AVALIAÇÃO FINAL CURSO DE CAMPO VISUAL

1. No exame abaixo, considerando que um dos índices de confiabilidade está
alterado, qual seria esse índice mais provavelmente?
a) perda de fixação
b) falso positivo
c) falso negativo
d) GHT

2. Em relação ao exame de campo visual, pacientes com defeito glaucomatoso
severo tendem a apresentar:
a) maior flutuação do limiar de sensibilidade (flutuação de curto prazo)
b) maior quantidade de falso-negativos
c) maior quantidade de perdas de fixação
d) todas as anteriores estão corretas

3). Assinale a alternativa correta em relação aos gráficos de tons de cinza dos dois
exames de campo visual abaixo:
a) a imagem 1 é o reflexo do excesso de falsos positivos apresentados pelo
paciente durante a realização do exame
b) a imagem 2 está mais provavelmente relacionada com o excesso de perdas de
fixação durante a realização do exame
c) as imagens 1 e 2 não sugerem problemas relacionados com confiabilidade do
exame
d) podemos concluir que a imagem 1 indica perda funcional grave, ja que muitos
estímulos não foram vistos pelo paciente.
Imagem 1

Imagem 2

4. Um exame de campo visual (branco-no-branco, sita-standard, 30-2) apresentou
muitas perdas de fixação, falsos-negativos e tempo de exame maior que o usual. O
que pode ser feito para melhorar a confiabilidade em um próximo teste?
a) orientar melhor o paciente e mudar de estratégia SITA standard para Fullthreshold
b) orientar melhor o paciente e mudar de programa 30-2 para 24-2
c) orientar melhor o paciente e realizar o exame do olho esquerdo primeiro
d) orientar melhor o paciente e mudar o estímulo para azul no amarelo

5. Assinale a alternativa INCORRETA em relação a analise de progressão no
glaucoma:
a) É utilizada para avaliar a estabilidade do quadro em doentes, mas não tem
utilidade para diagnóstico.
b) Sofre influência de fatores inerentes ao paciente.
c) A capacidade de detecção de progressão depende diretamente da frequência de
exames.
d) Pode ser avaliada através da analise de eventos ou por tendência.

6. Em relação a análise de tendências, assinale a alternativa correta:
a) Precisa de menos exames para poder detectar progressão quando comparada a
análise por eventos.
b) Precisa de menos tempo de seguimento poder detectar progressão quando
comparada a análise por eventos.
c) Compara somente o exame de baseline com o exame mais atual, buscando
mudanças que excedam a variabilidade normal esperada.
d) Sua capacidade de análise sofre influência significativa (negativa) de exames
com resultados outliers (extremos).
7. Assinale a alternativa INCORRETA em relação a conceitos de análise de
progressão no glaucoma:
a) O exame basal de referência deve ser ajustado na medida que intervenções
ocorrerem (ex.: após uma trabeculectomia).
b) Ao longo do seguimento do paciente, o índice global MD sofre menos influência
de opacidade de meios do que o índice VFI.
c) Os valores do índice MD tendem a ficar cada vez mais negativos a medida em
que a doença avança.
d) O número de pontos identificados como alterados no gráfico pattern deviaton
(aparelho Humphrey) tende a diminuir a partir de valores de MD mais negativos
que -20dB.
8. Um determinado paciente, após longo tempo de seguimento com glaucoma
estável, apresenta piora dos valores de sensibilidade do campo visual na analise de
eventos do GPA (aparelho Humphrey) em uma primeira avaliação. Entre as opções
abaixo, assinale a alternativa conduta INCORRETA:
a) É importante correlacionar os achados do exame funcional com dados clínicos e
resultados da avaliação estrutural.
b) É importante avaliar os índices de confiabilidade do exame e dados sobre o
comportamento do paciente durante a realização do exame.
c) É importante reduzir a pressão intraocular de imediato para evitar deterioração
adicional da função visual.
d) É importante repetir o exame de campo visual para poder confirmar se houve
progressão verdadeira ou apenas flutuação entre as visitas.

9. O espaço entre cada região da retina testada pelos programas 24-2 e 10-2 é de:
A. 6° e 2º, respectivamente
B. 2° e 6°, respectivamente
C. 6° em ambos os programas.
D. 2° em ambos os programas.

10. Pode-se estimar que os axônios que compõem o nervo óptico em sua porção
supero-temporal, temporal, e infero-temporal têm a maioria de suas respectivas
células ganglionares aproximadamente localizadas:
A. Fora da região macular; dentro da região macular; na porção inferior macular,
respectivamente.
B. Nasalmente ao disco óptico; nasal-superior ao disco óptico; temporalinferiormente ao disco óptico, respectivamente.
C. Em localizações que se sobrepõem fora da região macular.
D. Na região foveal.
11. São fatores preditivos de que os 10° centrais da visão precisam ser
investigados com programa como o 10-2, exceto:
A. Escotoma em pelo menos 1 dos 4 pontos centrais detectado com programa 24-2
ou 30-2.
B. Dano estrutural das células ganglionares na região temporal, especialmente
temporal-inferior, da mácula.
C. Casos avançados de glaucoma.
D. Dano na região nasal do disco óptico.
12. Qual das alternativas descreve característica em comum entre os programas
G1, do perímetro Octopus, e 24-2C, do perímetro Humphrey, e sua relevância
clínica.
A. Menor densidade de pontos testando a região dos 10° centrais de visão, em
relação a programas tradicionais como o 30-2 e 24-2, podendo auxiliar para
detecção de dano visual que acometa a fixação visual ou região adjacente.
B. Maior densidade de pontos testando a região dos 10° centrais em relação a
programas tradicionais como o 30-2 e 24-2 podendo auxiliar para detecção de dano
visual que acometa a fixação visual ou região adjacente.
C. Ambos avaliam não mais do que os 24° centrais da visão auxiliando na detecção
de dano inicial glaucomatoso.
D. A localização de todos os pontos testados pelos dois programas é precisamente
igual, aumentando a reprodutibilidade entre exames feitos com um programa ou
outro.
13. As lesões anteriores ao corpo geniculado lateral podem cursar com alterações
fundoscópicas. Em caso de lesão compressiva do quiasma óptico, o nervo óptico
apresentará:
A) Apenas atrofia nasal em ambos olhos
B) Apenas atrofia superior em ambo olhos
C) Atrofia em região nasal e temporal (lesão em faixa)
D) Atrofia em região superior e inferior

14. Em caso de lesão quiasmática, como espera – se encontrar o campo visual:
A) Hemianopsia homômina direita ou esquerda.
B) Defeito de campo temporal em ambos olhos
C) Perda de campo total em um olho e normal no contralateral
D) Pode ocorrer degrau nasal, como no glaucoma.
15. Algumas patologias podem cursar com defeito de campo visual central ou
cecocentral bilateral, exceto:
A) Doenças carenciais (tabaco álcool)
B) Doença mitocondrial de Leber
C) Distrofia de cone
D) Neuropatia óptica isquêmica anterior
16. Quanto à neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica (NOIA NA). São
corretas as afirmativas, exceto:
A) Apresenta acometimento das artérias ciliares posteriores longas
B) Em geral, apresentam VHS e PCR dentro da normalidade
C) Pode apresentar campo visual com perda altitudinal
D) A NOIA NA apresenta palidez setorial característica, sendo que a palidez ocorre
após cerca de 3 – 6 meses após o evento inicial.
17. Quanto ao campo visual Octopus, é correto afirmar:
a) Os defeitos do campo visual aparecem com um sinal negativo nos gráficos, nos
índices globais e na análise em clusters.
b) Os pontos de testagem do Programa G seguem a distribuição da camada de
fibras nervosas da retina.
c) A estratégia TOP, por ser muito rápida, serve apenas para triagem.
d) A estratégia Normal deve ser preferida, por ser mais detalhada.
18. Sobre a Curva de Bebie do Octopus, marque a alternativa correta:
a) Os defeitos difusos aparecem melhor do lado direito, no final da curva.
b) Ela é construída a partir do gráfico Comparisons, que é o gráfico que representa
os defeitos do paciente comparados à população normal da mesma idade.
c) Os defeitos localizados não modificam a forma da curva.
d) Ela não consegue separar os defeitos difusos dos defeitos localizados do campo
visual.

19. Na análise de progressão do Octopus, são avaliados 4 índices globais. Marque a
alternativa incorreta:
a) O MD representa a severidade geral da perda do campo visual. Através dele é
possível diferenciar a perda difusa da perda localizada.
b) O DD representa o componente difuso da perda e é calculado através da Curva
de Bebie.
c) O sLV representa os defeitos localizados do campo visual e é calculado através
do desvio padrão dos defeitos.
d) O LD também representa os defeitos localizados, porém é calculado através da
Curva de Bebie. Ele se correlaciona fortemente com o sLV.
20. Sobre o gráfico de tendência do MD (Mean Defect), marque a alternativa
incorreta:
a) O gráfico mostra a velocidade de progressão em decibéis por ano.
b) A zona cinza é a região da normalidade.
c) A linha dos 25 dB é a linha da Deficiência Visual séria.
d) O triângulo vermelho fechado, voltado para baixo, mostra que o paciente
provavelmente está progredindo, porque a chance desta progressão ocorrer em
uma população normal é menor do que 1%.
21. Sobre o Gráfico Polar do Octopus, é incorreto afirmar:
a) Ele mostra os defeitos do campo visual ponto a ponto.
b) Ele se baseia no fato de que os defeitos do campo visual aparecem de forma
invertida em relação aos defeitos estruturais.
c) Ele está incluído na análise de progressão do Octopus, através do Polar Trend.
d) Ele fornece a significância estatística da progressão de cada ponto.
22. Sobre a inovação ocorrida com o advento do SITA FASTER 24-2 C é correto
afirmar:
A) É um exame mais detalhado e por tanto mais demorado que o full threshold.
B) Os pontos centrais fazem o equivalente a um exame 10-2 sobreposto a um 242.
C) O SITA FASTER (sem os pontos centrais) não é capaz de realizar avaliação de
progressão pelo GPA.
D) Os 10 pontos centrais foram selecionados de acordo com as áreas suscetíveis ao
dano glaucomatoso central demonstrado em estudos.

23. Assinale a alternativa correta:
A) Há evidencias que preconizam o uso das perimetrias “fundus tracked” ao invés
da perimetria standard.
B) A perimetria fundoscópica Compass avalia os padrões 10-2 e 24-2
correlacionando a função com a estrutura.
C) As avaliações oferecidas pelas microperimetrias MP-3 e MAIA são idênticas as do
Compass.
D) Tamanho da pupila e dos cílios não são problemas técnicos na realização da
perimetria fundoscópica Compass.
24. Sobre achados nos trabalhos científicos publicados sobre a perimetria
fundoscópica Compass descritos na aula é correto afirmar:
A) A correlação estrutura-função foi péssima.
B) A capacidade diagnóstica foi muito superior a do perímetro Humprey.
C) A variabilidade teste-reteste da sensibilidade média foi menor no Compass
provavelmente devido a aspectos técnicos como o auto-foco e o “fundus tracking”.
D) Todos os estudos concluíram que podemos prescindir de perimetria standard.

