
António Ramalho 

1 
 

CAMPIMETRIA 

 

A campímetria é o estudo topográfico da sensibilidade retiniana. 

É o segundo exame mais utilizado para avaliar a função visual, após a medição da 

acuidade visual. 

Ainda que o aparelho seja de grande precisão e a técnica apurada, o resultado do 

teste depende da experiência, inteligência, boa vontade, tempo e estado físico do 

doente no momento do exame. 

O princípio geral da perimetria é simples ao se ter em mente apenas os limites do 

campo visual. A cabeça é mantida imóvel, um olho ocluído, o outro fixando um ponto 

imóvel e um objecto deslocando-se no espaço. 

É necessária a topografia da sensibilidade, em toda a extensão do campo. 

A campimetria pode ser cinética, estática e computorizada. Cinética, quando o índice 

luminoso é deslocado ao longo dos meridianos e a pessoa se apercebe dele em 

movimento. Estática, quando o índice luminoso aparece estático. Computorizada, em 

que o exame dos campos visuais é uniformizado, sem que dependa da subjectividade 

do técnico que realiza o exame. 

 

CAMPIMETRIA ESTÁTICA  – É de grande valor clínico pois permite o conhecimento 

de máxima sensibilidade visual em qualquer ponto da retina. 

 

NOÇÃO DE CAMPO VISUAL - campo visual é o conjunto de pontos do espaço que 

um olho imóvel pode abranger. A noção de imobilidade é importante porque existe 

efectivamente um campo visual estático e um campo visual dinâmico. 

Num ângulo de visão de 180º, os 120º centrais são visualizados pelos 2 olhos, 

enquanto que os 30º periféricos, de cada lado, são visualizados apenas por um olho, 

respectivamente. 

O campo visual pode ser monocular e binocular. O campo visual monocular é o campo 

visual dado por um só olho e, quando normal, tem a forma de uma oval irregular, 

medindo em graus, a partir do ponto de fixação, aproximadamente: 

60º superior e nasal 

75º inferior 

100º temporal 

O exame do campo visual consiste em estabelecer os limites deste campo, estudar a 

sensibilidade retiniana num certo número de pontos no interior destes limites. 

Um campo visual pode ainda ser central e periférico 

CAMPO VISUAL CENTRAL – 
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Porção do C.V. dentro de 30º de fixação. 

CAMPO VISUAL PERIFÉRICO 

Porção do C.V. de 30º para a extrema periferia. 

 

PERIMETRIA ESTÁTICA 

- A posição e o tamanho do estímulo são constantes, enquanto a intensidade do 

estímulo é variável. 

PERIMETRIA CINÉTICA 

- A intensidade e o tamanho dos estímulos são constantes, enquanto a posição do 

estímulo é variável. 

 

COMO SE FAZ UM CAMPO VISUAL 

Aquando do 1º exame campimétrico, explora-se primeiro e de preferência, o olho são 

ou o olho que tenha maior acuidade visual. 

O registo do diâmetro pupilar é importante porque as suas variações podem fazer crer 

num agravamento ou melhoria dos campos visuais. 

O tamanho do teste depende de vários factores: 

- visão central 

- estado dos meios 

- estado mental do doente 

- capacidade de resposta 

Os testes mais frequentemente utilizados no Glaucoma são os padrões 30-2 e os 24-2, 

usando o estímulo III branco. 

Para detecção de patologia precoce, aconselha-se o teste 24-2 e para seguir a 

evolução da patologia aconselha-se o 30-2. 

No glaucoma avançado, utiliza-se o teste central 10-2, com estímulo V. 

 

 

IMPORTÂNCIA DAS CARACTERÍSTICAS DO DOENTE 

1) RELEVOS FACIAIS 

A forma dos isopteros periféricos podem ser modificadas por um nariz saliente 

ou arcadas supraciliares importantes. 

2) AMETROPIA 

A refracção do doente deve ser corrigida para uma distância de 33 cm. 

(segundo Goldmann, um defeito de correcção leva a escotomas relativos). 

3) TRANSPARÊNCIA DOS MEIOS OCULARES 

4) QUALIDADE DE FIXAÇÃO 
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Determinação da posição dos estímulos no campo visual. 

5) DIÂMETRO PUPILAR 

A diminuição leva a um estreitamento periférico em perimetria cinética. 

6) IDADES 

Ligada a uma diminuição da sensibilidade retiniana, a diminuição da 

transparência dos meios, á fadiga dos doentes e eventualmente a uma 

diminuição vigilância. 

7) FACTOR PSICOLÓGICO 

Indispensável a cooperação do doente. 

 

NOÇÕES GERAIS 

ISOPTERO 

Linha de fora duma área contígua de campo visual capaz de perceber um dado 

estímulo. É uma linha que une os pontos da mesma sensibilidade retiniana . 

LIMIAR DE SENSIBILIDADE (THRESHOLD) 

Num dado ponto, a intensidade do estímulo é percebida 50% das vezes em que é 

apresentada. 

Cada um dos pontos do campo visual tem o seu próprio limiar de sensibilidade, que 

representa o estímulo de intensidade mínima observado pelo doente. 

A estimativa do limiar da sensibilidade é dada em unidades, chamadas decibéis. 

FLUTUAÇÃO 

Variabilidade da medida do campo visual 

São flutuações que ocorrem nos limiares da sensibilidade, quer durante o mesmo 

exame, quer em exames diferentes. 

DEPRESSÃO 

Diminuição da sensibilidade maior do que a redução normal esperada. 

ESCOTOMA 

Defeito localizado ou depressão no campo visual. A mancha cega normal é um 

escotoma absoluto. 

DEFEITO ABSOLUTO 

Defeito visual que persiste quando o estímulo máximo do teste é usado 

DEFEITO RELATIVO 

Defeito de campo visual que é presente a um estímulo fraco, mas desaparece quando 

se testa com um estímulo luminoso. 
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TESTES DO TIPO LIMIAR EM CAMPÍMETRIA COMPUTORIZADA 

FULL-THRESHOLD 30-2- 

Consiste na pesquisa de 76 pontos dispostos nos 30 graus centrais do campo visual. 

TESTE 24-2 – 

Consiste na pesquisa de 54 pontos centrais. Os pontos mais periféricos são 

eliminados, relativamente ao teste 30-2, excepto os dois mais nasais. 

Este teste dá informação comparável ao teste 30-2, com a vantagem de ter menor 

variabilidade e ser realizado em menos tempo. 

O inconveniente é o facto de não detectar os defeitos mais periféricos do campo 

visual. 

CENTRAL 10-2 – 

Neste teste são pesquisados 68 pontos dentro dos 10 graus centrais. 

MACULAR THRESHOLD – 

Examina 16 pontos nos 5 graus centrais. Ao redor do ponto de fixação. 

 

 

INTERPRETAÇÃO CAMPOS VISUAIS COMPUTORIZADOS 

1 -ESTUDO FIABILIDADE 

PERDAS DE FIXAÇÃO 

A realização do campo visual depende da capacidade que o doente tem de manter a 

fixação num alvo central, durante o exame. 

Uma causa comum de erro na determinação das perdas de fixação é o movimento 

constante da cabeça ou uma inclinação mesmo que ligeira desta . 

Atenção á posição do doente durante o exame. 

Outro erro comum ligado á perda de fixação ocorre quando o doente tem um valor 

elevado de falsos positivos. 

Se ocorrer um valor acima de 20% de perdas de fixação, surge a mensagem Low 

Patient Reliability. 

Em doentes com glaucoma, se acontecer um número elevado de perdas de fixação, o 

defeito do campo visual será certamente subestimado. 

 

FALSOS POSITIVOS - Habitualmente resultam duma ansiedade exagerada ou “ 

trigger happy”. 

Se o valor for superior a 33% surge a mensagem Low Patient Reliability. 

Nestes doentes aconselha-se uma reinstrução dos princípios do exame. 
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FALSOS NEGATIVOS  –  

Habitualmente representam períodos de desatenção. Ocorre frequentemente em 

doentes desatentos ou com fadiga. 

Se o valor for superior a 33% surge a mensagem Low Patient Reliability.  

 

Os campos visuais são considerados não válidos se as perdas de fixação forem 

maiores do que 20%  ou se os falsos positivos e falsos negativos forem maiores do 

que 33%. 

 

2 - ÍNDICES GLOBAIS 

MEAN DEVIATION (MD) 

O índice MD demonstra a perda média total do campo visual. Dá-nos a ideia da 

sensibilidade geral do campo visual do doente. 

Um valor baixo de MD pode ocorrer na presença duma catarata ou dum glaucoma. 

Defeito precoce se MD for menor que -6dB 

Defeito médio se o MD estiver entre -6dB e -12 dB 

Defeito grave se o MD for superior a -12 dB 

 

PATTERN STANDARD DEVIATION (PSD) 

Representa numericamente a ilha de visão do doente, nomeadamente em relação á 

sua forma. 

No glaucoma diminui á medida que a sensibilidade dos seus pontos diminui. 

 

SHORT-TERM FLUCTUATION (SF) 

É uma medida que nos dá uma ideia sobre o grau de consistência das respostas do 

doente no mesmo exame. 

Num campo visual normal, o valor do SF situa-se entre 1 e 2,5 dB. 

 

CORRECTED PATTERN STANDARD DEVIATION (CPSD) 

É um valor calculado a partir de um ajuste que é feito no valor do PSD, para o valor do 

SF. 

 

RESULTADOS SUMARIOS DO TESTE HUMPHREY 

OUTSIDE NORMAL LIMITS –  

 

BORDERLINE – 
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GENERAL REDUCTION OF SENSITIVITY – 

 

ABNORMAL HIGH SENSITIVITY – 

 

WITHIN NORMAL LIMITS – 

 

ESTUDO DA MANCHA CEGA 

A mancha cega normal constitui no campo visual, um escotoma absoluto, de forma 

ovalar. É um escotoma fisiológico. 

Devido ao facto de o nervo óptico se encontrar na área nasal do olho, a mancha cega 

é visualizada habitualmente na parte temporal do campo visual. 

A mancha cega é envolvida por uma zona de sensibilidade baixa (a zona pericecal) – 

o aumento desta área é um sinal precoce de glaucoma. 

A exclusão da mancha cega é caracterizada pela passagem para dentro dum isoptero 

que deveria passar por fora. 

O alargamento da mancha cega é considerado não específico. Se a mancha cega se 

alargar de maneira arqueada, pode ser chamado escotoma de seidel (observado no 

glaucoma precoce). 

 

ANOMALIAS DO CAMPO VISUAL__________________________ ______ 

 

Há 3 tipos de anomalias: 

- contracção 

- depressão 

- escotomas (relativo/absoluto) 

 

CONTRACÇÃO -  É a área do campo visual totalmente cega a qualquer tipo de 

estímulo luminoso, qualquer que seja o tamanho e a intensidade da luz. 

Um exemplo de contracção normal será aquela provocada pelo nariz ou pelos 

supracílios. 

 

FORMAS DE CONTRACÇÃO : 

-PERIFERICA GERAL 

-PERIFERICA PARCIAL 

-EM SECTOR 

-HEMIANÓPSIA PARCIAL 

-HEMIANÓPSIA TOTAL 
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-HEMIANÓPSIA ESCOTOMATOSA 

 

DEPRESSÕES - A área de defeito do campo visual nunca é absoluta, podendo às 

vezes ser mesmo discreta. 

A depressão pode ser dividida em: 

-depressão geral 

-depressão local 

Na depressão total, todas as isopteras são mais pequenas e algumas centrais mesmo 

ausentes. (há depressões consideradas normais, como por exemplos: opacidade 

meios ópticos, leucomas córnea, cataratas, turvação vítreo). 

A depressão local é a forma mais comum do defeito campimétrico. Pode ter formas 

variadas, incluindo mesmo a forma de escotoma). 

A depressão generalizada pode ser um sinal precoce de glaucoma, mas pode ocorrer 

também com a idade, miose e turvação meios ópticos. 

 

Qualquer defeito campimétrico deve ser analisado quanto à: 

- posição 

- forma 

- tamanho 

- uniformidade 

- bordos 

- resolução 

- mono ou binocularidade 

 

ESCOTOMAS -  

Correspondem a uma diminuição ou a uma perda de sensibilidade na zona retiniana 

normal, no interior do campo visual. 

ESCOTOMAS CENTRAIS 

Recobrem o ponto de fixação 

Podem ser não sistematizados (estão ligados a lesões pré-retinianas ou alterações 

vítreas) ou sistematizados (acompanham-se de diminuição da acuidade visual mais ou 

menos). São as Hemianópsias laterais ou altitudinais ouas Quadrantópsias . São uma 

lesão pré ou retroquiasmática. 

São Homónimas (ocupam a porção direita ou esquerda dos 2 campos visuais), 

Heterónimas (os 2 campos, temporais ou nasais são allterados) 

Em caso de bilateralidade, há congruência se as características dos deficits são 

idênticas. 
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Escotomas heterónimos bitemporais são a consequência duma lesão da porção 

posterior do quiasma, uma causa tumoral (adenomas hipofisários, gliomas), uma 

causa vascular (aneurismas) ou uma inflamação (aracnoidite optoquiasmática). 

Escotomas homónimos são consequência de lesões do córtex occipital. 

 

ESCOTOMAS CECO-CENTRAIS 

-Resultam da diminuição da sensibilidade que se estende da mancha cega até ao 

ponto de fixação. 

 

ESCOTOMAS CENTRO-CECAIS 

Estendem-se do ponto de fixação para a papila. 

Entre as causas encontram-se Neuropatias Tóxicas, vasculares, inflamatórias ou 

Degenerativas. 

 

ESCOTOMAS PERI OU PARACENTRAIS 

São os escotomas fasciculares (resultam do atingimento do feixe do nervo óptico). 

Observa-se na evolução de glaucoma, na retinopatia pigmentar, na coroidite miópica. 

 

 

HEMIANÓPSIA 

 

É um exemplo de defeito em sector binocular: 

- Hemianópsia homónima total 

- Hemianópsia homónima parcial congruente ou incongruente 

- Quadrantópsia homónima 

- Quadrantópsia cruzada 

- Hemianópsia bitemporal 

- Hemianópsia binasal 

- Hemianópsia altitudinal 

- Hemianópsia homónima dupla 

- Hemianópsia com libertação macular 

- Hemianópsia com atingimento macular 

 

HEMIANÓPSIA HOMÓNIMA TOTAL 

 

É uma contracção bilateral que pode ser direita ou esquerda, apresentando cegueira 

total na metade temporal de um dos olhos e na metade nasal do outro olho. 
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Implica a destruição das vias ópticas que podem ou não incluir fibras maculares, para 

além do quiasma.  

É comum em lesões vasculares ou em traumatismos cranianos com marcada 

obtrucção cerebral. 

 

HEMIANÓPSIA HOMÓNIMA PARCIAL 

 

É o defeito de campo resultante de uma lesão retro-quiasmática. 

Implica uma destruição parcial ou mesmo interrupção das vias ópticas. 

A causa mais comum são doentes com degenerescência ou tumores cerebrais. 

Em contraste com a Hemianópsia total, o eixo do defeito é inclinado. 

No defeito incongruente, o defeito de campo é assimétrico nas suas duas metades. 

Pode ser de grande valor diagnóstico quanto á localização da lesão. 

Quanto maior a incongruência, mais anterior na porção pós-quiasmática das vias 

ópticas está a lesão. 

As lesões do lobo temporal podem diferenciar-se das lesões do córtex visual pelo seu 

carácter incongruente numa hemianópsia homónima. 

Se a hemianópsia homónima estiver associada a um nistagmo optocinético 

assimétrico ou positivo, elas estão situadas na porção mais profunda do lobo parietal. 

 

QUADRANTÓPSIA HOMÓNIMA 

 

A quadrantópsia homónima superior é característica de lesões do lobo temporal e 

também pode resultar de lesão do lábio inferior da cissura calcarina. 

Se houver congruência----as lesões são mais posteriores. 

Se houver incongruência----as lesões são mais anteriores. 

 

HEMIANÓPSIA BITEMPORAL 

 

O defeito pode variar desde uma ligeira depressão da porção temporal superior nos 

isopteros centrais até á cegueira completa em cada campo temporal dos 2 olhos. 

Este defeito implica uma interrupção das fibras cruzadas no quiasma óptico. 

A hemianópsia bitemporal clássica resulta geralmente de um adenoma da hipófise, 

crescendo para cima e comprimindo as fibras cruzadas. A compressão começa por 

afectar o campo visual nos seus quadrantes temporais superiores. Com a evolução do 

tumor, o defeito vai ocupar todo o campo temporal de ambos os olhos. 
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HEMIANÓPSIA BINASAL 

 

Não é um defeito verdadeiramente hemianóptico, quer dizer que não é patognomónico 

de lesão quiasmática. 

Pode ser consequência de lesões simétricas de ambas as partes temporais da retina. 

Exemplo: 

- Edema retina 

- Atrofia óptica (aracnoidite óptico-quiasmática) 

- Aneurisma carótida interna 

- Tumores do 3º ventrículo. 

 

HEMIANÓPSIA CRUZADA 

 

É rara. 

Caracteriza-se pela perda de um quadrante superior num campo e deficit do quadrante 

inferior do lado oposto. 

 

ETIOLOGIA: (É quase sempre de causa vascular) 

Síndrome de compressão quiasmático 

Glaucoma 

Coroidites justa-papilares bilaterais 

 

HEMIANÓPSIA ALTITUDINAL 

 

Pode ser uni ou bilateral. 

A lesão que a provoca é a localização pré-quiasmática. Aparece em acidentes 

vasculares dos vasos centrais da retina. 

 

OUTRAS ETIOLOGIAS: 

-meningioma sulco olfactivo 

-lesão intrínseca do n. óptico. 

 

HEMIANÓPSIA HOMÓNIMA DUPLA 

 

Pode resultar de: 

- Acidentes vasculares 1º e 2º 

- Enfarte lobo occipital 
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- Intoxicação por monóxido carbono 

- Paragem cardíaca 

 

HEMIANÓPSIA HOMÓNIMA INCONGRUENTE COM ATINGIMENTO MACULAR 

 

É pouco comum. 

ETIOLOGIA: 

- Lesões do córtex estriado. 

 

QUADRANTÓPSIA HOMÓNIMA ESQUERDA COM PRESERVAÇÃO MACULAR 

 

A preservação macular numa hemianópsia é a mais comum das lesões do córtex 

occipital. 

Se a irregularidade é simétrica ou congruente, é provavelmente de localização cortical. 

 

HEMIANÓPSIA BITEMPORAL COM ATINGIMENTO MACULAR 

 

Num acidente resultando de um traumatismo craniano com ruptura quiasmática, 

ambos os campos bitemporais são completamente cegos, embora a acuidade visual 

seja de 10/10. 

 

CAMPO VISUAL NO GLAUCOMA___________________________ _____ 

 

Nenhuma patologia está tão intimamente ligada ao estudo do campo visual como o 

glaucoma. 

Como a visão central só é afectada na fase final da doença, o paciente poderá não se 

aperceber da perda de visão. Só a continuação da avaliação dos campos visuais é 

que pode dar a ideia da progressão da doença. 

O estudo da área central é muito importante para a avaliação do escotoma de Bjerrum. 

 

EFEITOS INCIAIS  

A 1ª alteração do campo visual consiste na contracção generelaizada de todas as 

isopteras por perda difusa de fibras nervosas. Possui escasso valor diagnóstico, 

porque outros processos como os erros de refracção não corrigidos, as cataratas, a 

miose e a idade avançada podem produzir modificações idênticas. 
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O 1º defeito campimétrico clinicamente significativo é um escotoma a 10-20 graus do 

ponto de fixação, em área que constitui extensão inferior e superior da mancha cega 

(área de Bjerrum). 

Inicialmente, os defeitos não entram em contacto com a própria mancha cega, mas, 

com o tempo, tendem a alargar-se em sentido circunferencial, seguindo a distribuição 

das fibras nervosas arqueadas ( escotoma de Seidel). 

O aumento da mancha cega é um sinal demasiado inespecífico para ter importância 

diagnóstica. 

Escotomas paracentrais isolados. 

O degrau nasal ou cunha temporal associa-se com frequência a outros defeitos e rara 

vez constituem achados únicos. 

 

EFEITOS TARDIOS 

Os escotomas da área de Bjerrum fundem-se para formar o defeito arciforme, que se 

estende da mancha cega até aos 5º nasais, respectivamente à mácula. 

A perda do campo visual vai propagar-se para a periferia e zonas centrais, só ficando 

um pequeno ilhéu de visão central e outro temporal. 

 

ALTERAÇÃO DOS CAMPOS VISUAIS EM DISTURBIOS DE ORIGE M 

PSICOGENÉTICOS 

 

HISTERIA 

O campo visual típico é um campo de fadiga e em espiral. 

O outro defeito típico é em forma de estrela. 

O campo visual tubular também pode ser típico. 

 

COMPRESSÃO DO NERVO ÓPTICO 

O defeito mais comum é o escotoma central (10 a 20 º á volta do ponto de fixação), 

mas com defeitos hemianópticos. 

 

QUIASMA 

A visão binocular começa no quiasma e, por isso, qualquer lesão simples produz um 

defeito simultâneo nos 2 campos visuais. 

O defeito mais característico no CV é a hemianópsia bitemporal ( adenoma da 

hipófise). 
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NEURITE ÓPTICA PERIFÉRICA AGUDA 

Acentuada contracção 

É unilateral. 

 

ESCLEROSE MÚLTIPLA 

Escotoma em arco, paracentral ou pericentral. Anular ou centro-cecal. 

Os escotomas podem aparecer ou desaparecer, o que faz parte da esclerose múltipla. 

 

EDEMA DA PAPILA 

Aumento da mancha cega. 

 

ATROFIA ÓPTICA SECUNDÁRIA 

Há contracção periférica especialmente do lado nasal. 

Pode produzir hemianópsias altitudinais e finalmente a cegueira. 

 

PAPILITE 

Os campos visuais apresentam escotomas centrais, com ou sem depressão periférica. 

 

 

NERVO ÓPTICO_________________________________________________ 

 

COLOBOMAS 

Os campos visuais são muito parecidos com os do glaucoma (a diferença reside  em 

que aqui são estacionários). 

 

DRUSENS DO DISCO ÓPTICO 

Ocorre uma retracção irregular do campo visual. Encontra-se igualmente um 

alargamento da mancha cega e escotomas arqueados. 

 

CLOROQUINA 

O campo visual mais característico é a existência dum escotoma central. 

MONÓXIDO DE CARBONO 

Pode apresentar uma Heminanópsia homónima bilateral. 

 

AMBLIOPIA NUTRICIONAL 

Escotomas centrais bilaterais. 
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AMBLIOPIA DO ALCOOL ETÍLICO 

Atrofia óptica e escotma central. 

 

ACIDENTES VASCULARES 

As hemianópsias são os defeitos campimétricos mais correntes. 

 

AMBLIOPIA DO TABACO 

Escotoma centrocecal, sempre bilateral. 

É sempre ovalado. 

 

DOENÇAS DA RETINA__________________________________ _________ 

 

RETINOPATIA PIGMENTAR 

Escotoma  anular 

Á medida que a doença avança, o escotoma torna-se cada vez mais largo. 

 

OCLUSÃO VEIA CENTRAL DA RETINA 

Escotoma central e contracção periférica. 

 

DOENÇAS DA CORÓIDE_________________________________________ 

 

COROIDITE DISSEMINADA 

Escotomas arciformes e retracção isopteras. 

 

COROIDITE LOCALIZADA 

Escotoma Jensen (existe um espaço entre a mancha cega e o escotoma). 

 

CONCLUSÃO: 

Defeitos campimétricos do feixe fibras nervo óptico são típicos da doença Glaucoma 

Escotomas centrais são característicos de doença do nervo óptico ou da mácula. 

Ocorrendo raramente no Glaucoma. 

Diminuição generalizada da sensibilidade retiniana, sem alterações localizadas, são 

habitualmente resultado de opacidades meios ópticos e defeitos refracção. 

 

 

 


