mahnke (1996, p. 148, tradução nossa) os objetivos gerais de projeto 

de cor devem contemplar que: 

I. as instalações devem apresentar aparência digna e respeitável, 
assim como serem atrativas; 

II. as especificações de cores devem observar regras psicológicas e 
estéticas, como seguem: 

a. promover o processo de cura do paciente por meio do bem-
estar psicofisiológico do paciente; 

b. prover acuidade visual para diagnóstico médico, desempenho 
cirúrgico e serviços terapêuticos e de reabilitação; 

c. promover iluminação, ergonomia visual, subsidiar orientação, 
fornecer informação, definindo áreas específicas e melhorando 
as condições de trabalho por meio de significados visuais. 

III. a iluminação deve ser escolhida considerando função, reforços 
psicológicos, apelo visual, aspectos cromáticos e condições 
biológicas. 

Mahnke (1996) efetua recomendações com relação a um planejamento 

cromático para hospitais, conforme apresentado na continuidade:  

Para instituições novas: o pré-requisito é compreender o projeto 

arquitetônico e a iluminação propostos, sendo essencial o entendimento da função 

de cada área hospitalar. Os dados podem ser reunidos em três categorias 

(MAHNKE, 1996, p. 149): 

I. Atmosfera (ambientação): quartos dos pacientes, corredores, 
salas de espera, recepção, lounges, área administrativa, áreas de 
café e de refeições; 

II. Setores de tarefas específicas: raios-X, salas de exames, de 
terapia por radiação, salas de cuidados intensivos e de 
recuperação, salas de cirurgia, laboratórios etc.; 

III. Áreas funcionais: utilidades, equipamentos, almoxarifados. 

Para instituições existentes, que requeiram renovação, deve ser elaborada 

análise das condições, observando-se (MAHNKE, 1996, p. 148). 

I. Identificação de problemas relacionados à ambientação 
(monotonia), superestimulação, incorreto uso da cor sob ponto de 
vista psicológico, orientação insuficiente, sinais visuais em 
excesso etc.; 

II. Análise das condições de iluminação (muito brilhante, muito 
escuro, ofuscamento, muito contrastes claro-escuro, inclusive 
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cromáticos) e tipos de qualidade de luz (fria, quente, índice de 
reprodução de cor); 

III. Familiaridade com as funções de cada área da organização 
(cirurgia, tratamento intensivo, maternidade, internação de longa e 
curta duração, salas de terapia etc.) Dedicar tempo em cada setor 
para obter a impressão de seu coração, alma e caráter. Precisam 
ser coletados dados e impressões para familiarizar-se com a 
atividade; 

IV. Discutir o projeto com o cliente. 

Relativamente a ambientes específicos de hospitais, Mahnke (1996) 

recomenda a adoção de cores, para tanto, fazendo abordagem qualitativa para 

aqueles nos quais haja pacientes. 

Para os quartos, o autor indica especial atenção à cor da parede atrás da 

cabeceira, que não deve ser cor saturada, pois poderá, por reflexão ou contraste 

simultâneo, alterar a cor da pele do paciente; para o teto desse ambiente, alerta que 

verde poderia produzir reflexo indesejável na pele do paciente, devendo essa parte 

da construção ser de cor clara; e ainda recomenda que não sejam adotadas cores 

que se associem às cores das doenças, como no caso de relação entre amarelo e 

doenças do fígado, ou as cores vermelho, azul, preto e roxo, conforme indicado num 

estudo de Susan Castellucio, em que crianças com câncer as rejeitaram por 

indicarem a doença. Entre as recomendações, coloca que cores como verde-claro 

ou água podem propiciar o relaxamento e a tranquilidade. Também evidencia o fato 

de não se criar monotonia com a adoção de cor única para todo o ambiente. 

Já para ambientes de tratamento intensivo também recomenda verdes de 

baixa cromaticidade e água, igualmente, chamando atenção para não se criar 

monotonia. E,nas salas de recuperação, alerta para dois aspectos: adotar cores 

claras como verde-azulado, verde-pálido ou água e considerar a possibilidade de 

adotar um tom mais quente que possa conferir aspecto repousante ao ambiente, 

mas que também eleve o ânimo do paciente. 

Para unidades pediátricas, Mahnke (1996) aconselha cores claras e 

variadas, mas que não causem confusão. Respectivamente a esse tipo de ambiente, 

o autor expressa que deve haver um esforço no sentido de serem observadas as 

necessidades dos pacientes infantis e de se compreender a dificuldade que estes 

podem apresentar em um ambiente estranho no qual recebem tratamento médico 

(MAHNKE, 1996). 

Em maternidades, para a sala de parto, Mahnke (1996) recomenda verde-

azulado-claro como cor dominante com alguma presença de laranja-avermelhado em 
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detalhes, sem ser intenso. Assume que essas recomendações se fundamentam em 

pesquisa de Frieling Heinrich de Institute for Color Psychology, na Alemanha, que 

identificou verde-azulado como preferência. Para o berçário, as tarefas de médicos e 

enfermeiros devem estar em primeiro lugar e, dessa maneira, deve ser considerado, 

quanto à adoção de cores neste ambiente, que a pele do bebê é extremamente 

refletiva, por isso, podendo sofrer influência da cor do entorno, para tanto, apresenta as 

opções bege-pálido ou areia para esse ambiente. Também aborda a especificação de 

fonte luminosa de espectro completo, sem os comprimentos de onda de radiação 

ultravioleta, de acordo com Dr. Sisson, professor de Pediatria e Diretor da Neo-natal 

Research em Newark Beth Medical Center. 

Em centros cirúrgicos, deve ser priorizada a visualização, havendo 

equilíbrio entre área de tarefa visual, seu entorno e o ambiente como um todo. 

Mahnke (1996) menciona que o verde e o verde-azulado foram adotados para 

roupas e outros tecidos utilizados em cirurgias por razões como ser a cor 

complementar do vermelho, neutralizando a pós-imagem por prolongada observação 

de um ferimento. 

A reflexão de 8-10 por cento da luz dos lençóis é aproximadamente a 
mesma que a do ferimento, mantendo o nível de contraste de brilho. 
O brilho deve ser controlado no centro cirúrgico significando que as 
paredes não deveriam exceder 40 por cento de reflexão de luz, o 
piso deveria ser 15 por cento e o teto 80 por cento. (MAHNKE, 1996, 
p. 152) 

Há outros ambientes em hospitais com exigências específicas para as 

tarefas que ali se desenvolvem para os quais devem ser observadas as 

necessidades dos pacientes e as condições para que o profissional de saúde possa 

desenvolver suas atribuições no atendimento ao paciente, como centros de 

tratamento voltados à saúde mental ou centros de diagnóstico por imagem. 

Mahnke (1996)ainda dispõe recomendações sobre a cor de ambientes nos 

quais a presença do paciente não ocorre, como aqueles em que há atividades de 

suporte aos serviços oferecidos pelos estabelecimentos de assistência à saúde, 

como almoxarifados ou escritórios administrativos. Existem ainda ambientes como 

corredores, cafeteria, lounge, entre outros, nos quais há a presença de todo público 

que pode circular nesse tipo de estabelecimento (MAHNKE, 1996). 
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3.11 Os sistemas de notação cromática e possíveis aplicações na leitura 
da cor da pele em diferentes situações, por diferentes pessoas 

Um ambiente é composto por vários elementos tanto construtivos como itens 

que integram o leiaute, como itens de mobiliário, equipamentos e acessórios. Por 

conseguinte, várias cores estão presentes no campo visual e são visualizadas 

simultaneamente, podendo gerar efeitos como o contraste simultâneo e contraste 

sucessivo (MAHNKE, 1996). 

Brainard (2003) relata que as propriedades físicas dos estímulos de cor 

podem ser especificadas adotando-se coordenadas triestímulos ou medidas 

espectrais. Quanto à aplicação, como em seleção de cor, o autor refere que gostaria 

de especificar a cor utilizando termos relacionados à aparência de cor e dispondo de 

um método automático que indicasse as coordenadas triestímulos correspondentes. 

Brainard (2003) também evidencia a importância de especificar diferenças 

entre estímulos coloridos, indicando haver a necessidade de entender a relação 

entre mudanças na descrição física de um estímulo de cor e as mudanças em 

aparência. 

Há métodos sistematizados que tanto especificam a aparência de cor como 

a diferença de cor, havendo a necessidade de conhecer os princípios de cada 

método para bem utilizá-los, conforme relata Brainard (2003). 

3.11.1 Sistema Munsell 

O sistema Munsell de cor foi concebido em 1905, por Albert Munsell, e tinha 

como objetivo estabelecer um sistema para especificação de cores e para ensinar 

aos alunos sobre atributos de percepção de cor. Esse sistema é conhecido como 

notação Munsell e corresponde a um conjunto de amostras de cores e aquilo que é 

percebido com relação a estas. O conjunto de amostras de cores foi estudado pelo 

comitê da Sociedade Óptica da América (OSA), nas décadas de 1930 e 1940, tendo 

sido efetuados experimentos para estabelecer uma escala das amostras. Tais 

experimentos geraram tabelas relacionando as notações de Munsell com 

coordenadas triestímulos sob condições padrão de iluminação (BRAINARD, 2003). 

O sistema desenvolvido por Munsell descreve que a aparência da cor pode 

ser descrita por três atributos: hue, chroma e lightness ou value. Esse sistema é 
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composto por escalas de cada um dos atributos. Hue corresponde ao matiz, chroma 

corresponde à saturação e lightness ou value corresponde à luminosidade 

(BRAINARD, 2003). E, sobre matiz: 

A escala de cores estabelecida por Munsell organiza-se em escala 
circular de 10 cores. Vermelho (red – R), vermelho-amarelado (yellow-
red – YR), amarelo (yellow – Y), amarelo-esverdeado (green-yellow – 
GY), verde (green – G), verde-azulado (blue-green – BG), azul (blue – 
B), azul-arroxeado (purple-blue – PB), roxo (purple – P) e roxo-
avermelhado (red-purple – RP). Adicionalmente, as 10 cores 
subdividem-se numa escala de 1 a 10, sendo que em 5 denotam as 
maiores cores. Existe uma notação apresentada por uma letra 
tipicamente adotada para especificar a cor Munsell, desta maneira, 
2.5R refere-se à gradação 2.5 da categoria de cor vermelha. 
Gradações iguais na escala Munsell de cores são definidas para 
estabelecer mudanças iguais em cores percebidas. Assim, as 10 
subdivisões das 10 principais cores formam uma escala de 100 
pontos por cor. (BRAINARD, 2003, p. 193, tradução nossa) 

No sistema Munsell, a especificação da saturação (chroma) baseia-se em 

escala numérica que se inicia em 0 e estende-se o máximo possível para cada cor. 

Conforme a saturação aumenta, a numeração indica mais eventos de percepção de 

cor pura (BRAINARD, 2003). 

Sobre luminosidade (value), a escala Munsell é definida em escala numérica 

que varia de 0 a 10, sendo 0 para claridade avaliada como preta e 10 para claridade 

avaliada com a mesma claridade que branca (BRAINARD, 2003).  

O modo de expressar uma cor no sistema Munsell, começa com a indicação 

da cor, seguido por luminosidade (value) e saturação (chroma). Os dois últimos 

dígitos são separados por /. Dessa maneira, uma amostra de cor identificada por 2.5 

R – vermelho, luminosidade 8 e chroma 4 tem a seguinte notação: 2.5R 8/4 

(BRAINARD, 2003). 
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Figura 7 – Sistema de cor Munsell – Atributos da cor 

 

Fonte: adaptado de Brainard (2003, p. 194) 

 

O sistema desenvolvido por Munsell foi inicialmente resultado de sua própria 

introspecção. O conjunto de amostras que exemplifica esse sistema faz com que 

seja considerado de utilidade, não sendo apenas teoria de percepção abstrata 

(BRAINARD, 2003). 

A especificação que faz a relação entre as amostras físicas e as notações de 

Munsell fundamentam-se em experimentos realizados pelo comitê da Sociedade 

Óptica da América, em 1929. Os experimentos foram conduzidos considerando que 

os observadores desenvolvessem dois tipos de tarefas: em uma tarefa, os 

observadores visualizaram várias amostras que tinham o mesmo matiz nominal, a 

mesma cor e luminosidade, porém variavam em saturação. Os observadores 

indicavam se as amostras pareciam ter a mesma cor e, ainda, a direção e magnitude 

de qualquer desvio. Estas avaliações foram utilizadas para identificar ajustes 

necessários para alcançar melhores linhas de cor, saturação e luminosidade; em 

outra tarefa, os observadores avaliaram as diferenças do livro de 1929 – aos 

observadores eram apresentados dois pares de amostras que diferiam em cor, mas 



51 

 

com a mesma luminosidade e saturação. Em seguida, os observadores eram 

solicitados a avaliar a relação entre as diferenças dos dois pares. Esse tipo de 

avaliação foi adotado para ajustar os “espaços” das amostras na avaliação de 1929 

para aproximar mais o espaçamento perceptivo uniforme, objetivo do esquema 

Munsell (BRAINARD, 2003). 

Além dos experimentos relatados, o comitê efetuou medidas físicas das 

amostras: analisou a relação entre as avaliações perceptivas e as coordenadas 

físicas de triestímulos e criou tabelas relacionando as notações Munsell com as 

coordenadas triestímulos que uma amostra daquela notação deveria ter. A tabulação 

de dados definiu a implementação primária do sistema Munsell (BRAINARD, 2003). 

Esse sistema apresenta duas partes: a primeira corresponde a um esquema 

de percepção abstrato para especificação de cores e a segunda corresponde a uma 

grande tabela que define o esquema Munsell. Como exemplo, na Tabela 1, as 

coordenadas de uma amostra são indicadas (X, Y, Z) e é também apresentada a 

denominada descrição simbólica que corresponde à amostra. 

Tabela 1 – Relativas ao sistema de classificação de cor – sistema Munsell 

 

Tabela do lado esquerdo: Coordenadas triestímulos da amostra; 
Tabela do lado direito: Descrição simbólica correspondente à amostra, quando 
visualizada sob condições padrão. 
Fonte: adaptada de Brainard (2003, p. 196) 

Condições padrão: 

são observações isoladas cujo fundo uniforme (cinza) está sob 
iluminante específico. Os detalhes exatos das condições de 
visualização padrão variam de acordo com os sistemas de notação 
cromática e para uma determinada cor do sistema. A relação entre 
as coordenadas triestímulos e a descrição simbólica só é definida 
para as condições padrão. (BRAINARD, 2003, p._196, tradução 
nossa). 

As condições padrão para o sistema Munsell referem-se à visualização sob 

iluminante C padrão CIE (próximo à luz do dia), com as amostras dispostas sobre 

fundo com refletância de aproximadamente 18% (amostra Munsell N/5). A relação 

das coordenadas e a descrição simbólica não é válida para outras condições de 

visualização, que levariam a outros experimentos ou a um modelo dos efeitos do 

contexto sobre a aparência da cor que garantisse a implementação apropriada 

(BRAINARD, 2003).  
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Outro aspecto relativo a esse sistema é que, para pequenas diferenças de 

cor, ele não fornece métrica, pois para tal não há uma relação clara entre os dados e 

os julgamentos nos quais o sistema Munsell se baseia, segundo os estudiosos 

MacAdam (1974) e Robertson (1977), conforme expresso por Brainard (2003). 

3.11.2 Natural Colour System (NCS) 

Outro sistema de notação cromática é o Natural Colour System (NCS), no 

qual a aparência da cor é especificada segundo seis cores elementares: vermelho, 

verde, azul, amarelo, preto e branco. O sistema foi desenvolvido considerando 

noções de processo oponente, que se baseia no princípio de avaliar a aparência da 

cor de estímulo e permite acesso aos efeitos de três mecanismos independentes: o 

mecanismo vermelho-verde, o azul-amarelo, o branco-preto (BRAINARD, 2003). 

O objetivo de uso desse sistema é avaliar seis semelhanças às escalas do 

sistema NCS, havendo alguns obstáculos a considerar: o primeiro refere-se a 

nenhuma cor poder ser avaliada como parecida a vermelho e verde, e nenhuma cor 

poder ser avaliada como parecida a azul e amarelo. Desse modo, um estímulo pode 

ser avaliado como parecido a, no máximo, dois, entre vermelho, verde, azul e 

amarelo. O matiz NCS é definido em termos de semelhanças relativas aos estímulos 

destas quatro cores: vermelho, verde, azul e amarelo (BRAINARD, 2003). 

A notação de uma cor específica nesse sistema ocorre da seguinte maneira: 

uma letra que especifica uma cor, depois, um valor numérico que corresponde a 

uma porcentagem e, em seguida, uma segunda letra que especifica uma segunda 

cor. E a notação de cor se dá conforme se apresenta na continuidade: 

R20B indica um matiz cuja proporção de semelhança ao vermelho e 
verde é 80 para 20. A soma das semelhanças avaliadas para as 
quatro cores: vermelho, verde, azul e amarelo refere-se, no sistema 
NCS,à cromaticidade. A segunda restrição é que o somatório de 
cromaticidade e a semelhança da avaliação ao preto e ao branco 
deve ser 100. Devido a essas restrições, as seis semelhanças no 
sistema NCS podem ser especificadas utilizando-se apenas três 
números. Estas são as duas cores cujas semelhanças não zeram e a 
obscuridade. A notação conforme NCS é um número para 
obscuridade, um número para cromaticidade, e uma especificação de 
matiz NCS. (BRAINARD, 2003, p. 199, tradução nossa). 
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Como exemplo(adaptado de NCS COLOUR, 2020): 

 

A nuança, nomenclatura estabelecida pelo sistema, desta cor é 4030, que 

corresponde a 40% de obscuridade (preto) e 30% de cromaticidade, assim, para 

branco = 100% - (40 +30)% = 30%. O matiz é R90B corresponde a: R – vermelho 

3% e B – azul 27%. 

A especificação de uma cor no sistema NCS é expressa em termos de: 

obscuridade, cromaticidade e matiz (BRAINARD, 2003). 

Figura 8 – Círculo de cor NCS e triângulo de cor NCS 

 

Fonte: NCS Colour (2020). 

Para cada cor indicada no círculo de cor, existe um triângulo de cor no 

sistema NCS. 

3.11.3 CIE 1931 

O sistema de cores CIE 1931 é conhecido por seu diagrama de 

cromaticidade, que apresenta forma tridimensional, obtida pelo cálculo das 

coordenadas do eixo de luminância (eixo Y – terceiro eixo) somadas às coordenadas 

dos eixos de cromaticidade (eixos x e y). Schanda (2007) relata que o CIE 1931 é 

adotado sem alterações significativas desde sua concepção. 
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Figura 9 – Diagrama de cromaticidade x, y de CIE 1931 

 

Fonte: adaptado de Schanda (2007, p. 34) 

Feitosa-Santana (2006) relata que estudos de Kaiser e Boynton 

evidenciaram limitações do sistema CIE 1931 como a iluminação ser hipotética por 

não caracterizar situações rotineiras de percepção de cores e não representar 

fielmente o sistema de visão de cores humano. 

3.11.4 CIELAB 

Brainard (2003) expressa que há necessidade de informar quão exata deve 

ser determinada cor a ser reproduzida, nesse sentido, precisando-se de uma métrica 

objetiva para medir as diferenças de cor. 

Segundo este autor, o propósito de CIELAB é quantificar pequenas 

diferenças de cor e aduz (BRAINARD, 2003, p. 202, tradução nossa): 

O espaço CIELAB de cor derivou-se do sistema de coordenadas XYZ 
CIE 1931 na tentativa de fornecer coordenadas para estímulos 
coloridos de modo que a distância entre as coordenadas de 
quaisquer dois estímulos é preditiva da diferença de cor percebida 
entre eles. 

As coordenadas de luz CIELAB relacionam-se com o sistema CIE 1976 de 

coordenadas L*a*b*, obtido a partir do sistema CIE 1931 (BRAINARD, 2003). 

Brainard (2003) reúne resultados de outras pesquisas que demonstram que os 

limites da discriminação de cor dependem de outros fatores além das diferenças nas 

coordenadas triestímulos, como aquelas que envolvem o observador, a ocorrência 
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do estímulo no tempo e espaço e a tarefa perceptiva por parte do observador. O 

autor afirma também que o entendimento da adaptação do observador não era 

suficientemente bem-desenvolvido para fazer com que pesquisadores, dentre estes, 

ele próprio, acreditassem que a formulação CIELAB fosse satisfatória. 

O sistema CIELAB não foi concebido para caracterizar-se como um sistema 

de aparência de cor, embora defina escalas de matiz, chroma (saturação) e 

luminosidade. Tais escalas são aproximadas e não são tão bem-fundamentadas 

como a maioria dos sistemas de ordenação de cor ou modelos de aparência de cor. 

O CIELAB também possibilitou outras extensões, como S-CIELAB, que se baseia 

em medições psicofísicas (BRAINARD, 2003). 

3.11.5 RGB 

O sistema aditivo de cores refere-se à obtenção de cor por meio de mistura 

de luz. O sistema RGB é exemplo de sistema aditivo adotado em computadores e na 

transmissão de imagem por televisão colorida, pois, na tela do monitor do 

computador, as cores são criadas por luz. Nessa mistura, as cores vermelho, verde 

e azul em porcentagens são acrescidas umas às outras, gerando cores e tons 

(FONSECA, 2008). Quando as três cores primárias estão em seu mínimo, resultam 

em preto; quando a quantidade dessas está em seu máximo, resulta em branco 

(BERNS, 2019). 

Neste sistema, as cores são indicadas como segue: 

 Preta: para vermelho = 0; verde = 0; azul = 0;  

 Branca: para vermelho = 255; verde = 255; azul = 255;  

 Verde: para vermelho = 90; verde = 171; azul = 104 (exemplo para 

demonstração apenas) 

Para cada cor apresentada neste sistema, são informados o matiz, sua 

saturação e luminosidade, permitindo que a especificação seja reproduzida. 

3.11.6 Pantone 

Lawrence Herbert, fundador da Pantone, é o criador do catálogo de 

identificação e combinação de cores utilizado em artes gráficas. Por considerar que 

cada indivíduo vê e interpreta individualmente o espectro de cores, ele desenvolveu 

um manual de cores que se apresenta no formato de leque ou chip (PANTONE, 

2021a). Trata-se de ferramenta que organiza padrões de cores de acordo com 
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classificação numérica própria (PANTONE, 2021a). 

Pantone baseia-se em 14 tintas primárias, com isso, possibilitando obter 

uma quantidade de cor maior do que se fossem utilizadas tintas nas cores cian, 

magenta, amarela e preta. Para cada designação numérica, há uma receita de tinta 

(BERNS, 2019). Para os diferentes matizes produzidos pela empresa, além da 

numeração exclusiva que identifica a cor, também é possível obter dados 

correspondentes a cada cor em RGB e HEX/HTML (PANTONE, 2021b). 

3.12 A pele humana 

A pele corresponde a 16% da massa total do corpo, sendo o maior órgão do 

organismo humano. Constitui-se de epiderme, derme e hipoderme, sendo a 

epiderme a camada externa (PETRI, 2009). 

As funções da pele são proteger as estruturas internas do corpo, atuar na 

regulação da temperatura do corpo, propiciar a percepção sensorial e contribuir para 

a excreção de líquidos corporais. 

a. A proteção ocorre porque a pele recupera a superfície de feridas, por 

meio de mecanismos de reposição celular e também caracteriza-se como 

barreira contra agentes químicos, micro-organismos e líquidos 

indesejáveis existentes no ambiente. Outra proteção é a produção da 

melanina, que ajuda na filtragem da luz ultravioleta. 

b. A regulação da temperatura corpórea é a termorregulação que ocorre 

porque existem nervos, vasos sanguíneos e glândulas na camada mais 

profunda da pele que atuam no controle da temperatura corporal. 

c. A percepção sensorial ocorre por existirem fibras nervosas que se 

originam ao longo da coluna vertebral atendendo áreas da pele. 

d. A excreção de líquidos pela pele refere-se à eliminação do suor por meio 

das glândulas sudoríparas. Também protege o organismo por prevenir a 

desidratação, que ocorre pela perda de líquidos internos do organismo 

(LIPPINCOTT, 2013). 

3.12.1 Diferentes composições da pele 

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (2021) informa existirem quatro 

tipos de pele: normal, seca, oleosa e mista. A primeira apresenta textura aveludada, 

produz quantidade de gordura adequada e não apresenta excesso de brilho ou 

ressecamento. A segunda é assim classificada por apresentar perda de água em 
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excesso, ser propensa à descamação e vermelhidão. Devido às suas 

características, pode apresentar tendência de surgimento de fissuras e pequenas 

linhas. Fatores genéticos, hormonais e condições ambientais podem ser os 

causadores de pele seca. Já a pele oleosa produz mais sebo que a pele normal, 

apresentando aspecto mais brilhante. Assim como outros tipos de pele, fatores 

genéticos e hormonais contribuem para a pele ser oleosa, assim como excessiva 

exposiçãoao sol, dieta com grande quantidade de alimentos com teor de gordura 

elevado e o estresse. Por último, a pele mista apresenta uma composição que reúne 

dois tipos de pele: aspecto oleoso na região da testa, nariz e queixo – zona “T” –e 

aspecto seco nas bochechas e extremidades. 

Mahnke (1996), em suas recomendações relativas à cor em ambientes 

hospitalares, apresenta que a pele do bebê é extremamente refletiva, característica 

que permite que esta sofra influência da cor do entorno.  

A epiderme é constituída de queratinócitos (90% das células), melanócitos, 

células de Merkel, células de Langerhans, que compõem os 10% restantes das 

células. Destas células presentes na epiderme, os melanócitos são responsáveis 

pelo pigmento da pele (PERTRI, 2009). A cor da pele de uma pessoa varia de 

acordo com a raça, com a região corporal e pode ainda também sofrer influência do 

meio (YON, 1997; LYON, 2015). 

3.12.2 A cor da pele humana 

As diferentes cores e tonalidades da pele humana devem-se à quantidade 

de melanina na pele. As pessoas produzem diferentes quantidades de melanina, 

sendo que: 

 bem pouca melanina é produzida por pessoas de tez clara, 

 quantidades moderadas de melanina são produzidas por pessoas de pele 

escura, e 

 grande quantidade de melanina é produzida por pessoas de pele muito 

escura (DAS, 2019). 

A melanina, geralmente, distribui-se uniformemente na pele, mas esta pode 

apresentar manchas como sardas, manchas senis e melasmas (DAS, 2019).Quando 

a pele é exposta ao Sol, apresenta resposta que corresponde à capacidade que 

cada pessoa tem de se bronzear, além de apresentar vermelhidão e sensibilidade. 

Thomaz B. Fitzpatrick, médico norte-americano, criou classificação dos fototipos 
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cutâneos, considerando a sensibilidade ao Sol (radiação ultravioleta), sendo essa 

classificação baseada na resposta da pele denominada branca, segundo Younet al. 

(1997). 

A classificação dos fototipos efetuada por Fitzpatrick é a mais famosa, 

porém existem outras, como a proposta por Baumann, que considera outras 

características da pele como sensibilidade, hidratação, pigmentação e tendência a 

enrugar, conforme Mota (2006). 

Quadro 4 – Classificação dos fototipos, segundo Fitzpatrick 

 

Fonte: adaptado de Petri (2009, p.11) 

Piérard (1998), ao abordar avaliação visual de cores de pele, coloca que, 

sendo efetuada avaliação que se baseia na comparação com conjuntos de 

amostras, como o sistema de cor Munsell, as designações de cor tornam-se mais 

confiáveis. O autor relata que há dois sistemas de notação de cor desenvolvidos por 

CIE e aplicados à cosmetologia e dermatologia, que possibilitam avaliação da cor da 

pele: CIE 1931 e CIELAB (CIE 1976), esse último corrigiu a limitação resultante do 

espaço visual não uniforme do sistema. 

A identificação da cor da pele de acordo com a classificação proposta por 

Fitzpatrick, que apenas nomeia os diferentes fototipos, não permite a precisa 

identificação da cor para cada fototipo, pois adota nomenclaturas para as cores que 

são vagas, como morena clara, por exemplo, não havendo outros parâmetros que 

permitam identificar a cor da pele ou de segmento de pele de modo indubitável. 

Albers (1972) afirma que se o nome de determinada cor for mencionado e 50 

pessoas ouvirem, haverá 50 cores nas mentes dessas pessoas, sendo 50 cores 

diferentes. 

A pesquisa de Ly et al. (2020) identificou as cores correspondentes a seis 
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grupos de cor de pele, de acordo com CIE L*,a*, b*, conforme quadro a seguir. 

Quadro 5– Exemplos de valores médios L*a*b* para seis grupos de cor de pele 

 

Fonte: adaptado de Lyet al. (2020, p. 9, tradução nossa). 

Essa publicação apresenta avaliação quantitativa da cor de pele, oferecendo 

dados mais precisos sobre esta do que a classificação estabelecida por Fitzpatrick, 

em 1975. Lyet al.(2020) reúnem, no estudo, dados de outras pesquisas que mostram 

que os valores obtidos na avaliação quantitativa da cor da pele apresentamtanto 

alteração da cor da pele como possíveis motivos para tal. 

Esse estudo evidencia a adoção de instrumentos para avaliação quantitativa 

da cor, como colorímetro e espectrofotômetro, revelando as vantagens e exigências 

relacionadas ao uso destes: 

 o colorímetro apresenta um iluminante, filtros coloridos que replicam a 

sensibilidade espectral dos cones do olho humano e um processador que 

ajusta para o observador padrão; 

 o espectrofotômetro mede a composição espectral da luz entre 360 e 700 

nm, sendo compostos por distribuições espectrais de grande amplitude de 

iluminantes e assim apresentam diferenças de cor não visíveis a olho nu 

utilizando um dos iluminantes padrão. Pode ainda apresentar valores de 

acordo com vários espaços de cor (LY et al., 2020). 

Ambos os instrumentos requerem calibração, havendo procedimentos 
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específicos para seu uso. Segundo os autores, espectrofotômetros oferecem maior 

grau de precisão, podendo medir “cores absolutas”, a redução de custos para este 

tipo de instrumento e aumento da portabilidade são fatores que tornam o uso do 

instrumento mais aplicável à prática clínica. Outro fator a ser observado é que tanto 

colorímetro como espectrofotômetro permitem avaliação quantitativa da cor da pele 

de modo não invasivo (LY et al., 2020, p. 7). 

Ly et al. (2020) também relatam que os instrumentos para avaliação 

quantitativa da cor da pele podem detectar alterações na cor da pelecom 

pigmentação escura que não são consideradas em avaliações visuais, sendo este 

fator importante para pacientes com este tipo de pele que apresentem inflamação ou 

tumores na pele. 

Sitek et al. (2016), em estudo sobre câncer de pele, relatam que a leitura da 

cor da pele por espectrometria fornece avaliação quantitativa da cor da pele, em vez 

de métodos descritivos, como a descrição dos fototipos de Fitzpatrick, bastante 

utilizada desde sua divulgação. A adoção de espectrofotômetro de uso 

dermatológico apresenta, além de dados expressos em diferentes espaços de cores, 

o índice de melanina da pele e outros dados que permitem estimar o risco de câncer 

de pele. 

Os estudos evidenciam a utilização de instrumentos para avaliação 

quantitativa da cor da pele, exibindo os métodos e resultados das avaliações, 

demonstrando a objetividade dos dados obtidos e as ações a partir destes relativas 

aos cuidados com a saúde humana. 

3.12.3 Alterações da saúde observáveis pela cor da pele 

Há doenças ou eventos que se relacionam à saúde para os quais ocorrem 

manifestação na pele, gerando alteração da sua cor e que podem ser um dos sinais 

a serem identificados pelos profissionais de saúde. Seguem alguns exemplos: 

 xantelasmas, que são manchas amareladas na pele ao redor dos olhos, 

indicam nível elevado de colesterol no sangue (GZH COMPORTAMENTO, 

2014); 

 manchas escuras pontuais em pele seca e áspera podem indicar a 

ocorrência de Pelagra, doença causada pela falta de vitamina B3 no 

organismo (GZH COMPORTAMENTO, 2014); 
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 manchas irregulares acastanhadas, em membros inferiores ou rubor facial, 

no pescoço e em extremidades superiores, como manifestações de doença 

Diabetes mellitus (PETRI, 2009); 

 icterícia, que é caracterizada pela cor amarelada da pele, pode ser a 

primeira ou a única manifestação de doença hepática (MARTINELLI, 2004), 

ou icterícia como manifestação de doença do pâncreas (PETRI, 2009); 

 pele seca, fria, amarelada, descamativa e enrugada como manifestação de 

hipotireoidismo (PETRI, 2009); 

 palidez como sinal de doença renal (PETRI, 2009) ou associada à Síndrome 

de Raynaud (SHARP, 2020), sendo palidez: característica do que perdeu a 

cor (PRIBERAM INFORMÁTICA, 2021); 

 cianose pode ocorrer como sinal de intoxicações e envenenamentos, sendo 

também associada a outras respostas do organismo (BRASIL, 2003). Pode 

também ocorrer devido a doenças pulmonares ou cardíacas; e cianose tem 

como explicação ser a coloração azulada da pele devido à oxigenação 

insuficiente do sangue (DEZUBE, 2020); 

 vermelhidão que pode ser resultado de contusão e fratura, associada a 

outros sinais (KARREN et al., 2013); 

 contusão, se intensa, pode produzir mancha arroxeada, denominada 

equimose, que se vai transformando em azulada ou esverdeada (BRASIL, 

2003); 

 eritema (vermelhidão da pele) que pode ser associada à exposição solar 

(LY et al., 2020). 

Esses possíveis sinais, com relação à cor, exemplificam a presença de cores 

associadas à cor da pele: amarelo, marrom devido às manchas acastanhadas, 

vermelho devido ao rubor, azul relacionando-se à cianose, roxo, azul e verde 

referindo-se à cor da pele que sofreu contusão. 

Alterações da saúde que se manifestam como alteração da cor da pele 

podem ser pequenas e não serem percebidas devido à fonte luminosa ou às 

características individuais do observador, quando a avaliação é realizada 

visualmente, sem auxílio de instrumentos. 

Lyet al. (2020) demonstram a avaliação da cor da pele de pacientes 

efetuada por meio de instrumento, minimizando desvios e relatórios imprecisos que 
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podem surgir, como pode ocorrer a partir da classificação de fototipos de Fitzpatrick, 

por ser classificação subjetiva da cor da pele 

3.13 Sistema visual humano 

A luz permite que a cor seja percebida pelo sistema visual de uma pessoa 

(ROSSOTTI, 1985; BERNS, 2019; VAN BOMMEL; ROUHANA, 2019). No sistema 

visual, há células sensoriais fotorreceptoras, sendo estas os bastonetes e os cones, 

responsáveis pela visão. Os bastonetes apresentam como função a visão periférica 

em baixa iluminação e os cones são responsáveis pela visão de cores e respondem 

pela alta discriminação visual. Os bastonetes respondem à baixa luminância e os 

cones à alta luminância e à visão de cores (GOURAS, 1984; DANTAS, 2011; 

LIPPINCOTT, 2013). 

Da energia luminosa aos nomes das cores, há uma conversão complexa, 

por envolver “fisiologia, óptica, detectores, processamento neural e cognição” 

(BERNS, 2019, p. 17, tradução nossa). 

A denominação atribuída à cor refere-se à sensação de cor, de acordo com 

Rossotti (1985). Widmaier et al. (2017) expressam que sensação e percepção são 

conceitos presentes na fisiologia humana. Sensação é a resposta que o organismo 

apresenta a um dado estímulo. O sistema sensorial, parte do sistema nervoso, tem 

receptores sensoriais que recebem os estímulos do ambiente e levam-nos ao 

cérebro ou a partes deste ou à medula espinal, pelas vias neurais. Trata-se de uma 

informação detectada pelos sentidos. A percepção refere-se ao julgamento que a 

pessoa faz baseando-se em informações da sensação, compreendendo o 

significado da sensação (WIDMAIER et al., 2017). 

De acordo com Berns (2000), quando a luz adentra pelo olho, uma imagem 

é formada no fundo do globo ocular, na retina. Nela há receptores que absorvem 

parte da luz incidente produzindo um sinal interpretado pelo cérebro. A qualidade da 

imagem formada na retina depende da absorção, dispersão e propriedades de foco 

da córnea, das lentes, dos líquidos no interior do globo ocular: humor aquoso e 

humor vítreo. Estes são elementos ópticos que influenciam as propriedades 

espectrais e espaciais dos receptores de luz (BERNS, 2000).  

Já os fotorreceptores – bastonetes e cones – apresentam as seguintes 

ações no sistema visual (BERNS, 2000): 
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 os bastonetes acusam a presença de bempouca luz e permitem que os 

objetos sejam vistos em tons de cinza, por haver apenas um tipo de 

pigmento. Quando há aumento de quantidade de luz, os bastonetes 

deixam de ser sensibilizados, cessando o envio sinais ao cérebro. 

 os cones, responsáveis pela sensação de cor, enviam sinais neurais ao 

cérebro conforme a quantidade de luz aumenta. A sensação de cor 

resulta dos três tipos de cones respondendo de modos distintos para os 

diferentes comprimentos de ondas. Os diferentes tipos de cones: os 

longos, os médios e os curtos apresentam seu pico de sensibilidade nas 

regiões de comprimentos de ondas longas, médias e curtas. Se dois 

estímulos, que podem ser material iluminado ou luz colorida, produzem o 

mesmo sinal nos cones, os dois estímulos coincidem em cor, conforme 

demonstra-se na sequência. 

Figura 10 – Sensibilidade espectral dos cones do sistema visual humano 

 

Fonte: adaptada de Kuehni (2005, p. 33) 

Os três tipos de cones: longos, médios e curtos são presentes na região da 

fóvea da retina, na proporção aproximada de: Longos: Médios: Curtos = 

32:16:1,respectivamente,  podendo variar de indivíduo para indivíduo, e, ainda, tal 

variação parece interferir pouco ou não interferir nas propriedades de visão de cor 

das pessoas, segundo Kuehni (2005). 

Sobre os cones, Berns expressa (2000, p. 14, tradução nossa):  

Os cones atuam integrando os comprimentos de onda da luz que 
incidem sobre eles. Cada integração dos comprimentos de ondas 
incidentes reduz o espectro de luz incidente a três sinais, uma para 
cada tipo de cone, resultando no que é denominado tricromia.  
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A teoria da tricromia é usualmente associada aos estudos de Young (1802) e 

Helmholtz (1866), havendo também estudos conduzidos por outros estudiosos em 

período anterior a estes, como o caso de Palmer, em 1777 (WEALE, 1957). 

A cor refere-se à percepção. Schanda (2007) expressa que é possível 

avaliar quantitativamente, por meio de metrologia, o estímulo que apresenta como 

consequência a percepção.Nesse processo, sensação e percepção associam-se, 

sendo relativas ao observador. 

Como apresentado por Anter (2015, p. 61), no caso de uma fachada de 

edifício, há a cor identificada como cor inerente e a cor percebida e que variam entre 

si. 

“A cor percebida” define a cor que é vista numa situação específica, 
por um observador específico. Isto significa que a cor percebida de 
um objeto varia de acordo com fatores como luz e distância de 
visualização. “Cor inerente”, por outro lado, é a qualidade cromática 
constante da fachada. Esta pode ser visualmente medida por meio 
de comparação com amostras de cor justapostas à superfície da 
fachada. Quando utilizamos cartelas de cores e amostras para 
selecionar a cor de um edifício esta é a cor inerente que 
prescrevemos. O problema é que a cor percebida de um edifício vai 
diferir da cor inerente – e nós não sabemos como. 

Ainda, segundo Anter (2000), a cor percebida sofre influência dos seguintes 

fatores: cor inerente, luz, distância de visualização, ângulo de observação, entorno, 

observador, tamanho e formato, acabamento da superfície. 

Kuehni (2005) apresenta a taxonomia do processamento visual proposta por 

Rensink, conforme Quadro 6, demonstrando a complexidade do processo visual e 

sua interação com a operação que envolve corpo e consciência. A visão de cor é 

parte da percepção, processando-se tanto inconsciente quanto conscientemente, 

“mas provavelmente apenas “off-line” (KUEHNI, 2005, p. 30, tradução nossa). 



65 

 

Quadro 6 – Taxonomia das operações visuais humanas proposta por Rensink 

 
Fonte: adaptado de Kuehni (2005, p. 30) 

No quadro 6 – Taxonomia das operações visuais humanas proposta por 

Rensink são apresentadas as associações e relações presentes nas operações 

visuais humanas. No lado esquerdo estão as relações entre as várias operações, no 

lado direito, o envolvimento destas com diferentes tipos de processamento. 

3.14 Observador padrão 

A cor depende do observador. De acordo com Oliveira (2006), a Comissão 

Internacional de Iluminação (CIE) definiu, em 1931, o observador padrão, sendo 

este: observador padrão 2o e, em 1964, o observador 10o. O observador padrão 

corresponde à sensibilidade que o olho humano apresenta diante da mistura de três 

cores: vermelho, verde e azul. 

Oliveira (2006) também expressa que, com relação ao observador, a 

padronização do campo de visão refere-se: 

 à seleção de áreas da retina: na parte central, onde se localiza a fóvea, 

região onde há praticamente apenas cones; geral, que engloba região na 

qual há bastonetes; 

 à distância entre olho e plano para os ângulos 2º e 10º é de 50 cm; 

 àsáreas obtidas pela base do cone são o campo visual para os 

observadores, conforme Figura 11. 
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Figura 11 – Observadores 2º e 10º 

 
Fonte: adaptada de Minolta (2007 p. 54) 

O estabelecimento do observador padrão pela CIE considerou indivíduos 

com o sistema visual normal, sendo adotado para avaliar a resposta do olho à cor, 

considerando a incidência da luz em ponto específico na retina (MINOLTA, 2007; 

BERNS, 2019). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 Sobre RDC no50 

A RDC no
_50 é uma das exigências legais a serem observadas por 

estabelecimentos de assistência à saúde relativamente aos requisitos para o projeto, 

avaliação deste para construção, reforma e adaptação do estabelecimento, além de 

aspectos relacionados ao financiamento de obras por parte do Ministério da Saúde, 

sendo regulamento de abrangência nacional. 

Os requisitos determinados pela RDC no
_50 definem exigências para 

estabelecimentos de assistência à saúde, envolvendo soluções que atendam à 

funcionalidade do edifício, ao dimensionamento de ambientes, às instalações 

necessárias e mínimas a serem previstas e implementadas, criando a ambiência 

necessária para a oferta de serviços pelas organizações que atuam nesse ramo de 

atividade. 

Tais serviços devem atender às necessidades dos pacientes, possibilitando 

que os objetivos de proteção, recuperação e promoção da saúde da população, 

propostos por organizações públicas ou privadas, sejam alcançados, conforme 

expresso na Constituição Federal, em seus artigos 196 e 199 (BRASIL, 1988). 

A RDC nº 50, regulamento de observância obrigatória, por fundamentar-se na 

Constituição Federal de 1988, na Lei nº 8080, de 1990, e na Portaria nº 1565/GM/MS, 

de 1994, determina, entre vários requisitos, a criação de normas, critérios e padrões 

relacionados ao controle de condições e dos ambientes de trabalho em 

estabelecimentos de assistência à saúde (BRASIL, 2002). Por conseguinte, esses 

estabelecimentos devem cumprir os requisitos que lhe são aplicáveis, considerando 

os serviços que são prestados à população. A observância de tais requisitos deve, no 

mínimo, propiciar que as condições e soluções construtivas contribuam para a 

realização de tarefas e atividades de responsabilidade dessas organizações. 

Há sanções previstas pela Lei nº 6437/1977 para os estabelecimentos de 

assistência à saúde. As possíveis penalizações são fundamentadas na legislação 

vigente e  surgem associadas às vistorias e inspeções realizadas por órgãos 

governamentais. 
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A iluminação a ser especificada e implementada em consultórios e salas de 

exame com o objetivo de não alterar a cor do paciente é item relativo aos ambientes 

de trabalho, contribuindo para a atividade laboral dos profissionais em saúde, com 

efeitos sobre a saúde do paciente. 

Na RDC no
_50, há menção à observância da NBR 5413 Iluminação de 

interiores, cancelada e substituída pela norma NBR ISO/CIE 8995-1 Iluminação de 

ambientes de trabalho em 2013. Entre os vários requisitos da NBR ISO/CIE 8995-1 

são estabelecidos parâmetros objetivos relativos às condições visuais que 

consideram a iluminância e outros parâmetros para qualidade da iluminação. 

Deve-se observar que os ambientes que recebem pacientes não se 

resumem unicamente a salas em que só estejam presentes médicos, podendo haver 

outros profissionais em saúde. Caberia, assim, aos profissionais em saúde identificar 

tanto a cor da pele do paciente como possíveis alterações de cor desta, 

possibilitando, assim, indicar a necessidade ou subsidiar ações por parte destes 

profissionais com relação à saúde do paciente. 

De acordo com a RDC no
_50, há os seguintes ambientes que recebem 

pacientes para os diferentes serviços prestados pelas organizações. 

I. Atendimento ambulatorial: ambientes destinados à prestação de assistência 

direta ao paciente. 

II. Atendimento imediato: ambientes destinados à prestação de atendimento de 

urgência e emergência a pacientes externos. 

III. Internação: ambientes destinados à prestação de assistência direta por 

período superior a 24 horas como internação de adultos, crianças e recém-

nascidos. 

IV. Diagnóstico e terapia: ambientes destinados ao atendimento a pacientes 

internos e externos em ações de apoio ao reconhecimento e recuperação do 

seu estado de saúde. 

Além desses, há outros ambientes de trabalho que dão suporte aos serviços 

prestados pelos estabelecimentos de assistência à saúde (BRASIL, 2002). 

Para os diferentes ambientes nos quais haja a presença de pacientes sob 

cuidados de profissionais em saúde, as condições de visualização da cor da pele do 

paciente pelo profissional em saúde devem propiciar a percepção precisada cor. Nos 

ambientes onde haja paciente e profissional de saúde, a percepção de cor por parte 

do profissional em saúde deve fornecer dados e subsidiar as decisões deste com 

relação ao diagnóstico ou tratamento dos pacientes. 
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Para o requisito estabelecido pela RDC no 50, no sentido de que a 

iluminação das salas de exames clínicos e consultórios não altere a cor do paciente, 

entende-se que deva haver especificação de fonte luminosa que permita a 

reprodução da cor da pele do paciente, assim como de manifestações de alteração 

da sua saúde, notáveis por alteração da cor da pele. 

4.2 Sobre a luz 

Deverá ser observado que apenas a fonte luminosa não permite que a cor 

seja visualizada. Para a percepção de cor, há três fatores que interagem: a fonte 

luminosa, o objeto e o sistema visual do observador.  

A adoção de fonte luminosa artificial em ambientes construídos ocorre pelos 

seguintes motivos: 

 A localização de determinado ambiente que não possua aberturas para área 

externa, inviabilizando o aproveitamento da luz natural. 

 Em ambientes com abertura para área externa, mas, em virtude das 

dimensões e do formato do ambiente, há regiões que não usufruem da luz 

natural. 

 A variação da luz natural, ao longo do dia e ao longo do ano, produzindo 

diferentes leituras de cor de um mesmo objeto por um mesmo observador. 

 Observando-se as exigências mínimas de manutenção, há fonte artificial em 

funcionamento durante todo o dia. 

Com relação à iluminação de ambientes em estabelecimentos de assistência 

à saúde, tanto a norma NBR ISO/CIE 8995-1 como a norma NHO_no
_11 apresentam 

os mesmos requisitos quanto à iluminância, índice de reprodução de cor e 

temperatura de cor correlata, demonstrando consonância entre as normas, aspecto 

importante que mostra a convergência das normas para os mesmos requisitos. 

Em análise do Quadro 7 é possível verificar que para as normas, tanto NBR 

ISO/CIE 8995-1 como NHO_no
_11, há concordância quanto aos valores de 

iluminância,índice de reprodução de cor e temperatura de cor correlata, como segue: 
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Quadro 7 – Ambientes específicos de estabelecimentos de assistência à saúde, 
iluminâncias, índice de reprodução de cor e temperatura de cor – normas NBR 

ISO/CIE 8995-1 e NHO_no
_11 

 

Fonte: adaptado de ABNT (2013) e Fundacentro (2018) 

Para os ambientes apresentados nesse quadro é compreensível que os 

pacientes sejam observados e avaliados por diferentes profissionais em saúde, não 

unicamente por médico, surgindo, assim, aspectos relativos a esses parâmetros. A 

análise é feita sobre o conteúdo da norma NBR ISO/CIE8995-1, pois é indicada, na 

RDC no
_50, como de observância obrigatória.  

Assim, verificando na norma NBR ISO/CIE 8995-1,são expressos, para o 

ambiente enfermaria,dois valores distintos para iluminância: quando indicado haver 

exames simples, a iluminância estipulada de 300 lux é menor que o definido para o 
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mesmo ambiente, classificado como área geral da edificação, sendo, para esta, 

estipulado o valor de iluminância de 500 lux. 

A indicação de haver a possibilidade de realização de exame simples na 

enfermaria parece revelara necessidade de mais requisitos associados a tal tarefa 

do que quando há apenas a indicação de iluminância para o ambiente em geral, no 

entanto, havendo a necessidade de exame simples, a iluminância indicada é menor, 

conforme demonstrado no Quadro 8: 

Quadro 8 – Quadro comparativo de valores de iluminância e índice de reprodução 
de cor para um mesmo ambiente apresentado em itens distintos da norma NBR 

ISO/CIE 8995-1 

 

Fonte: adaptado de ABNT (2013). 

Em áreas de enfermaria,há a possibilidade de o paciente ser avaliado por 

profissional de saúde, tanto médico como outros que atuam nas atividades de 

tratamento do paciente. A partir desse exemplo, verifica-se que a divergência entre 

as iluminâncias indicadas em partes distintas da norma NBR ISO/CIE 8995-1 pode 

levar à especificação da menor iluminância para um dado ambiente, contribuindo 

para dificuldade de visualização do paciente pelos profissionais em saúde e tudo 

que lhe concerne. 

Este ponto da norma que deveria ser revisado e alterado, sendo indicado um 

valor de iluminância que permita a realização das tarefas que podem ser executadas 

em determinado ambiente, neste caso, a enfermaria, atendendo às necessidades 

relacionadas à saúde do paciente. Esse requisito não inviabiliza a necessidade de 

incremento de iluminância no ambiente devido à realização novas tarefas e 

atividades não previstas inicialmente, quando da implementação do projeto de 

iluminação, ou necessidades específicas relacionadas ao profissional de saúde. 
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Com relação às iluminâncias definidas na NBR ISO/CIE 8995-1 para 

diferentes tarefas em organizações de ramos de atividades distintos, verifica-se que, 

havendo necessidade de inspeção de cor, com exceção de inspeção de cor em 

impressão multicolorida, é estabelecida iluminância de 1.000 lux. Assim, para os 

ambientes em estabelecimentos de assistência à saúde em que haja paciente sob 

avaliação de profissionais em saúde e havendo a necessidade de avaliação da cor 

do paciente pelo referido profissional, deveria ser indicada a iluminância a ser 

observada. 

Outro ponto de crítica à norma NBR ISO/CIE 8995-1 relaciona-se ao 

requisito de que em salas para atendimento médico seja observado: iluminância = 

500 lux, índice de reprodução de cor = 90 e temperatura de cor correlata = 4.000 K, 

como demonstrado no quadro a seguir: 

Quadro 9– Quadro comparativo de valores de iluminância e índice de reprodução de 
cor para ambientes de atendimento ao paciente apresentados em itens distintos da 

norma NBR ISO/CIE 8995-1 

 

Fonte: adaptado de ABNT (2013) 

Salas de atendimento médico podem ser entendidas como consultórios, ou 

outros ambientes nos quais o médico esteja atuando em ações voltadas ao 

diagnóstico ou tratamento dos pacientes. Esses ambientes podem integrar 

estabelecimentos como hospitais, compostos por enfermarias, quartos individuais, 

unidades de terapia intensiva, ocorrendo atendimento médico também em outros 

tipos de estabelecimentos que reúnam apenas uma espécie de ambiente, como 

clínicas compostas por consultórios. 
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Verifica-se na norma NBR ISO/CIE 8995-1 que, para UTI, onde haja exame 

e tratamento, a iluminância estipulada é de 1.000 lux e IRC=90, e, para sala de 

atendimento médico, a iluminância é definida como 500 lux e IRC=90. 

Para que haja exame e tratamento em UTI, pode ocorrer atendimento 

médico que estabelece e avalia a evolução do quadro de saúde do paciente em 

tratamento. Para esses ambientes, de acordo com a norma em tela,as iluminâncias 

estabelecidas são diferentes entre si, na UTI, é estipulado valor maior, mas, para 

este ambiente, não aparece especificação da temperatura de cor correlata, a 

exemplo do estabelecido para a sala de atendimento médico. 

Enfermaria, UTI, sala de atendimento médico são ambientes nos quais pode 

ocorrer, no mínimo, observação e avaliação da saúde do paciente. Quanto maior o 

índice de reprodução de cor, melhor a reprodução da cor do objeto, neste caso, do 

paciente. Para a enfermaria, a norma determina IRC menor que para UTI. Se nos 

dois ambientes há paciente internado, podendo haver avaliação visual do paciente, a 

diferença do índice de reprodução de cor estabelecido parece não contribuir 

favoravelmente para a reprodução de cor. Este constitui-se outro ponto a ser 

revisado e alterado na norma. Para este aspecto, deveria ser considerado o maior 

índice de reprodução de cor. 

Deve ser observado ainda: se, para os ambientes onde haja paciente sendo 

de alguma maneira observado, em tratamento ou sob consulta, deve-se estabelecer 

a temperatura de cor correlata que melhor reproduza sua cor. A temperatura de cor 

correlata de 4.000 K reproduzirá as cores nas faixas dos amarelos, dificultando a 

avaliação visual que o profissional de saúde fará sobre a cor do paciente. Para que 

este resultado seja obtido, a norma NBR ISO/CIE 8995-1 deveria estabelecer que a 

temperatura de cor correlata da fonte luminosa fosse de 6.500 K. 

Na norma NBR ISO/CIE 8995-1 existem situações relacionadas à saúde, 

para as quais a indicação de temperatura de cor correlata é superior a 4.000 K, 

como segue: 

 para branqueamento dos dentes, a iluminância estabelecida = 5.000 lux, 

índice de reprodução de cor = 90 e temperatura de cor correlata igual ou 

maior que 6.000K; 
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 para inspeção de cor em laboratórios em locais de assistência médica são 

definidas: iluminância =1.000 lux, índice de reprodução de cor =90 e 

temperatura de cor correlata igual ou maior 5.000 K. 

Esses dois exemplos ilustram que há necessidade de fonte de luz artificial 

com temperatura de cor correlata superior a 4.000 K, contribuindo favoravelmente 

para a realização de tarefas específicas. A adoção de fonte de luz com temperatura 

de cor correlata maior que 6.000 K, para o ambiente no qual ocorre branqueamento 

de dentes, leva em consideração a provável necessidade de se notar variações de 

cor e outros aspectos relacionados aos dentes. 

Da mesma maneira que fica estabelecida temperatura de cor correlata para 

ambientes onde ocorre branqueamento de dentes, necessidade associada à tarefa a 

ser realizada, deveriam ser tratados os ambientes que recebem pacientes para 

consultas, exames ou avaliações por profissionais de saúde, pois as condições de 

iluminação devem propiciar a percepção das variações de cor possíveis da pele do 

paciente. Tais variações podem ser indicação de situação usual para o paciente, 

como a existência de sardas, mas podem também ser fator indicativo de alterações 

da saúde que possam exigir ação imediata por parte do profissional em saúde, ou 

indicação de tratamentos específicos. 

Quanto à iluminância necessária para os diferentes ambientes de 

estabelecimentos de assistência à saúde, assim como para outros, o projeto 

luminotécnico determinará a quantidade de luminárias, de lâmpadas, tipos e 

distribuição espacial destas, de modo a atender a essa exigência, o IRC mínimo 

determina a reprodução de cor da fonte luminosa, no entanto esses dois fatores não 

garantem que todas as cores sejam reproduzidas. Para melhor reprodução de cor, 

uma possível fonte luminosa artificial deveria apresentar como característica, ser 

fonte de luz artificial de espectro completo (“full spectrum”) ou com alto índice de 

reprodução de cor, conforme Mahnke (1996). 

O índice de reprodução de cor de uma lâmpada reproduz as faixas de onda 

da fonte luminosa. Pode ser que a distribuição espectral da fonte luminosa não 

apresente todas as faixas de ondas, inviabilizando a leitura da cor do objeto, que, 

nos casos relacionados à saúde do paciente, pode ser a pele ou as manifestações 

da saúde identificáveis na cor de sua pele. 
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A fonte luminosa especificada para ambientes que recebem pacientes em 

estabelecimentos de assistência à saúde deveria, no mínimo, reproduzir todo o 

espectro cromático, pois tanto a cor da pele do paciente como as manifestações ou 

alterações de saúde perceptíveis pela alteração da cor da pele deveriam ser 

notáveis pelos profissionais em saúde. 

Assim, na norma NBR ISO/CIE 8995-1 para ambientes onde haja pacientes 

em consulta ou tratamento, deveria ser adotado índice de reprodução de cor mínimo 

= 90, devendo este estar associado à temperatura de cor correlata e ao iluminante. 

De acordo com Berns (2019), para luzes de mesma temperatura de cor 

correlata e luminância, se forem de tecnologias distintas, as aparências de cor dos 

objetos apresentam-se diferentes entre si. 

Em virtude disso, devido a diferenças de tecnologias, como lâmpada LED e 

halógena, por exemplo, a cor de um objeto, para a mesma temperatura de cor 

correlata sob diferentes iluminantes, apresenta-se diferente. Considerando este fato, 

no que tange à pele dos pacientes, as manifestações da saúde destes presentes na 

cor da pele poderiam não ser devidamente visualizadas ou identificadas. 

O iluminante D 65, que corresponde à luz média do dia e com temperatura 

de cor correlata de 6.500 K, deveria, portanto, ser considerado nas exigências a 

serem observadas na especificação das fontes de luz para ambientes onde a cor do 

paciente não deva ser alterada.  

Segundo Berns (2019), os iluminantes são adotados para definir as cores 

colorimetricamente, sendo importante que as fontes luminosas representem os 

iluminantes, sendo isso um desafio quando os iluminantes são D50 ou D65.Fontes 

luminosas que representem o iluminante D65 existem para equipamentos como 

cabines de luz, não para ambientes em geral. 

O estabelecimento de iluminante, associado a outros parâmetros, orienta a 

especificação da fonte luminosa, permitindo que, em situações de vistoria, inspeção 

e fiscalização internas ou externas, seja verificado o cumprimento da exigência de 

reprodução de cor. 

Quanto às fontes luminosas, atualmente, fontes de luz incandescente estão 

em descontinuidade devido à baixa eficiência energética; fontes de luz fluorescente 

tendem a desaparecer devido às características do produto: elementos que o 

integram, a questão relacionada ao descarte, efeitos dos componentes das 

lâmpadas sobre a população e o meio ambiente. Fontes luminosas LED não 
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renderizam as cores da mesma maneira que um iluminante D65, no entanto revelam 

vantagem como durabilidade superior comparada a outras fontes luminosas. Sobre 

fontes luminosas LED, existem no mercado nacional produtos com temperatura de 

cor correlata variando de 3.000 K a 6.500 K, de acordo com dados dos fabricantes. 

Sobre as fontes luminosas disponíveis no mercado, essas nem sempre 

apresentam todas as características que contribuiriam para reprodução de todas as 

cores do espectro luminoso. Atender às exigências das tarefas a serem realizadas 

nos ambientes que recebem pacientes e para os quais a cor de sua pele não deve 

ser alterada por fonte luminosa é uma das premissas para especificação da fonte 

luminosa em estabelecimentos de assistência à saúde. Outros aspectos como 

consumo, sustentabilidade ambiental, por exemplo, também, podem caracterizar-se 

como condicionantes para especificação de uma ou outra fonte luminosa. 

Quanto à especificação de fonte luminosa para ambientes que requeiram a 

percepção de cor do paciente pelo profissional em saúde, deveria ser adotada fonte 

luminosa com temperatura de cor correlata de 6.500 K e índice de reprodução de cor 

igual ou superior a 90, pois a temperatura de cor correlata de 6.500 K permitirá a 

renderização de cor do espectro visível; e o índice de reprodução de cor igual ou 

superior a 90 possibilitará a reprodução de cor mais próximado que seria obtido sob 

luz natural. 

Outro aspecto apresentado na NBR ISO/CIE 8995-1 é expresso a seguir: 

É importante tanto para o desempenho visual quanto para a 
sensação de conforto e bem-estar que as cores do ambiente, dos 
objetos e da pele humana sejam reproduzidas natural e 
corretamente, e de modo que façam com que as pessoas tenham 
uma aparência atrativa e saudável. (ABNT, 2013, p.9) 

Essa afirmação apresenta subjetividade, pois não é expresso parâmetro 

objetivo que determine o que deve ser contemplado quando há a expressão de que 

cores de ambiente, objetos e pele humana sejam reproduzidas de modo natural e 

correto. 

Um objeto sob luz solar terá sua aparência de cor alterada de acordo com a 

variação do horário ao longo do dia, conforme Mahnke (1996); um objeto sob luz 

artificial, dependendo do iluminante, apresentará diferentes aparências de cor 

(BERNS, 2019). Assim, para a reprodução de cor, devem ser estabelecidos 

parâmetros objetivos. 
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Segundo a norma ISO 11664-2: 2007, Colorimetry – part 2, o iluminante 

padrão D65 deveria ser adotado para as situações que requeiram luz do dia 

representativa, havendo a possibilidade de especificação diferente desta para algum 

outro iluminante (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 

2007). 

Com relação à reprodução da cor da pele humana, como apresentado na 

norma NBR ISO/CIE 8995-1, para que ocorra de modo que “as pessoas tenham 

uma aparência atrativa e saudável”, a expressão parece induzir a um resultado 

previamente estabelecido. A reprodução de cor da pele humana deve possibilitar 

que sejam notadas as variações de cor existentes neste órgão do corpo, 

demonstrando a característica da pele no momento da avaliação. 

Deve-se considerar que dados relativos à saúde humana precisam 

apresentar ao profissional em saúde o máximo de detalhes, assim, contribuindo para 

ações e tomadas de decisão relacionadas à saúde do paciente, com a possível 

agilidade que determinadas situações demandam, dependendo das características e 

severidade com as quais as reações da saúde se manifestam. Em virtude disso, a 

fonte luminosa deveria alcançar o espectro completo, desse modo, permitindo que 

todas as faixas de onda sejam percebidas. 

As fontes luminosas LED ou fluorescentes podem contribuir para a leitura da 

cor, de acordo com as distribuições espectrais dos diferentes iluminantes, cujas 

distribuições apresentam regiões diferentes quando comparadas ao iluminante D65. 

4.3 Sobre a cor 

A cor da pele humana varia de acordo com a quantidade de melanina desta, 

havendo variações de tonalidade da pele de uma pessoa para outra, segundo Das 

(2019). 

Os fototipos de Fitzpatrick são a classificação mais famosa das cores de 

pele humana, apresentando seis graduações de tonalidades de pele, de acordo com 

a quantidade de melanina existente (PETRI, 2009; DAS, 2019). 

Outra particularidade relacionada à classificação da cor da pele, segundo os 

fototipos de Fitzpatrick, é que esta considera autodeclaração da pessoa, conforme 

publicado em estudo de Ly et al. (2020), sendo tal avaliação subjetiva. 

A graduação da cor da pele, segundo os fototipos de Fitzpatrick, apresenta 

nomenclaturas que permitem identificação qualitativa e imprecisa da cor da pele. 
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Como exemplos, as classificações morena-clara e morena-moderada referem-se às 

peles que queimam moderadamente e pouco, respectivamente. Não seria possível 

garantir que as expressões “queima moderadamente” ou “queima pouco” são de 

igual entendimento por todos aqueles que assim classificam a cor de sua pele. 

Apenas a nomenclatura da cor da pele não permite a identificação da 

referida cor, havendo necessidade de recurso que torne tal identificação indubitável. 

Recurso como comparar a cor com amostras de cores, como publicado por Piérard 

(1998) ou a utilização de instrumento para medição da cor da pele são 

possibilidades. 

Existem espectrofotômetros utilizados para avaliação dermatológica da cor 

de pele, apresentando a avaliação em vários sistemas de notação de cor, 

dependendo do fabricante e modelo do instrumento. A utilização desse tipo de 

instrumento permite avaliar quantitativamente a cor da pele e os dados levantados 

pelo aparelho podem servir de referência, registro, divulgação, além de serem dados 

objetivos. 

A avaliação visual da cor da pele de determinado paciente, sob dada fonte 

de luz, pode variar dependendo do observador. Assim, eliminando o fator pessoal de 

leitura da cor e as interferências do ambiente, o instrumento efetua a avaliação 

quantitativa da cor da pele do paciente. 

A pele humana não é superfície uniforme e de cor única. Dependendo da 

região, apresenta texturas características, assim como variação de cor devido à 

exposição ao Sol ou às manchas associadas à idade do indivíduo, por exemplo. 

Assim, sendo identificadas variações da cor da pele de pacientes por profissionais 

em saúde, estes resultados podem contribuir para diagnóstico e ações para 

tratamento, cura e promoção da saúde. 

Ainda, associado à percepção de cor, a pessoa observa a cor da pele e suas 

possíveis variações e o cérebro efetua síntese identificando a cor. Além disso, na 

leitura da cor da pele do paciente, o observador também se depara com possíveis 

contrastes que podem ocorrer entre a cor da pele do paciente e alguma cor de outro 

elemento que esteja próximo a esta, como a cor de sua roupa, o entorno composto 

pelo ambiente e seus componentes. 
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Segundo Porter e Mikellides (2015), os contrastes cromáticos influenciam 

tanto a percepção do espaço quanto à legibilidade de imagens, assim conhecê-los é 

importante em várias áreas do conhecimento, como reprodução gráfica, design de 

interiores, arte, impressão, design têxtil, assim como no projeto arquitetônico 

tridimensional, sendo resposta subjetiva comum a todos os observadores. 

A adoção de cores para os ambientes não se refere unicamente a um 

acabamento das superfícies a ser proposto para os estabelecimentos e as 

edificações de diferentes usos. Diferentes ambientes apresentam exigências 

específicas de uso e ocupação, propiciando a realização das tarefas previstas para a 

organização. Assim, a iluminação e as cores adotadas, além de outras soluções de 

projeto, devem ser desenvolvidas para propiciar a execução das tarefas, no mínimo. 

Quanto ao uso da cor nos ambientes onde haja, simultaneamente, paciente 

e profissionais de saúde, segundo Mahnke (1996), devem ser observados que tanto 

pacientes devem usufruir de ambientes que propiciem seu bem-estar 

psicofisiológico, que contribuam para seu tratamento e cura, como profissionais de 

saúde que alcancem os objetivos relacionados às tarefas sob sua responsabilidade 

por meio das condições de acuidade visual. 

Quanto ao profissional em saúde, as condições de trabalho devem preservar 

sua saúde e integridade. Com relação à necessidade de visualização e percepção 

de cor como parte das tarefas de profissionais em saúde, as condições de trabalho 

devem propiciar: a acuidade visual, a redução da fadiga visual, cujos efeitos não se 

restringem unicamente aos olhos e ao sistema visual, a redução do erro, a redução 

da probabilidade de acidente, cujos efeitos podem ser relativos ao profissional em 

saúde, ao paciente, à comunidade e à sociedade. 

Nesse sentido, Mahnke (1996) orienta que a adoção de cores nos ambientes 

de assistência à saúde deve evitar a monotonia e a superestimulação de pacientes e 

de profissionais que ali atuam, pois esses são aspectos desfavoráveis para 

talpúblico cujas necessidades são distintas, mas interagem. 

A monotonia relacionada às cores empregadas no ambiente pode ser obtida 

por mesma cor,embora com variação de saturação e luminosidade para teto, 

parede, piso e componentes do leiaute. A superestimulação por cores pode resultar 

de cor de alta cromaticidade, ou por alto brilho, que pode produzir fadiga da 

musculatura ocular, ou por existência de muitos padrões visuais (MAHNKE, 1996). 
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Iluminância e luminância devem ser observadas para que as tarefas possam 

ser realizadas. A luminância balanceada contribui para incremento da acuidade 

visual, da sensibilidade ao contraste e das funções dos olhos, tais como 

acomodação, convergência, contrações das pupilas, por exemplo. Destaca-se que a 

acuidade visual corresponde à capacidade de detecção de pequenos detalhes; 

sensibilidade ao contraste refere-se à capacidade do olho em perceber diferença em 

luminância, conforme Kroemer e Grandjean (2007). 

Outro fator a ser observado refere-se à refletância das superfícies, que 

corresponde à porcentagem de luz refletida pela luz incidente, que deve ser observada 

por considerar os materiais empregados e suas cores (MAHNKE, 1996). 

Devem ser evitados os tipos de ofuscamento direto e indireto (KROEMER; 

GRANDJEAN, 2007; ABNT, 2013). O ofuscamento direto ocorre quando se olha 

diretamente para uma fonte luminosa; o indireto refere-se àquele que é refletido pela 

superfície (KROEMER; GRANDJEAN, 2007). 

Assim, para ambientes em que haja pacientes e interação destes com 

profissionais em saúde, as cores adotadas para as paredes devem apresentar alta 

luminosidade. Ainda, para adoção de diferentes matizes ou para um mesmo matiz 

com variação de saturação, deve-se considerar a mesma luminosidade. 

Como observação, na notação Munsell, a luminosidade que varia de 

0_(zero), que corresponde ao preto até 10_ (dez), que corresponde ao branco, é o 

valor que aparece após a identificação do matiz. 

4.4 Quanto ao observador 

Ainda é obrigatório considerar que, para a percepção de cor, há o fator 

relacionado ao sistema visual do observador, que apresenta características 

individuais exclusivas. 

O observador pode identificar as cores ou não, suas variações e, neste 

estudo, a percepção da cor da pele do paciente é primordial, pois, havendo 

alterações na saúde do paciente, cuja manifestação ocorra por alteração da cor da 

sua pele, será indicativo ao observador, neste caso, o profissional em saúde, à 

adoção de ações relativas ao fato. 
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Uma parcela da população apresenta algum defeito de visão de cores, 

como, por exemplo, o daltonismo. Daltonismo pode ser resultante de doenças 

oculares ou sistêmicas, como também congênitas, aquelas que ocorrem por 

alterações genéticas (BRUNI; CRUZ, 2006). 

Outro evento que pode ter efeito sobre a visão de cores é relacionado ao 

envelhecimento que, produzindo amarelamento do cristalino, dificulta a percepção 

de contrastes entre as cores, tornando as cores menos brilhantes, segundo o 

Instituto de Moléstias Oculares (s.d.). 

Em consonância com Gordon (1998), para a população geral, estima-se que 

o daltonismo acometa de 6% a 10% dos homens e de 0,4% a 0,7% das mulheres. 

Como o daltonismo pode ocorrer para a população em geral, além do 

envelhecimento que é uma constante, não é possível afirmar que alterações da cor 

da pele do paciente sejam sempre visualizadas pelos profissionais de saúde. Com o 

propósito de garantir a identificação da cor da pele e outras manifestações que se 

caracterizem alterando a cor da pele do paciente de modo parcial ou total, 

dependendo do problema de saúde, a recomendação é que a cor seja identificada 

por meio de instrumento. 

A adoção de um espectrofotômetro para leitura de cor de pele pode 

apresentar os valores de acordo com vários espaços de cor, fornecer dados 

objetivos ao profissional em saúde sobre a cor da pele do paciente ou de segmentos 

desta, permitindo que essa avaliação seja fundamentada em dados objetivos. 

Ainda, com a utilização de espectrofotômetro para leitura de cor de pele não 

ocorrem interferências da cor do ambiente e seus elementos sobre a pele, como 

reflexos e iluminância, ou a influência da fonte luminosa, como o tipo lâmpada ou 

sua temperatura de cor correlata. 

A leitura da cor com o auxílio de instrumento efetua o registro da cor da pele 

sem avaliação subjetiva por parte do observador, pois este não fundamentará sua 

análise na observação da pele exposta aos fatores ambientais, nem em seu sistema 

visual, por ser a percepção de cor processo complexo que sofre interferências de 

características fisiológicas do indivíduo. 

O registro da cor por espectrofotômetro fornece dado objetivo sobre esta 

característica da pele, possibilitando a precisa divulgação relativa à sua cor e 

possíveis manifestações da saúde nesta, desse modo, contribuindo para 

fundamentação de estudos e pesquisas que podem ser realizados. 
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Dessa maneira, foram efetuadas considerações e análise de aspectos que 

se relacionam ao item Elétrica, Iluminação da RDC no
_50, que se refere à iluminação 

a ser instalada em salas de exames clínicos e consultórios. O requisito é que para 

esses ambientes a iluminação não altere a cor do paciente. 

Como resultado foram apresentados critérios e recomendações para integrar 

a referida resolução, assim como norma NBR ISO/CIE 8995-1 em suas futuras 

revisões e atualizações, tendo sido fornecidos parâmetros objetivos para o 

cumprimento desse requisito, subsidiando as soluções de projeto e inspeções e 

vistorias a serem realizadas por órgão governamental em estabelecimentos de 

assistência à saúde. 

Conforme expresso na hipótese, há orientação incompleta quanto ao 

requisito de que a iluminação em salas de exames clínicos e consultórios não altere 

a cor do paciente, propiciando que as soluções de projeto não considerem os 

diferentes aspectos relacionados à especificação de iluminação para esses 

ambientes. 



83 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo apresenta critérios e recomendações relativos a item que 

integra RDC_no
_50, no que diz respeito à iluminação de salas de exames clínicos e 

consultórios não alterar a cor do paciente. 

A análise realizada propiciou indicar os pontos frágeis desse item da norma, 

levando ao estabelecimento de critérios e recomendações a serem incorporados a 

esta Resolução de Diretoria Colegiada da Anvisa, assim como da norma 

NBR_ISO/CIE_8995-1, por ser a segunda mencionada na RDC_no
_50 como de 

observância obrigatória para estabelecimentos de assistência à saúde. 

Os aspectos que integram a RDC_no
_50 e a NBR_ISO/CIE_8995-1 e foram 

objeto da análise, resultando em proposta de alteração dessas publicações com 

inserção de requisitos e recomendações que evidenciam que o complexo processo 

de percepção de cor produz dados primordiais para pessoas. 

Em consonância a esta pesquisa, o profissional em saúde deve atuar em 

ambiente cujas condições permitam-lhe perceber a cor do paciente e, a partir dessa 

atividade, reconhecer fatos, avaliar situações, definir as ações relacionadas à saúde 

do paciente com objetivos de diagnóstico, tratamento e promoção. Nesse contexto, a 

cor do paciente é mais do que uma característica perene ou instantânea da pele, ela 

demonstra condições de saúde. 

Quando a percepção de cor ocorre, vários fatores estão associados a este 

mecanismo, há vários fatores que articulam-se entre si como a cor do objeto, luz, 

observador, o entorno, no mínimo. Atuar num único fator de modo a obter a 

percepção de cor não considera a contribuição e relação entre os diferentes fatores 

na complexa operação relativa ao observador. 

Assim, devem ser consideradas as relações que ocorrem entre osfatores 

relacionados à percepção de cor para o cumprimento do requisito de que a cor do 

paciente não seja alterada em consultórios e salas de exames, pois essas 

extrapolam a definição da iluminação para esses ambientes. 

Em estabelecimentos de assistência à saúde, existem outros ambientes, 

além de consultórios e salas de exames, que recebem pacientes e para os quais 

pode haver avaliação visual de sua cor, sendo definidos valores distintos de 
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iluminância e índice de reprodução de cor, dependendo do item da norma no qual há 

menção aos ambientes. Foi proposta, nesse sentido, a revisão desses itens, 

devendo ser definidos os parâmetros que atendam às possíveis tarefas a serem 

realizadas nesses ambientes. 

Foi também identificado que nas normas que estabelecem iluminâncias, 

para determinados ambientes,nesse tipo de estabelecimento, há diferentes 

temperaturas de cor correlata associadas. No entanto, havendo ambiente no quala 

presença do paciente ocorre e a possibilidade e necessidade de avaliação da cor 

deste, a alteração da norma refere-se a estabelecer a temperatura de cor correlata 

de 6.500 K, em virtude do espectro da fonte luminosa e associando-se ao índice de 

reprodução de cor em 90 ou superior. 

Além de parâmetros relativos à temperatura de cor correlata, iluminância, 

índice de reprodução de cor, limitação de ofuscamento, para os quais são indicados 

os valores a serem observados nos ambientes, a norma deveria indicar o iluminante 

relativo à fonte luminosa, referindo-se à qualidade de luz a ser disponibilizada nos 

diferentes ambientes. 

Com relação à reprodução de cor da pele humana, o iluminante indicado é 

D65, para o qual ainda há necessidade de desenvolvimento de novos produtos para 

o mercado imobiliário, já existindo esta solução para instrumentos de medição de cor 

e cabines de luz. 

Para os ambientes, os possíveis reflexos da cor dos elementos construtivos 

na pessoa podem interferir na percepção de cor que o profissional em saúde tenha 

do paciente. Portanto, para ambientes nos quais haja essa necessidade é indicada a 

adoção de cores de alta luminosidade. Se forem previstos acabamentos de 

diferentes matizes ou de um mesmo matiz com variação de saturação, que seja 

observada a mesma luminosidade. 

Tanto na RDC_no
_50 quanto na norma NBR ISO/CIE 8995-1, a necessidade 

de reconhecer a cor do paciente é evidente. A percepção de cor envolve também as 

características individuais do observador, que pode apresentar alguma restrição 

devido a doenças ou à idade. Para que esta possível dificuldade não interfira na 

realização da atividade, há a recomendação de adoção de espectrofotômetro para 

identificação da cor da pele do paciente, fornecendo dado objetivo para sua 

classificação, análise e consequentes ações relacionadas ao paciente. 
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A RDC_no
_50 é uma resolução que foi publicada em 2002, por isso, havendo 

necessidade de ser revisada, assim como outras normas que periodicamente são 

submetidas a esse tipo de ação. A revisão deve ocorrer considerando mudanças e 

recursos, inclusive, tecnológicos, desenvolvidos ao longo do tempo e 

disponibilizados ao mercado, para atender a necessidades da sociedade, das 

exigências associadas ao desenvolvimento de serviços em diferentes ramos de 

atividade, do meio ambiente e de responsabilidade social. 
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