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Atualmente existem poucas pesquisas e publicações a respeito desse distúrbio 
genético do albinismo. Há também uma série de concepções erronias, onde retratam 
como vilões ou seres com poderes sobre naturais, infelizmente eles são muito mal 
representados por parte da mídia. Na verdade albinismo é uma condição de 
natureza genética em que ocorre uma falha na produção de melanina, a melanina 
desempenha um papel muito importante, pois ela quem forma uma barreira natural 
contra as radiações solares, sendo responsável não só pela cor, como pela proteção 
da pele. O albinismo é hereditário de caráter recessivo, que é uma condição 
genética transmitida por genes de pais para filhos, e é recessiva porque nem todas 
as gerações são afetadas por esta mutação. Na fecundação, se os dois genes 
mutantes se juntam, as células do bebê não são programadas para produzirem a 
melanina dando origem a um bebê albino. Se só um dos pais for portador dos 
genes, o bebê não vai ter sintomas da doença, mas vai ser portador do gene que 
passará a gerações futuras. O objetivo desse trabalho é abordar problemas e 
preconceitos que os albinos enfrentam no seu dia-a-dia. A metodologia adotada foi 
pesquisas em livros, internet, em artigos científicos, realizado um estudo de caso 
com seis pessoas albinas, em um questionário contendo dez perguntas, aos 
portadores de albinismo, na cidade de Salgueiro – PE. Concluiu- se que os albinos 
da cidade de Salgueiro – PE, não fazem parte das estatísticas oficiais, encontrei 
uma grande dificuldade em encontrar essas pessoas, pois não existe registro algum 
deles em nem um lugar. Eles sofrem preconceitos nas ruas, nas escolas e 
faculdades, é assim o cotidiano dos albinos, marcado pela intolerância à luz solar, 
ameaçado constantemente pelos riscos da cegueira e do câncer de pele. O albino 
precisa de apoio por que, eles têm necessidades especiais, inclusive a liberdade de 
fazer as próprias escolhas, e autonomia individual e tal preceito somente são 
possíveis se o poder público assegurar esses direitos a eles.  
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