
Ilguns aspectos do campo visual no glaucoma * 

Celso Antonio de Carvalho * * 
Não existe intenção de rever todos os as

pectos técnicos e clínicos do estudo dos cam
pos visuais em pacientes suspeitos ou defi
nitivamente portadores de glaucoma_ No 
entanto, é oportuno que alguns conceitos e 
critérios sejam salientados para que se con
siga obter do estudo dos campos visuais a 
informação correta que se deseja_ 

Assim, é preciso estar sempre presente, 
que cada ponto retiniano tem um limiar e 
que este é definido como correspondendo ao 
estímulo visual mais fraco que é visível em 
um determinado locaL O teste de campo vi
sual no glaucoma é portanto um teste de 
pesquisa de sensibilidade luminosa de dife
rentes pontos retinianos através da identifi
cação de seus respectivos limiares e não soo 
mente um teste para determinação de isóp
teras para diferentes estímulos. 

Portanto, o estimulo mais fraco que po
derá ser identificado em um determinado lo
cal corresponderá ao limiar luminoso para 
aquele ponto retiniano. Disto decorre outra 
consideração importante, isto é, de que cada 
ponto retiniano tem um conjunto de estímu
los que são infra e supra liminares. Quando 
são empregados estímulos infra-liminares 
existe o ri�co de que se identifiquem defeitos 
artificialmente positivos. Por outro lado, 
com o emprego de estímulos supra-liminares 
é possível deixar de identificar defeitos já 
existentes, o que poderá criar condições ar
tificiais de falsa normalidade. Estes aspec
tos são de fundamental importância quando 
através dos campos visuais se deseja identi
ficar danos funcionais realmente determina
dos pelo glaucoma_ 

Tem sido hábito realizar dois tipos de es
tudo do campo visual no glaucoma, isto é :  
1 - Perimetria cinética, que s e  caracteriza 
pela escolha inicial de um estímulo luminoso 
e a determinação subseqüente de diferentes 
pontos retinianos onde o referido estimulo 
represente o limiar; chama-se então de isóp
tera, a linha que une pontos retinianos de 
igual limiar. . 
2 - Perimetria estática, que se caractenza 
pela escolha inicial de determinadas áreas 
do campo visual, procurando-se em seguida 
identificar a sua sensibilidade luminosa atra
vés de identificação de seus limiares .  

Nos dias de hoje, a perimetria que se 
realiza no estudo do glaucoma é a perime
tria estática, pois o que se deseja identifi-

car é a sensibilidade, o limiar luminoso de 
diferentes áreas da retina que epidemiológi
cam ente sabemos serem mais comumente le
sadas em pacientes portadores de glaucoma. 

Existem numerosas técnicas para se atin
gir este objetivo, mas a mais divulgada e 
clinicamente mais adequada corresponde à 
perimetria estática seletiva de Armaly-Dran
ce, com a utilização de estímulos supra-limi
nares para cada um dos pontos retinianos 
pesquisados. Este estudo é conduzido habi
tualmente com excelentes resultados clíIÚcos 
através da utilização correta do perímetro de 
Goldmann. Com este aparelho realiza-se · uma 
perimetria "a duas variáveis", isto é, modi.
ficando-se a intensidade luminosa ( através 
da introdução de filtros que permitem varia
ções de intensidade de 0,5 unidades logarit
micas ou de 0,1 de unidade logaritmica) e o 
tamanho ( área em mm2) de cada estímulo 
mantendo sempre a cúpula com intensidade 
luminosa constante de 31,5 apostilbs. 

Com este equipamento ( perímetro de 
Goldmann) devidamente utilizado, é possí
vel definir a grande maioria das lesões ini
ciais do glaucoma, deixando-se para um se
gundo tempo a realização da perimetria es
tática de perfil dos setores campimétricos 
suspeitos ou portadores de defeitos. Neste 
tempo, com técnica adequada identificamos 
e quantificamos a profundidade de cada de
feito, bem como a extensão dos mesmos. É 
preciso que se tenha presente que os defeitos 
de campo visual no glaucoma precisam ser 
reorodutíveis e precisam ter uma profundi
dade não inferior a 0,3 unidades logaritmicas_ 

Há uniformidade e tem sido estabeleci
do por vários Autores os critérios para que 
se faça o diagnóstico inicial de um defeito 
de campo visual no glaucoma e que pode
riam ser assim resumidos: 
1 -- Defeito no campo visual central, preCi. 
sa ter pelo menos 5 graus de largura e 1 5  
graus de extensão. 
2 - Defeito do campo visual nasal, precisa 
ter uma depressão de pelo menos 10 graus 
em isóptera isolada e de 5 graus em várias 
isópteras contíguas_ 
3 - Presença de defeito "arqueado". 
4 - Aumento da mancha cega de 30 graus 
para cima e 45 graus para baixo_ 
5 - Defeito em setor, com uma retração de 
10 graus, apontando para a mancha cega_ 

* Aula proferida no 1.0 Curso de Reciclagem em Glaucoma da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo (Dezembro de 1983). 
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No acompanhamento campimétrico de 
pacientes com glaucoma existe a possibili
dade de que um defeito pré-existente se ate
nue ou nlesmo desapareça, assim como tam
bém que durante a evolução da doença no
vos defeitos sejam mapeados. O agravamen
to de um defeito central pré-existente será 
significativo desde que o mesmo sofra um 
aumento de 15 graus em comprimento e de 10 
graus em largura, assim como também um 
aumento de profundidade sucessivamente 
para os estímulos I/2e, I/3e, I/4e, I1/4e e 
I1I/4e. Com relação aos defeitos nasais a 
progressão da lesão será clinicamente signi
ficativa quando sofrer um agravamento de 
pelo menos 10 graus. 

Existem alguns aspectos clínicos que pre
cisam ser considerados e que resumidamente 
passaremos a mencionar, pois são de muita 
importância para a avaliação dos danos glau
comatosos, ou sejam: 
1 - Perda da função de axônios em "feixO'! 
de fibra", em geral ocorrem associada a le
sões localizadas na papila ( "notch" ou des· 
nudamento localizado da lâmina cribrifor· 
me) ,  o que freqüentemente se verifica no 
palo inferior e ligeiramente para o lado tem· 
paraI. 
2 - Quando existe "notch' ou desnudamento 
localizado da lâmina cribriforme da papila. 
o defeito de campo visual é definitivo e ra· 
ramente reversível.  :{ - Quando um ou vários feixes adjacentes 
são destruídos, o defeito de campo visual se 
apresenta progressivamente mais amplo e 
profundo. 
4 - Por outro lado, nas escavações amplas 
e difusas da papila, a perda de axônios é di
fusa. Tais lesões podem não ser suficientes 
para produzir um defeito de campo visual 
de profundidade de 0,5 unidades logarítmi
cas. 
5 - Tem sido demonstrado que precisa 
haver em geral uma perda de 50% dos axô
nios nas escavações que aumentam de forma 
difusa para que surjam defeitos de campo 
visual clinicamente diagnosticáveis. Nestes 
casos é de grande valia a presença de assime
trias ou outras alterações de papila e de 
pressão intra-ocular entre os dois olhos de 
um mesmo paciente (a curva diária é então 
essencial para o diagnóstico) .  
6 - As melhorias de campo visual no 
glaucoma embora ocorram, são mais fre
qüentes somente em grandes reduções da 
pressão intra-ocular, sobretudo em pacientes 
que foram submetidos a intervenções cinír
gicas. 
7 - O agravamento das lesões de campo vi
sual são mais freqüentes em pacientes ido
sos e nos quais existam outros fatores as· 
sociados de risco. S - Os defeitos de campo visual que mais 
freqüentemente "flutuam" nos glaucomato-
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sos são os chamados defeitos em "cunha" 
( sector-shaped defects ) ,  que como se sabe 
nãc são considerados como sendo defeitos 
em feixe de fibra. 9 - O aumento da mancha cega e as contra
ções concêntricas, embora não sejam defei
tos exclusivos de

· 
pacientes com dano glau

comatoso, indicam baixa de sensibilidade, 
exigindo para a sua definição a realização 
de adequada perimetria estática. 
10 - Baixa de sensibilidade do campo vi· 
suaI, mal definida e imprecisa ("scatter" ) 
exige igualmente uma extensa pesquisa está
tica em vários meridianos para que se pos
sa definir a existência de um dano glauco
matoso. 

Seria importante que ressaltasse que no 
glaucoma cerca de 70% dos defeitos iniciais 
são chamados de "spot-like" ou defeitos pa
ra-centrais; cerca de 29% dos defeitos de 
campo visual estão freqüentemente no cam
po nasal associados aos defeitos centrais, po
rém, em 1 % dos casos são encontrados co
mo lesão inicial e isolada do campo visual 
nasal. Com relação aos defeitos isolados no 
campo visual nasal existem em vários estu
dos freqüências percentuais que variam, che
gando às vezes a atingir 7% . 

Como se pretendeu fazer sentir, nos dias 
atuais, em nosso meio, a perimetría estática 
seletiva e a de perfil realiza-se perfeitamente 
bem e com excelente rendimento clinico uti
lizando·se o perímetro de Goldmann. Po
rém. sem dúvida alguma, a perimetria auto
mática e computorizada deverá aumentar de 
muito a confiabilidade de nossos testes de 
campo visual, tornando os exames mais prá
ticos e reprodutíveis, ae mesmo tempo que 
talvez traga maiores possibilidades para 
acompanhar eventuais modificações de de
feitos inicialmente diagnosticados. 
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