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Resumo 
 

 



Polati M. Comparação entre a sensibilidade do hemicampo visual temporal e 

do hemicampo visual nasal em pacientes com estrabismo convergente de 

aparecimento precoce [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2005. 83 p.   

 

Com o objetivo de avaliar a hipótese de redução da sensibilidade do 

hemicampo nasal, o que aumentaria a assimetria temporal-nasal do campo 

visual, nos pacientes com estrabismo convergente de aparecimento precoce 

(antes de dois anos de idade) em comparação aos normais, foram 

estudados os dois olhos de 66 pacientes, 33 estrábicos e 33 normais, com 

idade que variou de 7 a 30 anos, com o método da perimetria estática, 

utilizando-se o programa SITA Standard, do perímetro Humphrey Série 700. 

Os resultados mostraram haver nítida acentuação da assimetria de 

sensibilidade entre os dois hemicampos temporal e nasal nos indivíduos com 

esotropia, comparados aos indivíduos normais. Esta assimetria ocorreu 

devido a evidente diminuição da sensibilidade dos pontos mais periféricos 

escolhidos, cuja soma dos valores exibiu redução média da sensibilidade de 

–15,71% em relação ao normal. Não houve diferença dos valores de 

sensibilidade entre os dois olhos tanto no grupo normal como no grupo com 

esotropia. 

 

Descritores: 1. ESOTROPIA / fisiopatologia 2. PERIMETRIA / métodos  3. 

CAMPOS VISUAIS 4. ESTUDOS DE CASOS E CONTROLES 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary 
 

 



Polati M.  Comparative study between the visual temporal hemifield  and  the 

visual nasal hemifield sensitivity in patients with early onset convergent 

strabismus [thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2005.  83p.   

 

With the objective of analysing the hypothesis that a reduction in 

sensitivity of the nasal visual hemifield, that in turn would lead to an increase 

in the nasotemporal asymmetry of the visual field, in patients with early onset 

convergent strabismus - before 2 years of age – if compared to normal 

patients, both eyes of 66 patients – 33 esotropes and 33 normal – were 

studied. Patient’s age varied from 7 – 30 years. The method of examination 

was that of static perimetry utilizing the Sita Standard program of the 

Humphrey perimeter 700 Series. The results depicted a clear accentuation of 

the nasotemporal asymmetry in esotropes if compared to normal patients. 

This asymmetry was related to the evident decrease of sensitivity in the most 

peripheral of the chosen points studied. The quantitative sum of values of 

sensitivity of these points exhibited an average reduction of -15.71% in 

relation to the normal patients. For both groups, normal and esotropes, there 

was no difference in values of sensitivity between the two eyes. 

  

Key words: 1. ESOTROPIA / physiopathology 2. PERIMETRY / methods  3. 

VISUAL FIELDS 4. STUDY OF PATIENTS 
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Ao se considerar o ser humano adulto normal, verifica-se que o 

hemicampo visual temporal apresenta sensibilidade maior que o hemicampo 

nasal (1,2,3). Os fatores ópticos parecem ter papel pouco importante em tal 

assimetria (2). Ela pode estar mais relacionada com o fato da retina nasal ter 

maior número de fotorreceptores (4) e de células ganglionares (5) que a retina 

temporal. Em trabalhos experimentais com macacos adultos, demonstrou-se 

assimetria semelhante na densidade de receptores (6), no volume de 

camadas no corpo geniculado lateral (7), na resolução espacial das células 

do CGL (8), na espessura das colunas de dominância ocular no córtex 

estriado (9), onde as colunas correspondentes ao olho contralateral ocupam 

maior área que as colunas do olho ipsilateral (10). Filogeneticamente, sabe-se 

que existe o cruzamento de todas as fibras no quiasma óptico nos 

vertebrados abaixo dos mamíferos. Nos animais placentários, o cruzamento 

é incompleto e o número de fibras não cruzadas aumenta com o grau de 

frontalização dos olhos. Nos gatos e cachorros, há um quarto de fibras não 

cruzadas, um terço em primatas superiores e metade no homem (11). 

Essa assimetria nasotemporal é evidente no campo visual periférico 

das pessoas normais: tanto a resolução espacial como a hiperacuidade 

visual (teste de discriminação visual vernier) são superiores no hemicampo 

temporal (12), correspondendo à assimetria estrutural encontrada tanto na 
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retina como no córtex visual (9,13). Sireteanu e Fronius, 1981(14), avaliaram a 

acuidade visual de pacientes normais e estrábicos (convergentes) ao longo 

do meridiano horizontal, nasal e temporalmente, a 5, 10, 20 e 40 graus do 

ponto central de fixação, com o método de padrão em grades. Verificaram 

que a acuidade visual da retina nasal periférica (40 graus) excedeu 

significativamente a da periferia temporal nos pacientes normais, essa 

diferença tendo-se acentuado muito nos pacientes estrábicos e com 

ambliopia.  

Há extensos trabalhos elaborados para estudar a anatomia do 

sistema visual, dos aspectos fisiológicos e de desenvolvimento das funções 

visuais. Embora a maioria dessas pesquisas tenha sido realizada em 

animais, sendo incerta a aplicação de seus resultados aos seres humanos, 

com elas se elucidaram vários fatores relacionados com o sistema visual 

humano. 

Sabe-se que a informação visual é transferida da retina para os 

centros corticais através de dois subsistemas: o parvocelular (P) e o 

magnocelular (M) (15). Esses sistemas são compostos de duas vias paralelas 

com função, anatomia e fisiologia diferentes, levando os sinais visuais em 

paralelo até o córtex occipital e a outras áreas do sistema nervoso central. O 

sistema P é responsável pela visão central fina de forma (AV) e pela visão 

de cores. É mais sensível a estímulos de alta freqüência espacial e baixa 

freqüência temporal. Ao sistema M são atribuídas a visão periférica mais 

grosseira de forma (campo visual periférico), a percepção de movimentos 
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rápidos e a visão de contraste, e ele responde melhor a estímulos de baixa 

freqüência espacial e alta freqüência temporal. A via M se origina das células 

ganglionares M da retina, raramente encontradas na fóvea, mas que 

aumentam em número à medida que cresce a excentricidade, e formam o 

maior grupo de células ganglionares entre 10 e 20 graus do ponto central.  

A via P tem origem nas células ganglionares P, que têm alta 

densidade na fóvea e diminuem em número na direção da periferia da retina. 

Em trabalho com animais, demonstrou-se que a densidade das células 

ganglionares é simétrica ao redor dos 15 graus centrais, mas, fora dessa 

área, a retina nasal tem aproximadamente duas vezes mais células que a 

retina temporal (16,17). No CGL, o núcleo é dividido em células P e células M 

e, no córtex estriado, as lamelas P e M são segregadas, porém com vias de 

interconexão entre elas. Do córtex estriado, as informações das células M se 

dirigem às áreas parietoccipitais, enquanto as provenientes das células P 

vão para as áreas temporoccipitais.  

A organização das vias de condução do sistema nervoso central não 

está completa ao nascimento, mas progride rapidamente até atingir os 

padrões axonais normais do adulto. Isso inclui a separação das projeções 

neurais dos dois olhos no CGL, bem como a formação das colunas de 

dominância ocular no córtex visual estriado. Quando os estímulos 

provenientes do CGL alcançam a camada 4 C do córtex, as informações dos 

dois olhos ainda permanecem segregadas e cada camada responde apenas 

a um olho. O estímulo de cada olho é distribuído numa série de ramificações 

 



Introdução  
  
 

5

e camadas que se interconectam e se alternam com as camadas do outro 

olho. Esse padrão inervacional é a base anatômica das colunas de 

dominância ocular (18). As células das camadas mais superficiais e as mais 

profundas tendem a ser mais binoculares que as da camada 4 C, embora 

haja tendência a responderem mais intensamente a estímulos de um dos 

olhos. A competição dos neurônios pós-sinápticos nas vias visuais centrais 

durante esse período de desenvolvimento, fato que depende da atividade de 

cada olho, é importante para que se estabeleça o padrão final das conexões 

axonais (19). Se um olho é mais estimulado que o outro, há desequilíbrio no 

processo competitivo, fato conhecido como inibição competitiva. LeVay et 

al., 1985(9), em estudo com macacos, estabeleceram a correlação 

topográfica do córtex estriado e do campo visual. Verificaram que existe 

grande diferença de espaço entre as faixas de dominância que representam 

a fóvea e as áreas periféricas. Na fóvea há cerca de oito pares de faixas 

para cada grau, enquanto que, nas áreas mais periféricas, cada par de 

faixas corresponde a vários graus, fato que poderia explicar a magnificação 

dos 15 graus centrais no campo visual. 

O nascimento é um evento prematuro em relação ao sistema visual, 

pois ocorre quando todo o sistema é ainda imaturo. É fato conhecido, tanto 

em humanos como em animais, que o campo visual ao nascimento é 

incompleto e que só atinge as dimensões normais durante o período pós-

natal, através de expansão gradual (20). O desenvolvimento dos dois 

hemicampos é, no entanto, assimétrico. O alargamento do hemicampo nasal 

progride mais lentamente que o do hemicampo temporal, até chegar a 
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dimensão normal do adulto (20,21). Sireteanu et al, 1993(22), avaliaram a 

acuidade visual de grades na periferia do campo visual de crianças com 

idade que variou de 17 dias a 14 meses e verificaram que a acuidade visual 

monocular e a binocular periféricas aumentaram entre dois e 11 meses de 

idade, mas não atingiram os valores do adulto no final do primeiro ano de 

vida. Segundo Mayers & Dobson, 1982(23), a acuidade periférica ainda vai se 

desenvolver após o primeiro ano. Isso pode ser devido ao fato de que no 

homem, somente a partir da décima primeira semana de vida é que as fibras 

não cruzadas começam a se diferenciar (11). No entanto, desconhece-se até 

hoje a idade em que a acuidade visual e o campo visual periféricos atingem 

os valores do adulto normal. 

O campo visual monocular no adulto é subdividido em três 

segmentos: um segmento nasal de percepção binocular, um segmento 

temporal de percepção binocular e um segmento temporal de percepção 

estritamente monocular. O campo nasal se estende até ao redor de 60 graus 

do ponto de fixação central e o campo temporal, até 100 graus. No 

estrabismo divergente de grande ângulo, de longa duração, o campo visual 

nasal pode ir além de 60 graus. Tal fato levou alguns autores a sugerirem (24) 

que a estimulação visual poderia ser o fator determinante mais importante de 

ampliação do campo visual.     

Nas crianças normais, a assimetria de sensibilidade entre o campo 

nasal e o temporal é mais marcada, diferença especialmente notada no 

campo nasal periférico (25). Não existem evidências conclusivas que 

 



Introdução  
  
 

7

esclareçam onde se situa a causa de tal assimetria. Estudos com macacos 

sugeriram que talvez houvesse imaturidade das vias além do CGL (8). Uma 

possibilidade seria que as projeções das vias não cruzadas para o córtex ou 

diretas da retina para o colículo superior, amadureceriam mais lentamente 

que as projeções das vias cruzadas. Uma outra hipótese seria que o 

amadurecimento retardado dos impulsos corticais para o mesencéfalo 

resultaria de desenvolvimento mais lento da capacidade de percepção do 

campo visual nasal. A ausência ou a escassez de estímulos do córtex para o 

mesencéfalo afetaria mais o campo nasal, pois os impulsos diretos da retina 

para o colículo superior se originam, predominantemente, das vias cruzadas 

(26).  

Reconhece-se, em toda a literatura estudada, a importância da 

estimulação sensorial adequada para o desenvolvimento e a manutenção do 

sistema nervoso. A experiência binocular, que se interrompe quando há 

desvio de um olho, é fundamental para o desenvolvimento do córtex visual: o 

estrabismo impediria a competição entre os dois olhos, necessária para a 

ativação correta dos neurônios corticais binoculares. Contudo, para que essa 

competição ocorra, são requeridas circunstâncias favoráveis, pois existe a 

tendência das células serem dominadas ora por um olho, ora pelo outro, 

evitando que o olho dominante predomine completamente e, para isso, as 

células binoculares precisam receber, sincronicamente, estímulos dos dois 

olhos  Trabalhos experimentais com gatos e macacos mostram a grande 

alteração da dominância ocular no córtex estriado pela perda do campo 

binocular de visão (27-31). A extensão do dano causado às estruturas de todo 
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o sistema visual vai depender, entre outros fatores, da condição de 

amadurecimento dessas estruturas na época em que se iniciou o desvio. 

Atualmente, todos concordam quanto ao fato de que a visão binocular 

desenvolve-se nos primeiros quatro meses de vida, de que as 

transformações mais rápidas das funções visuais ocorrem no primeiro ano e 

de que esse desenvolvimento se completa ao redor de cinco anos de idade, 

podendo se estender até os sete ou oito anos. Portanto, os defeitos 

funcionais adquiridos por um sistema ainda imaturo poderão permanecer 

quando esse sistema estiver completamente funcionante: as estruturas mais 

jovens são mais predispostas a defeitos. Exemplo disso se encontra na 

pesquisa de Mehdorn, em 1984(32), e de Herzau, em 1989(33), que relataram 

grandes escotomas nasais na ambliopia. Existe a hipótese de que a 

experiência sensorial anormal na fase inicial de imaturidade interromperia o 

amadurecimento normal do córtex estriado e poderia causar dano seletivo 

da via P na ambliopia (34). Crawford & Harwerth, 2004(35), estudaram, em 

macacos com estrabismo e anisometropia induzidos precocemente, a 

acuidade visual de contraste e a espessura das colunas de dominância 

ocular no córtex visual. Verificaram que a espessura das colunas que 

receberam os estímulos dos olhos amblíopes, bem como a alteração da 

visão de contraste, tiveram redução diretamente proporcional à época de 

aparecimento e de duração do defeito. 

O campo visual binocular compreende o campo total de visão quando 

os dois olhos estão abertos e são mantidos estáveis sobre um ponto de 
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fixação. Nas pessoas normais, esse campo tem uma área central, comum 

aos dois olhos, onde não ocorre diplopia por causa da fusão das imagens 

que caem em pontos correspondentes. De cada lado dela, há uma área que 

pode ser vista apenas por um olho e que é chamada de crescente temporal 

monocular. Nos pacientes com estrabismo convergente, o campo visual 

binocular está estreitado, bem como o crescente temporal monocular do olho 

desviado. Apenas o crescente temporal, que não se corresponde com o olho 

fixador, não está suprimido nos pacientes sem fusão (36). 

No processo inicial do desvio, o estrábico tem diplopia - pela 

estimulação de dois pontos não correspondentes da retina por um mesmo 

objeto - e confusão - que ocorre pela superposição binocular simultânea de 

objetos diferentes nas fovéolas de cada olho. Considera-se, em clínica, que 

tanto os normais como o estrábico infantil evitam a confusão pelo 

mecanismo da supressão da rivalidade binocular retínica: o cérebro não 

consegue ver duas imagens diferentes simultaneamente, vindas de pontos 

correspondentes. Portanto, a diplopia seria considerada o fenômeno de 

desconforto visual que desencadearia o processo de adaptação sensorial da 

supressão cortical nos estrabismos (36). O termo supressão tem sido 

amplamente empregado às várias manifestações desse efeito, como na 

ambliopia por privação visual e na anisometropia.  Moses (1981)(37) 

conceitua como supressão visual cortical a inibição inconsciente e 

involuntária de parte ou de todo o campo visual de um olho na condição de 

visão binocular, que existe apenas quando os dois olhos estão abertos e que 

se desenvolve somente quando há imaturidade do sistema visual. O 
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estrábico não perceberia a informação visual apresentada ao olho desviado. 

Quando a supressão se torna crônica, ocorre perda da visão binocular e 

eventual preferência marcada por um dos olhos, com conseqüente ambliopia 

do olho desviado. Porém, mesmo pacientes estrábicos com acuidade visual 

normal (1,0) em cada olho, apresentam esse mecanismo de supressão, isto 

é, o desequilíbrio do mecanismo competitivo cortical entre os dois olhos, a 

inibição do olho desviado pelo olho fixador, conforme opinião de Thomas, 

1978(38) e Parks, 1984(39). O mecanismo competitivo é também sugerido em 

trabalhos experimentais em gatos, submetidos à oclusão monocular e 

binocular (40). Naqueles com oclusão monocular, verificou-se haver redução 

do tamanho das células do segmento binocular do CGL, enquanto as células 

do segmento monocular, correspondente ao olho ocluido, permaneceram 

com tamanho normal. Nos animais submetidos à oclusão binocular, não 

houve alteração do tamanho das células nos dois segmentos. Esses 

trabalhos formulam a hipótese de que o mecanismo competitivo, mais que a 

privação, seria o fator mais importante mesmo na situação de privação 

visual.   

  Em estudos com animais submetidos a estrabismo experimental 

(41,42) e em humanos (43,44), verificou-se haver perda de neurônios binoculares 

no córtex visual, achado que seria responsável pelos defeitos na somação 

binocular e estereopsia. Tal fato revelou-se mais acentuado nos estrabismos 

alternantes, que mostraram maior redução do número de células 

binoculares, o que se demonstrou em estudos experimentais com animais 

(45).  
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Livingstone & Hubel, 1988(46), sugeriram que a supressão interocular 

talvez seja mais pronunciada para os neurônios da via M, relacionados com 

a estereopsia, que para a via P. Os trabalhos que pesquisam os 

microdesvios convergentes talvez demonstrem tal fato. Nesse tipo de 

estrabismo, usualmente ocorre supressão central, em situação binocular 

apenas, e há estereopsia periférica parcialmente preservada. Embora os 

resultados dos estudos sejam contraditórios quanto à evidência da 

existência ou não de escotoma central (14,47-49), em nenhum deles não houve 

alteração de campo periférico. Por outro lado, na ambliopia por privação 

visual, ocorre supressão cortical e a grande maioria das células corticais 

respondem a estímulos exclusivamente do olho não desviado (28), havendo 

grande diminuição do número de células monoculares na área 4 C e, em 

menor número, de células binoculares, nas camadas correspondentes ao 

olho desviado, o que estaria relacionado com o desenvolvimento anormal 

das células P.  

Nas crianças com estrabismo e ambliopia, o limiar diferencial de 

sensibilidade ao estímulo luminoso dos olhos é mais elevado no campo 

temporal periférico em relação ao campo nasal e pode simular hemianopsia 

nasal (50). Num estudo com pacientes amblíopes, não só o campo visual do 

olho amblíope, mas também o campo visual do olho fixador, mostraram 

pronunciada assimetria nasotemporal (51). 
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Surge então a questão: a experiência binocular anômala instalada 

desde muito cedo na vida da criança estrábica poderia inibir o 

desenvolvimento normal do campo visual nasal periférico? 

Wiesel & Hubel, 1963(52), introduziram o modelo de “competição 

binocular”, que especula sobre como os dois olhos devem disputar a 

dominância no corpo geniculado lateral e córtex visual. Trata-se de uma 

teoria que tenta explicar porque o dano provocado pela ambliopia, devido à 

privação visual monocular precoce, afeta apenas a parte de percepção 

binocular do campo visual do olho amblíope, e não a área temporal, nem o 

crescente temporal, de percepção exclusiva monocular. Desde então, 

surgiram duas linhas de pesquisa que analisam a base neural da ambliopia: 

uma que envolve estudos neuroanatômicos, com animais submetidos à 

privação monocular e seus efeitos sobre o corpo geniculado lateral e córtex 

visual, e outra que faz abordagem funcional dos substratos neurais da 

ambliopia com potencial evocado visual, “PET-scan” (tomografia de emissão 

de pósitrons) e ressonância magnética funcional (53-55). 

O advento de novas tecnologias tem facilitado a pesquisa das 

anomalias funcionais em humanos. Demer et al, 1997(56), através da 

tomografía de emissão de pósitrons, avaliaram os efeitos da ambliopia no 

córtex visual através da quantificação do fluxo sanguíneo cerebral e do 

metabolismo de glicose no córtex visual, tendo verificado que a intensidade 

das alterações encontradas está relacionada com a gravidade da ambliopia. 

Da mesma forma, utilizando-se a ressonância magnética funcional, alguns 
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trabalhos têm demonstrado a troca da representação das colunas de 

dominância ocular no córtex, correspondente ao olho amblíope, por aquela 

do olho fixador, sendo essa troca proporcional à gravidade da redução da 

acuidade visual (57,58).  

Os estudos neuroanatômicos realizados em animais de laboratório,  

gatos, cachorros e macacos, mostraram resultados diversos nas várias 

pesquisas (59-61). Na comparação com os trabalhos em humanos, existe 

discordância quanto ao tamanho do campo visual , que nos animais é de 50 

graus nasal a 100 graus temporal. Porém, apesar dos diferentes resultados, 

chegou-se à conclusão que a perda do campo visual monocular submetido a 

privação monocular é tanto mais extensa quanto mais profunda for essa 

privação.  

Os estudos sobre as alterações campimétricas no estrabismo têm 

sugerido que o defeito nasal poderia ser a conseqüência do desuso de todo 

o olho ou da maior parte da retina temporal, por causa da posição em 

convergência do olho desviado nas esotropias. Embora os mecanismos 

trabalhos têm demonstrado a troca da representação das colunas de 

dominância ocular no córtex, correspondente ao olho amblíope, por aquela 

do olho fixador, sendo essa troca proporcional à gravidade da redução da 

acuidade visual (57,58).  

Os estudos neuroanatômicos realizados em animais de laboratório,  

gatos, cachorros e macacos, mostraram resultados diversos nas várias 

pesquisas (59-61). Na comparação com os trabalhos em humanos, existe 
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discordância quanto ao tamanho do campo visual , que nos animais é de 50 

graus nasal a 100 graus temporal. Porém, apesar dos diferentes resultados, 

chegou-se à conclusão que a perda do campo visual monocular submetido a 

privação monocular é tanto mais extensa quanto mais profunda for essa 

privação.  

Os estudos sobre as alterações campimétricas no estrabismo têm 

sugerido que o defeito nasal poderia ser a conseqüência do desuso de todo 

o olho ou da maior parte da retina temporal, por causa da posição em 

convergência do olho desviado nas esotropias. Embora os mecanismos 

neurais que determinam o desenvolvimento do campo visual ainda não 

estejam esclarecidos, há evidências de que o processo normal de 

amadurecimento das vias aferentes da retina ao córtex cerebral depende do 

uso normal dos olhos (66,67). Devido à assimetria de tempo, que normalmente 

acontece na evolução para ampliar os dois hemicampos, a interrupção ou o 

atraso do processo de desenvolvimento pós-natal, causado por estimulação 

inadequada, levaria à redução mais pronunciada do campo nasal, mais 

imaturo, e portanto mais susceptível, que o campo temporal (68-70).  

Estudos experimentais em gatos mostraram grande semelhança entre 

o campo monocular de animais imaturos (idade: três a quatro semanas), 

sem desvio ocular, e o campo monocular de animais adultos estrábicos, 

sugerindo que o defeito de campo visual nos estrábicos seria provocado pela 

interrupção do desenvolvimento no estágio de imaturidade sensorial (21). 

Mehdorn, 1989(32), detectou defeito grande de campo visual e mesmo 
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hemianopsia nasal em casos de ambliopia estrabísmica profunda. Sireteanu 

& Fronius, 1990(71), não encontraram perda de campo visual nas esotropias 

com ambliopia profunda (AV ≤ 0.1), porém relataram perda generalizada da 

sensibilidade.  

Donahue et al, em 1999(72), fizeram perimetria automatizada dos 30 

graus centrais de pacientes com ambliopia estrabísmica e anisometrópica e 

encontraram discreta diminuição da sensibilidade de todo o campo visual no 

olho amblíope (2-3 dB). Nos pacientes com ambliopia por estrabismo, houve 

significativa redução da sensibilidade de todo o hemicampo nasal do olho 

amblíope, se comparado com o olho não amblíope. 

Supõe-se que o substrato fisiopatogênico da ambliopia é a supressão  

desencadeada pela competição da dominância ocular no corpo geniculado 

lateral e no córtex cerebral, segundo teoria proposta por Wiesel & Hubel, 

1963(52), e já citada. Esse processo supressivo é o que talvez impeça o 

desenvolvimento normal das funções visuais do olho desviado e provoque a 

assimetria nasotemporal de sensibilidade ao estímulo luminoso, mesmo nos 

estrabismos sem ambliopia. A intensidade de assimetria parece depender do 

grau de supressão de cada indivíduo: mais marcada no olho não fixador dos 

desvios constantes, mesmo com acuidade visual normal nos dois olhos e 

muito mais elevada nos olhos amblíopes. Porém, tem sido demonstrada - 

tanto em animais experimentais (73,74), como em seres humanos (75) - a 

alteração do campo visual também do olho fixador nos estrabismos 

unilaterais.  
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Os trabalhos de pesquisa que mostram essa assimetria em 

estrabismo de aparecimento precoce e sem ambliopia sugerem que a 

interação competitiva entre os dois olhos talvez seja o mecanismo que 

coloca as vias ipsilaterais em desvantagem em relação às vias cruzadas, o 

que seria explicado pela superioridade fisiológica das fibras cruzadas (76). O 

local onde se processaria essa interação seria o córtex estriado e não o 

corpo geniculado lateral, pois estudos experimentais de animais com 

estrabismo mostram respostas normais dos neurônios do corpo geniculado, 

os quais representam a área afetada do campo visual (77). 

Foi a partir destas constatações que surgiu a proposta da presente 

pesquisa de estudar-se possível alteração funcional de campo visual em 

pacientes não amblíopes e com esotropia que se iniciou antes de dois anos 

de idade.  
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Avaliar a hipótese de haver anomalia no campo visual periférico 

nasal em esotrópicos de aparecimento precoce, comparando-a com pessoas 

normais, através da perimetria estática.  
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PACIENTES  

 

 Foram estudados 66 indivíduos dos ambulatórios geral e da seção de 

Motilidade Ocular Extrínseca da Clínica Oftalmológica do Hospital das 

Clínicas da FMUSP, 33 com esotropia (ET) e 33 sem estrabismo, formando 

o grupo de controle (NL), no período de junho de 2001 a abril de 2004. A 

idade deles variou entre sete e trinta anos, havendo pessoas de todas as 

raças e de ambos os sexos. 

 Todos os pacientes do estudo foram submetidos a exame 

oftalmológico que consistiu nos procedimentos abaixo indicados. 

 

Aferição da acuidade visual (AV), através da Tabela de Snellen (a medida 

da AV foi feita sempre na mesma sala do ambulatório, iluminada com 

três lâmpadas fluorescentes brancas, uma lâmpada Osram L 

40W/105-F40D/ daylight mais duas lâmpadas Osram FO 32W/640 

comfort white); 

 

Biomicroscopia do segmento anterior. 
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Medida da pressão intra-ocular, através da tonometria de aplanação de 

Goldmann nos pacientes acima de dez anos de idade. 

 

Exame da refração, realizado com cicloplegia utilizando-se a droga 

ciclopentolato 1%, com três aplicações de uma gota em cada olho, 

com intervalo de cinco minutos entre cada instilação e aguardando-

se quarenta minutos, após a última instilação, para a realização do 

exame. 

 

Oftalmoscopia direta e indireta, sob midríase.  

 

Exame da motilidade ocular extrínseca:  

• fixação monocular;  

• fixação binocular: teste de cobertura simples, teste de cobertura 

alternado, medida do desvio com prisma e teste de cobertura 

alternado na posição primária do olhar; 

• ducções e versões 

• testes sensoriais: 

. nos estrábicos: - testes de binocularidade no sinoptóforo e com 

prismas; teste de Titmus para medir visão estereoscópica; 

. no grupo de controle: - teste das 4 D (dioptrias prismáticas) e 

teste de Titmus 
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Perimetria automatizada: 

Todos os pacientes foram submetidos a campimetria com o perímetro 

automático de Humphrey (série 700), utilizando-se os programas SITA 

Standard “central 30-2 threshold test” e “peripheral 60-4 threshold test”. 

Todos os exames foram  realizados pela mesma tecnóloga 

especializada, da seção de Perimetria da Clínica Oftalmológica do Hospital 

das Clínicas da FMUSP, no mesmo aparelho. 

Nos 66 pacientes, em ambos os olhos (AO), foi feito primeiro o 

programa 30-2 e, após repouso de 10 a 15 minutos, o programa 60-4.  

Foram considerados os pontos situados 2 graus acima e abaixo da 

linha média horizontal, a 10, 22, 28, 30 e 42 graus de excentricidade em 

relação ao ponto central de fixação (“ponto zero”), do lado temporal e do 

lado nasal, conforme os gráficos A e B. 
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CENTRAL 30-2  
 
Gráfico A -  Gráfico numérico da sensibilidade dos 76 pontos 

pesquisados no teste de limiar central 30-2. 
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Gráfico B - Gráfico num

pesquisados n
 

 

PERIFÉRICO 60-4
érico da sensibilidade dos 60 pontos 
o teste de limiar 60-4. 
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Os pontos a 10 e 22 graus foram considerados pontos centrais (C) e 

os pontos a 28, 30 e 42 graus, pontos periféricos (P).  

A análise quantitativa da média de sensibilidade em decibéis (dB) dos 

pontos escolhidos foi feita de duas formas: a primeira, através da soma total 

do valor da sensibilidade de todos os pontos (C+P); a segunda, pela soma 

do valor da sensibilidade dos pontos situados a 28, 30, 42 graus de 

excentricidade (P). 

Submeteram-se ao exame 125 indivíduos estrábicos e normais e o 

exame foi realizado em 250 olhos. Inicialmente, foram selecionados 70 

pacientes estrábicos, dos quais 37 foram excluídos, porque não 

corresponderam aos critérios de confiabilidade do aparelho (22) ou porque 

não conseguiram completar o teste (15). 

No grupo de controle, 55 indivíduos submeteram-se ao exame e 18 

deles foram excluídos, por não conseguirem realizar o exame (8) ou porque 

tiveram os índices de confiabilidade alterados (10). 

Foram excluídos, por sorteio, quatro indivíduos do grupo de controle 

para que os dois grupos tivessem o mesmo número de pessoas. 
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CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

• Quanto ao tipo de desvio 

Incluíram-se, na casuística, pacientes com os tipos de esotropia 

abaixo indicados. 

- Estrabismo unilateral ou alternante, concomitante, cujo desvio 

surgiu antes de dois anos de idade: 

-  estrabismo congênito – desvio que apareceu até os três 

meses, 

- estrabismo infantil – desvio que surgiu depois de 3 meses e 

até um ano,  

- estrabismo adquirido após 1 ano e antes de 2 anos de idade, 

- estrabismo unilateral – desvio constante do mesmo olho. 

- Estrabismo alternante – desvio alternado, com manutenção firme 

da fixação ora de um olho, ora do outro olho no teste de cobertura 

simples e após fechamento bilateral das pálpebras. 

- Estrabismo concomitante – quando não havia diferença da medida 

do desvio, ora fixando um olho, ora fixando o outro olho, na 

posição primária do olhar. 
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• Quanto à acuidade visual: 

- AV corrigida igual a 1.0 em um olho e não menor que 0.8 no outro 

olho, nos pacientes estrábicos; 

  - AV corrigida igual a 1.0 nos dois olhos, nos pacientes do grupo de 

controle. 

 

• Quanto à refração:  

Os pacientes incluídos no estudo tinham defeito de refração esférico 

até ± 3 DE (dioptrias esféricas) e astigmatismo não maior que 1,50 

DC (dioptria cilíndrica) em cada olho; anisometropia esférica até 1,50 

DE e anisometropia cilíndrica até 1,00 DC. 

 

• Quanto à visão binocular:  

Todos os pacientes estrábicos incluídos não apresentavam visão 

binocular. 

No grupo de controle foram incluídos indivíduos com visão binocular 

normal e estereopsia de 40” de arco no teste de Titmus.  

 

 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

• Foram excluídos os indivíduos sem condições físicas e intelectuais 

de responderem aos testes empregados para a seleção da 

amostra. 
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• Não se incluíram no estudo: portadores de estrabismos de causa 

miogênica (miopatias), neurogênica (paresias/paralisias), 

relacionados com doenças neurológicas ou quadros sindrômicos e 

estrabismos com nistagmo. Excluíram-se, também, os estrabismos 

tipo microtropia primária ou secundária, com ângulo de desvio 

menor que 15 dioptrias prismáticas ao prisma e teste de cobertura 

simultâneos. 

• Excluíram-se ainda os pacientes que não colaboraram para a 

realização do exame e que não se mostraram aptos a responder 

aos estímulos apresentados. 

• Não foram considerados os exames que não corresponderam aos 

critérios de confiabilidade do programa do perímetro da Humphrey 

nos dois testes utilizados, quais sejam: perdas de fixação >20%, 

respostas falso-positivas e falso-negativas >33%. 
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ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Analisaram-se os dados deste estudo mediante nível de significância 

adotado de 5% (alfa=0,05), de acordo com o padrão geral comum na área 

médica e biológica. Dessa forma, consideraram-se os valores calculados da 

probabilidade de erro (p), estatisticamente significativos (*) quando ≤ 0,05, e 

não significativos quando >0,05. 

De modo geral, para as variáveis numéricas, utilizaram-se os cálculos 

paramétricos e, para as variáveis categóricas ou as de n mais baixo, foram 

usados os cálculos não paramétricos.  

Os modelos estatísticos escolhidos são os abaixo relacionados (78-81). 

1 –  Média aritmética, desvio padrão, erro padrão, valor mínimo e 

valor máximo de dados. 

2 –  Intervalo de confiança da média para 95% de abrangência. 

3 –  Cálculo de percentuais. 

4 –  Teste de igualdade da média, t não pareado ou t de Student. 

5 –  Prova não paramétrica U de Mann-Whitney. 

6 –  Teste do t pareado. 

7 –  Prova não paramétrica de Wilcoxon. 

8 –  Correlação paramétrica de Pearson e sua significância. 
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9 –  Equação da reta de regressão linear e limite de confiança para 

95%. 

10 –  Gráficos da média aritmética, desvio padrão e erro padrão. 

11 –  Gráficos da reta de regressão linear. 

Os programas estatísticos mais utilizados foram: Microsoft Excel 1997 

– Statistics for Windows (Statsoft Inc.) release 5.0 A, 1995; Minitab (Minitab 

Inc.) release 13.1, 2000; SPSS for Windows (SPSS Inc.) release 10.0.1, 

1999. 
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Os 66 pacientes estudados se apresentam divididos em 2 grupos: 33 

pacientes (50%) considerados normais (NL) e 33 pacientes portadores de 

estrabismo convergente, esotropia (ET). 

 

1 – Idade  

A idade dos 66 pacientes variou entre 7 e 30 anos, com média e 

desvio padrão de 16,11 ± 5,96 anos 

Nos 33 pacientes do grupo NL, a média aritmética de idade e desvio 

padrão foi 17,27 ± 6,08 anos (mínima de 9 e máxima de 26 anos). Nos 33 

pacientes do grupo ET encontrou-se média aritmética de 14,94 ± 5,68 anos 

(mínima de 7 e máxima de 30 anos). 

Realizou-se o teste de igualdade das médias entre os dois grupos – o 

teste t não pareado ou o teste t de Student, e obteve-se valor calculado de t 

= 1,61 e p = 0,112193, que não foi significante. Este resultado foi confirmado 

pelo teste não paramétrico U de Mann-Whitney, com z=1,39 e p=0,164097, 

também não significante. 
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2 – Sexo 

A distribuição do sexo nos dois grupos é apresentada na Tabela 1. 

 

Tabela 1 –  Distribuição dos sexos nos 33 pacientes do grupo NL e 33 
do grupo ET  

GRUPO 
SEXO 

NL ET 
TOTAL 

Feminino 12 (36,4%) 16 (48,5%) 28 

Masculino 21 (63,6%) 17 (51,5%) 38 

Total 33 (100%) 33 (100%) 66 

 
X2c (Yates) = 0,56 e p = 0,45496, não significante 

 

Portanto, quanto à idade ao exame e quanto ao sexo, os dois grupos 

NL e ET não apresentaram diferenças estatisticamente significantes e 

podem assim ser considerados homogêneos e comparáveis entre si.  
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3 –  Medidas da sensibilidade dos hemicampos temporal (TP) e nasal 
(NS) 

Os valores das médias aritméticas das medidas da sensibilidade, em 

decibéis (dB) para os hemicampos visuais TP e NS, nos dois grupos NL e 

ET, nos dois olhos, com os respectivos cálculos das análises paramétricas 

são mostrados na Tabela 2. 
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Tabela 2 –  Médias aritméticas das medidas da sensibilidade em 
dB de  todos os pontos (C+P) e dos pontos periféricos 
isolados (P), dos hemicampos visuais TP e NS, nos 
grupos NL e ET, do olho direito (OD) e olho esquerdo 
(OE) 

  SENSIBILIDADE   
      
GRUPO ÁREA C + P P t par = p =  
      
      
NL OD-TP 300,48 178,58 104,30 0.0000001* 
ET OD-TP 300,67 175,52 108,45 0.0000001* 
∆%  0,06% -1,71%   
t =  0,06 1,60   
p =  0.948411 NS 0.113432 NS   
      
      
NL OE-TP 301,36 175,94 154,93 0.0000001* 
ET OE-TP 300,52 175,39 108,45 0.0000001* 
∆%  -0,28% -0,31%   
t =   0,30 0,28   
p =   0.763387 NS 0.779369 NS   
      
      
NL OD-NS 284,85 159,82 167,99 0.0000001* 
ET OD-NS 256,91 131,09 58,28 0.0000001* 
∆%  -9,81% -17,98%   
t =  5,23 7,03   
p =  0.000002* 0.0000001*   
      
      
NL OE-NS 282,76 158,09 154,98 0.0000001* 
ET OE-NS 259,33 136,88 47,97 0.0000001* 
∆%  -8,29% -13,42%   
t =  4,82 6,19   
p =  0.000009* 0.0000001*   
 
Diferença percentual (delta%) e t não pareado ou t de Student e sua significância, nos 
grupos NL e ET (vertical). Diferença estatística entre C+P e P, no teste do t pareado e sua 
significância (margem direita).  
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Na Tabela 2, ao se comparar a média aritmética da sensibilidade de 

C+P com aquela de P, exclusivamente, verifica-se diferença estatisticamente 

significante entre estes valores, o que foi confirmado pela realização do 

pareamento dos valores individuais dos 33 pacientes de cada grupo, 

mediante o teste do t pareado entre C+P e P, na margem direita da tabela. 

Foram comparadas as médias aritméticas da sensibilidade de C+P e 

de P dos hemicampos TP e NS, entre os dois grupos NL e ET, utilizando-se 

o teste de igualdade das médias, do t não pareado e t de Student (direção 

vertical da tabela). Os resultados não evidenciaram diferença significante 

das médias de C+P e de P dos hemicampos TP entre os dois grupos , mas 

houve diferença significante entre os hemicampos NS, que mostraram 

valores menores de médias no grupo ET. Quando se calculou a diferença 

porcentual da sensibilidade (delta porcentual) entre o grupo NL e o grupo 

ET, verificou-se que a diferença de P na área TP foi menor que 2%. Na área 

NS, o grupo ET exibiu diferença significante de –17,98% e de -13, 42%, 

respectivamente para OD e OE. 

Os gráficos 1 e 2 demonstram a média aritmética, desvio padrão e 

erro padrão dos valores médios da sensibilidade mostrados na Tabela 2. 

 

 



Resultados  
  
 

36

Gráfico 1 -  Média aritmética , desvio padrão e erro padrão dos valores 
médios da sensibilidade (dB), de C+P(CP) e de P, dos 
hemicampos TP e NS, do OD e OE, no grupo NL, 
mostrados na Tabela 2 
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Gráfico 2 - Média aritmética, desvio padrão e erro padrão dos valores 
médios da sensibilidade (dB) de C+P(CP) e de P, dos 
hemicampos TP e NS, do OD e OE, no grupo ET, mostrados 
na Tabela 2  
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4 –  Comparação da sensibilidade dos hemicampos temporal e nasal, 
entre os dois olhos, nos grupos normal e esotropia 

A Tabela 3 evidencia a comparação entre os valores de sensibilidade 

dos hemicampos dos dois olhos. Foi realizado o teste do t pareado e a prova 

não paramétrica de Wilcoxon para todos o 66 pacientes. Nestes 

agrupamentos não houve diferença estatística significante de sensibilidade, 

dos respectivos hemicampos, entre os dois olhos.   

 

Tabela 3 –  Médias aritméticas dos valores da sensibilidade (dB) de 
C+P e P, dos hemicampos TP e NS, do OD e OE, para os 33 
pacientes do grupo NL e os 33 pacientes do grupo ET  

        
     t  pareado Wilcoxon 
GRUPO ÁREA OD OE t par  p   z   p 
        

C+P  TP 300,48 301,36 0,57 0.574733  0,73 0.465849  
C+P  NS 284,85 282,76 1,40 0.172126  1,24 0.213700  

              
P  TP 178,58 175,94 2,10 0.043898* 1,80 0.071913  

N L  

P  NS 159,82 158,09 1,71 0.096220  1,66 0.096081  
        

C+P  TP 300,67 300,52 0,06 0.949469  0,05 0.957251  
C+P  NS 256,91 259,33 0,52 0.609596  0,73 0.468413  

              
P  TP 175,52 175,39 0,09 0.930356  0,03 0.976550  

E T 

P  NS 131,09 136,88 1,91 0.065743  1,83 0.066887  
 

Teste do t pareado e sua significância e teste não paramétrico de Wilcoxon, expresso em 
z, e sua significância. 
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5 –  Comparação da sensibilidade dos hemicampos dos dois olhos em 
conjunto 

Como não se demonstrou diferença significante de sensibilidade entre 

os dois olhos dos valores de C+P e de P nos dois hemicampos, nos dois 

grupos NL e ET (Tabela 3), reuniram-se os valores de sensibilidade de AO 

de cada paciente em um único conjunto, para analisar-se a variação geral 

média da sensibilidade, o que é mostrado na Tabela 4 a seguir, de forma 

análoga à Tabela 2.    

Na tabela 4, as médias aritméticas da sensibilidade, quando os 

valores dos dois olhos são somados, mostram comportamento semelhante 

ao da Tabela 2. 

 

Tabela 4 –  Comparação entre as médias aritméticas da sensibilidade 
de C+P e P dos hemicampos TP e NS, considerando-se a 
soma dos dois olhos 

      
GRUPO ÁREA C + P P t par  p   
      
      
NL AO-TP 300,92 177,26 167,49 0.0000001* 
ET AO-TP 300,59 175,45 150,10 0.0000001* 
∆%  0,00% -1,02%   
t =  0,17 1,33   
p =  0.865721 NS 0.186974 NS   
      
      
NL AO-NS 283,80 158,95 229,42 0.0000001* 
ET AO-NS 258,12 133,98 74,26 0.0000001* 
∆%  -9,05% -15,71%   
t =  7,16 9,34   
p =  0.0000001* 0.0000001*   
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Os testes empregados não revelaram diferença significante de 

sensibilidade na área TP, comparando-se os dois grupos NL e ET. No 

hemicampo TP, em P, o grupo ET exibiu diminuição não significante da 

sensibilidade de -1,02%, em relação ao normal, e na área NS houve 

diminuição significante da sensibilidade, de - 15,71%. 

Os gráficos 3 e 4 exibem a média aritmética, desvio padrão e erro 

padrão dos valores médios da sensibilidade no conjunto dos dois olhos. 

 

Gráfico 3 –  Média aritmética, desvio padrão e erro padrão dos valores 
médios da sensibilidade (dB) de C+P(CP) e P, dos 
hemicampos TP e NS, no conjunto de ambos os olhos 
(AO), no grupo NL, mostrados na Tabela 4 
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Gráfico 4 –  Média aritmética, desvio padrão e erro padrão dos valores 
médios da sensibilidade (dB) de C+P(CP) e P, dos 
hemicampos TP e NS, no conjunto de AO, no grupo ET, 
mostrados na Tabela 4 
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6 –  No grupo ET, comparação da sensibilidade dos hemicampos TP 
e NS, entre os subgrupos unilateral (UNI) e alternante (ALT)  

 

Os 33 indivíduos do grupo ET foram subdivididos em dois sub-grupos, 

quanto ao tipo de desvio: 17 (51,5%) com desvio unilateral (UNI) e 16 

(48,5%) com desvio alternante (ALT). 

As médias aritméticas de C+P e de P, nas áreas TP e NS, OD e OE, 

nos dois subgrupos UNI e ALT, são apresentadas na Tabela 5, 

 



Resultados  
  
 

41

acompanhadas dos respectivos testes de igualdade da média, do t não 

pareado ou do t de Student e prova não paramétrica de Mann-Whitney. 

Em nenhum dos testes verificou-se diferença estatisticamente 

significante entre as médias de sensibilidade destes dois subgrupos. 

 

Tabela 5 –  Médias aritméticas da sensibilidade (dB), de C+P e P, nas 
áreas TP e NS, de OD e OE, dos subgrupos UNI e ALT  

  DESVIO t não pareado Mann-Whitney 
GRUPO ÁREA UNILATERAL ALTERNANTE t  p  z p  

        
C+P OD TP 300,47 300,88 0,09 0,930182 0,07 0,942567 

C+P OE TP 301,59 299,38 0,53 0,598583 0,65 0,516735 

C+P OD NS 252,71 261,38 0,86 0,395738 1,19 0,234557 

C+P OE NS 263,12 255,31 0,84 0,404892 0,77 0,438658 

       

P OD TP 174,65 176,44 0,61 0,546537 0,16 0,871229 

P OE TP 175,12 175,69 0,22 0,824827 0,38 0,705262 

P OD NS 127,65 134,75 0,92 0,362527 1,49 0,134948 

ET 

P OE NS 138,00 135,69 0,37 0,716705 0,40 0,691930 
 
Teste do t não pareado ou t de Student e teste não paramétrico de Mann-Whitney, 
acompanhados de suas respectivas significâncias estatísticas. 
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7 -  No grupo ET, no subgrupo UNI, comparação da sensibilidade dos 
hemicampos  entre o olho desviado e o olho fixador  

 

Quando as médias de sensibilidade do olho fixador e do olho 

desviado foram comparadas entre si, não se constatou qualquer diferença 

estatística entre ambos, tanto na área TP como na área NS, como mostram 

resultados da tabela 6.     

 

Tabela 6 –  Médias aritméticas da sensibilidade de C+P e P, dos 
hemicampos TP e NS do subgrupo UNI do grupo ET, para 
o olho fixador e o olho desviado 

  OLHO t não pareado Mann-Whitney 

GRUPO ÁREA FIXADOR DESVIADO t  p  z p 

        

C+P TP 301,94 300,12 0,74 0,468796 0,83 0,407441 

C+P NS 258,18 257,65 0,08 0,940921 0,09 0,932107 

      

P TP 176,24 173,53 1,55 0,139930 1,53 0,127167 

ET  
DESVIO 
UNILATERAL 

P NS 132,71 132,94 0,05 0,963987 0,16 0,876723 
 

Teste do t pareado e sua significância e prova paramétrica de Wilcoxon e sua significância. 
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8 - Tempo de exame 

Considerando-se o total dos 66 pacientes, a média aritmética e 

respectivo desvio padrão do tempo para a execução do exame foi para OD 

15,09 ± 2,15 minutos (mínimo de 11,28 e máximo de 21,37 minutos) e para 

OE 14,94 ± 2,24 minutos (mínimo de 10,60 e máximo de 20,88 minutos). 

Para o conjunto de AO, o tempo de exame teve média aritmética e 

respectivo desvio padrão de 15,01 ± 2,19 minutos (mínimo de 10,60 e 

máximo de 21,37 minutos).  

No conjunto de AO, o grupo NL teve média aritmética e desvio padrão 

de 14,13 ± 1.79 minutos e o grupo ET de 15,90 ± 2,20 minutos. No teste t de 

igualdade entre estas duas médias, o resultado foi t=5,07 com p=0,000001*, 

revelando assim que o tempo de exame do grupo ET foi estatisticamente 

maior que o do grupo NL. A diferença média de tempo de exame foi 1,77 

minutos maior para o grupo ET, em relação a NL, gerando diferença 

porcentual média de + 12,5% para o grupo ET (Gráfico 5). 
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Gráfico 5 –  Média aritmética, desvio padrão e erro padrão de tempo de 
exame, em minutos, nos grupos NL e ET 
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8 – Idade ao exame e tempo de exame 

 

A correlação paramétrica de Pearson, tomando-se como variável 

independente a idade ao exame em anos (abscissa), e como variável 

dependente o tempo de exame em minutos (ordenada), foi significante em 

ambos os grupos NL e ET, de modo inversamente proporcional, isto é, à 

medida que aumentou a idade, o tempo de exame diminuiu.  
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Os Gráficos 6 e 7, a seguir, foram construídos nas mesmas escalas, 

na abscissa e na ordenada, a fim de comparar-se as duas retas de 

regressão. Observa-se que a reta do grupo ET tem valores correspondentes 

mais elevados que a do grupo NL. 

  

Gráfico 6 –  Equação e traçado da reta de regressão do tempo de 
exame, em minutos, em função da idade, em anos, no 
grupo NL  

Correlação:   r = -0,7351    N = 66    p = 0,0001*
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Média do tempo de exame (AO) = 19,13 minutos. Limite de confiança de 95% em elipse.  
Coeficiente de correlação de Pearson r = 0,7351  N = 66  p = 0,0001* 
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Gráfico 7 –  Equação e traçado da reta de regressão do tempo de 
exame, em minutos, em função da idade, em anos, no 
grupo ET 

Correlação:   r = -0,5392    N = 33    p = 0,001*
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Média do tempo de exame (AO) = 17,89 minutos. Limite de confiança de 95% em elipse. 
Coeficiente de correlação de Pearson r = o,5382  N = 66  p = 0.001* 

 

O gráfico 8 exibe simultaneamente e de forma comparativa as duas 

retas de regressão do tempo de exame em função da idade dos pacientes, 

construídas isoladamente nos Gráficos 6 e 7    
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Gráfico 8 – Retas de regressão do tempo de exame, em minutos, em 
função da idade, em anos, nos grupos ET e NL. 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se assim, que nos dois grupos, ET e NL, o tempo de 

exame diminui à medida que aumenta a idade dos pacientes, porém o 

tempo de exame do grupo ET se apresenta sempre maior que o do grupo 

NL.Conforme resultados mostrados anteriormente, a diferença média de 

tempo entre os dois grupos foi 1,77 minutos, em média 12,5% maior no 

grupo ET.  
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Há décadas, são conhecidos os distúrbios das funções visuais e 

motoras constatados em desvios convergentes congênitos e nos de 

aparecimento precoce que surgem nos seres humanos no período crítico de 

desenvolvimento das funções visuais. Alterações análogas também foram 

registradas em animais portadores de estrabismo convergente, provocado 

experimentalmente.  

Baseando-se nesses estudos, os diversos autores teorizam os seus 

possíveis mecanismos fisiopatogênicos. Atribui-se ao mecanismo de 

prolongada supressão a causa da ambliopia (30,31,76). Também se registram 

deficiência da noção espacial e da sensibilidade ao contraste (30,82,83) e 

redução da sensibilidade na metade nasal do campo visual do olho amblíope 

(84,85). 

Além dos distúrbios sensoriais, são igualmente observadas alterações 

motoras. Os estrábicos amblíopes mostram deficiência dos movimentos 

lentos de perseguição (86,87) e assimetria do reflexo optocinético (88-90). 

Os vários estudos citados na introdução demonstram a existência de 

distúrbios sensoriais nos campos visuais dos estrábicos com relação aos 

normais. Assim, é importante destacar que Philipp & Mayer, 1989(91), usando 

o programa Octopus G-1, do perímetro automático Octopus, encontraram 
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escotoma central em mais de 80% dos pacientes com ambliopia 

estrabísmica e anisometrópica. 

Mehdorn, 1986(92), utilizou o programa Octopus número 21 para 

avaliar os 30 graus centrais do campo visual na ambliopia estrabísmica, 

tendo verificado escotoma central e depressão de sensibilidade no 

hemicampo nasal apenas nos casos com ambliopia marcada. O estudo de 

Donahue et al., 1999(93), realizado em 33 pacientes com ambliopia 

estrabísmica, anisometrópica, ambliopia combinada  (estrabísmica e 

anisometrópica) e ambliopia de privação (catarata congênita), demonstrou 

depressão difusa do campo visual nos olhos amblíopes, e não apenas 

localizada na área central. Tal depressão de sensibilidade é tanto mais 

profunda quanto mais grave for a ambliopia. Talvez devido ao aumento da 

variabilidade do limiar da sensibilidade, que aumenta no sentido do ponto 

central para a periferia do campo, análises anteriores falharam em detectar 

as alterações mais periféricas e relataram apenas os defeitos centrais 

(91,94,95). 

Herzau & Starc, 1999(51), realizaram avaliação da sensibilidade de 

pontos no hemicampo temporal e nasal, com o perímetro automático 

Tübingen, em pacientes com diferentes tipos de estrabismo de aparecimento 

precoce; concluíram que a assimetria de sensibilidade entre os dois 

hemicampos não é um fenômeno exclusivo surgido apenas nos olhos 

amblíopes. Embora a alteração de sensibilidade seja mais marcada nos 
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últimos, o fato pode ser detectado nos dois olhos de pacientes estrábicos e 

com acuidade visual igual. 

Assim sendo, nossa proposta de trabalho foi estudar a assimetria de 

sensibilidade entre o hemicampo visual temporal e o nasal, nos pacientes 

estrábicos convergentes, não amblíopes, ao longo do eixo horizontal e o tipo 

de perimetria preferido, qual seja, a computadorizada, permitiu quantificar o 

valor da sensibilidade dos pontos selecionados.  

A perimetria estática quantitativa tem sido realizada com diferentes 

estratégias. O que se tem buscado é diminuir o tempo de exame, pois a 

fadiga é fator redutor da confiabilidade dos resultados (93). Por isso, o exame 

da perimetria automatizada em crianças com as estratégias cuja realização 

demandava tempo mais longo, representava grande dificuldade pela 

eventual perda de atenção. Talvez seja essa a razão de haver poucos 

estudos na literatura usando esse método para a análise do campo visual. 

São raros os trabalhos que mostram ser ele um exame possível na infância 

(96-98). Entretanto, Safran et al., 1996(99), demonstraram que a perimetria 

automatizada, realizada na faixa etária de cinco a oito anos, revelou 

resultado confiável, sendo, porém, indispensáveis a adequada preparação e 

a orientação prévia dos examinados. 

Uma nova estratégia de exame foi introduzida em 1998, a estratégia 

SITA, um refinamento da estratégia FTT – Full Threshold Test, e que reduziu 

em 50% o tempo de exame nos pacientes adultos (100,101). Em adultos com 
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glaucoma e em pacientes normais, não houve aumento da variabilidade do 

exame com a estratégia SITA, se comparada com a estratégia FTT (101-102). 

Como a nossa amostra de pacientes foi selecionada na faixa etária de 

sete a trinta anos, tanto no grupo de estrábicos como no grupo de controle, 

usamos a estratégia SITA Standard pelas razões já expostas. O método já 

foi utilizado em crianças normais e com diferentes tipos de defeitos 

campimétricos. Os resultados corresponderam aos estudos anteriores com 

adultos (103).  

Para avaliar a assimetria de sensibilidade dos hemicampos nasal e 

temporal, escolhemos pontos ao redor - 2 graus acima e abaixo do 

meridiano horizontal - que cruzam os dois hemicampos e que diferem 

apenas na excentricidade em relação ao ponto central de fixação (“ponto 

zero”). A escolha de pontos ao redor do meridiano horizontal foi motivada 

por hipóteses baseadas em estudos experimentais em macacos e que 

sugerem haver, no córtex estriado, assimetria de representação das 

diferentes áreas do campo visual: o meridiano horizontal teria extensão 

representada por área maior de superfície do que o meridiano vertical, assim 

como maior para o quadrante inferior do que para o quadrante superior (104).  

No cálculo da sensibilidade total de cada hemicampo, não foi 

considerado o primeiro ponto paracentral acima e abaixo do meridiano 

horizontal - que fica a 4 graus do ponto central de fixação (“ponto zero”), 

tanto do lado nasal como do lado temporal - para evitar possível interferência 

dos movimentos oculares de fixação durante a realização da perimetria 
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(105,106). Excluíram-se os pontos com 16 graus de excentricidade temporal e 

nasal, os quais correspondem à localização da mancha cega do lado 

temporal e seu correspondente do lado nasal. 

No cálculo dos valores de sensibilidade, levamos em conta a soma 

total dos pontos escolhidos da área central mais a área periférica (C+P), e 

não a comparação ponto a ponto, pois a proposta do estudo foi analisar o 

grau de assimetria entre os dois hemicampos ao longo do eixo considerado. 

Também foram analisadas áreas da periferia do campo, constituindo a soma 

de pontos mais periféricos – média periferia (P), onde se supõe estar a maior 

assimetria, o que será visto a seguir.  

É oportuno mencionar a representação topográfica do campo visual 

no córtex estriado occipital. Inicialmente delineada por Inouye (1904)(107) e, 

depois, por Holmes & Lister (1914)(108), a representação cortical dos 15 

graus centrais era suposta ocupar 25% da superfície do córtex estriado. 

Estudos mais recentes, que utilizam o exame de ressonância magnética em 

pacientes com infarto no lobo occipital e sua correlação com as alterações 

no campo visual (109,110), mostram que talvez os 12 graus centrais ocupem 

maior área da superfície total do córtex estriado, até 37% (111). Esta 

modificação do mapa de Holmes poderia ter implicações na interpretação da 

perimetria computadorizada. Nesse teste, quando não se realiza o exame 

além dos 30 graus, supõe-se que eventual lesão cortical possa não ser 

detectada. Deve-se salientar que, em virtude da magnificação da 

representação cortical da área, o teste aplicado dentro dos 30 graus centrais 
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mediria a função de 83% do córtex estriado, o que incluiria grande parte do 

hemicampo nasal. Levando-se em conta este fato, escolhemos os pontos P 

a 28, 30 e 42 graus de excentricidade, supostamente situados dentro da 

área de percepção binocular.  

Para a realização desta pesquisa, escolhemos pacientes, tanto para o 

grupo de estrábicos como para o grupo de controle, com idade superior a 

sete anos, pois eram necessários entendimento adequado e cooperação 

satisfatória em relação ao exame. A análise dos dados obtidos dos dois 

grupos não mostrou diferença estatística significante quanto à idade e ao 

sexo, podendo as amostras ser consideradas homogêneas e comparáveis 

entre si.  

A avaliação dos resultados dos valores de sensibilidade obtidos está 

apresentada na tabela 2. Verificou-se não haver diferença estatística 

significativa no hemicampo temporal entre os dois grupos, tanto na soma 

total dos pontos como na soma dos pontos periféricos. Porém, no 

hemicampo nasal, houve diferença estatística altamente significante entre os 

dois grupos. Analisando-se separadamente os valores C+P e P, constatou-

se que a redução da sensibilidade nasal resultou da alteração de P e não de 

C, isto é, dos pontos da média periferia, sendo que a soma dos seus valores 

exibiu diminuição média da sensibilidade de -15,71% em relação ao normal. 

Esses nossos achados não encontram similares na literatura 

estudada por dois fatores: primeiro porque o grupo de pacientes com 

esotropia constituiu-se apenas de pacientes não amblíopes e, segundo, 
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porque a assimetria temporal-nasal ocorreu por diminuição da sensibilidade 

de pontos de área da média periferia exclusivamente, sugerindo alteração 

das vias temporais mais periféricas. 

Tenta-se explicar essa assimetria periférica pela maior 

susceptibilidade das vias retínicas ipsilaterais a qualquer desequilíbrio da 

estimulação visual na fase mais precoce da vida (62,76). Demonstrou-se perda 

campimétrica nasal análoga em pesquisa experimental com gatos, os quais 

expostos de forma alternada e desigual à estimulação visual (112). O desvio 

dos olhos teria efeito prejudicial sobre a expansão do campo visual do olho 

desviado e do olho não desviado, pois não haveria atividade neuronal 

sincronizada dos dois olhos, com conseqüente prejuízo do desenvolvimento 

das vias aferentes. Di Stefano et al., 1995(73), em trabalho experimental com 

gatos com esotropia, constataram contração do campo visual do olho não 

desviado, o que concorda com achados eletrofisiológicos e comportamentais 

que relatam desempenho visual diminuído do olho não desviado (68,113). 

Portanto, estes estudos experimentais poderiam sugerir que, nos animais 

criados com desvio ocular convergente, as alterações campimétricas 

refletiriam o desenvolvimento pós-natal prejudicado do campo visual, que 

conservaria o tamanho do campo dos animais imaturos. 

Nossa pesquisa difere da maioria dos trabalhos, pois esses estudos 

avaliaram pacientes amblíopes que não evidenciaram alterações (95) ou 

mostraram redução da sensibilidade também no hemicampo temporal (72). 

Identificou-se, também, depressão central da sensibilidade (71,91,114), 
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principalmente quando havia ambliopia grave (92) e ambliopia de privação (75). 

Contudo, redução difusa da sensibilidade, afetando tanto o campo central 

como o periférico, parece não ser característica da ambliopia. O presente 

trabalho difere dos mencionados porque foram incluídos apenas pacientes 

não amblíopes, com AV corrigida ≥ 0,8, nos dois olhos. 

O processo supressivo nos estrabismos, sendo resultado da 

competição interocular cortical, seria o fator responsável pelas alterações 

funcionais nos dois olhos, mesmo não havendo ambliopia. Para avaliar 

eventual assimetria de sensibilidade entre os hemicampos temporal e nasal, 

comparando-se os dois olhos de todos os pacientes, usamos vários tipos de 

análise.  

Nesse estudo, ao acaso, o grupo de estrábicos constituiu-se de 17 

indivíduos com desvio unilateral (51,5%) e de 16 com desvio alternante 

(48,5%).  De início, fez-se análise comparativa entre os dois olhos de todos 

os pacientes com ET, e não se constatou diferença significativa, como 

mostra a tabela 3. Poder-se-ia supor que, no subgrupo unilateral, a 

assimetria fosse mais marcada entre os dois olhos, talvez mais acentuada 

no olho desviado ou quando comparada com o subgrupo alternante. Porém, 

no conjunto das perimetrias (tabelas 4, 5, 6), não houve diferença 

estatisticamente significante na comparação entre os dois olhos ou entre os 

dois subgrupos. Portanto, a assimetria temporal-nasal não mostrou diferença 

significativa de sensibilidade entre os dois olhos, tanto no subgrupo com ET 

unilateral como no subgrupo com ET alternante, nem, tampouco, quando se 
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compararam os dois subgrupos. Tais resultados talvez possam sugerir que 

ambos os olhos são submetidos a igual mecanismo supressivo, seja qual for 

o tipo de desvio.  

Sireteanu, 1982(115), em trabalho realizado em estrabismos 

alternantes, usando método de acuidade visual de grades e luz verde e 

vermelha para estudar supressão, em pontos 5, 10, 25 e 40 graus de 

excentricidade do ponto zero, demonstrou a diminuição da AV e da 

percepção de luminância da retina temporal, o que foi interpretado como 

efeito da supressão interocular pois, na referida região, o processo 

supressivo seria mais freqüente e mais intenso. 

Outro aspecto demonstrado nesta pesquisa foi a variação de tempo 

para a realização do exame entre normais e estrábicos, bem como em 

relação à idade dos pacientes. Observou-se que o tempo de exame diminuiu 

à medida que a idade aumentou (gráficos 6 e 7), sendo o fato melhor 

observado no gráfico 8, que mostra as retas de regressão em minutos nos 

dois grupos. Nos estrábicos, o tempo de exame foi sempre maior que o do 

grupo de controle, a diferença média entre os dois grupos sendo de 1,77 

minutos, 12,5% maior no grupo ET. Hamasaki & Flynn, 1981(116), 

demonstraram significativo atraso no tempo de percepção de estímulo 

luminoso pelo olho amblíope, o que não apresentou relação com o tamanho 

do estímulo nem com a excentricidade do ponto pesquisado. Haines et al., 

1975(117), que investigaram o tempo de reação a estímulos em diferentes 

locais da retina, concluíram que não há atraso de percepção, mesmo nas 
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áreas mais periféricas de indivíduos normais. Sendo a ambliopia nos 

estrabismos considerada a extensão da supressão da situação binocular 

para a condição monocular, o tempo maior para a realização do exame nos 

pacientes estrábicos deste estudo talvez possa ser atribuído ao processo 

supressivo. 

Ainda não existem evidências concretas pelas quais se explique a 

expansão do campo visual com a idade. Alguns descrevem o período crítico 

para o desenvolvimento das funções visuais em torno dos dois anos, mas 

outros acham que ele pode se estender até os seis ou mesmo, nove anos de 

idade. Se assim for, esta pesquisa poderá ser ampliada, estudando-se a 

existência da assimetria em questão em pacientes estrábicos cujo desvio 

apareceu depois dos dois anos de idade. 

Uma vez que o presente estudo demonstrou assimetria de 

sensibilidade no eixo horizontal, poderíamos ampliar a investigação do 

campo visual utilizando outra abordagem. Desse modo, estenderíamos a 

investigação para todo o campo visual e não apenas aos eixos horizontais. 

Outro aspecto seria o de programar técnica campimétrica que privilegiasse 

os três setores do campo visual integralmente - central, médio-periférico e 

periférico - e que estabelecesse intercomparações do normal com o 

estrábico, com ambliopia e sem ambliopia. 

Desconhece-se até hoje onde se localizam, no sistema nervoso, as 

alterações que provocam as anomalias no campo visual dos indivíduos 

estrábicos. Embora haja a hipótese de que o processo supressivo 
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comprometa todo o campo visual, no nosso estudo a assimetria entre o 

hemicampo temporal e o nasal ocorreu devido à diminuição da sensibilidade 

dos pontos da média periferia. Esse local do campo visual corresponde 

topograficamente à área de retina onde predomina a população de células 

ganglionares magnocelulares. Utilizando-se as diversas funções dessas 

células, como percepção de movimentos rápidos e acuidade visual de baixo 

contraste, poderíamos desenvolver alguns trabalhos que investigassem a 

mesma área com alteração de campo visual, aplicando outros métodos de 

exame, como, dentre outros, a medida da acuidade visual de contraste, 

potencial visual evocado com diferentes freqüências. 

Finalizando, podemos dizer que nosso estudo demonstrou a alteração 

funcional do campo visual representada pela acentuação da assimetria de 

sensibilidade entre os hemicampos temporal e nasal nos pacientes com 

esotropia de aparecimento precoce, utilizando-se a perimetria estática 

automatizada para o exame do campo visual.  

Embora os seres humanos possuam características inatas que 

capacitam o desenvolvimento do sistema visual, a experiência visual 

precoce na vida mostra-se necessária para seu amadurecimento e sua 

manutenção. A sensibilidade do sistema nervoso aos efeitos da experiência 

pode representar o mecanismo fundamental pelo qual o organismo se 

adapta às eventuais modificações durante o período de crescimento e 

desenvolvimento. 
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1 –  Há acentuação da assimetria da sensibilidade dos hemicampos visual 

temporal e visual nasal, ao longo do eixo horizontal, nos pacientes 

com esotropia de aparecimento precoce, em comparação com os 

indivíduos normais.  

2 -  Essa assimetria ocorreu devido à diminuição da sensibilidade dos 

pontos mais periféricos. 

3 –  Não houve diferença estatisticamente significante, de sensibilidade 

dos hemicampos temporal e nasal entre os dois olhos do grupo 

normal e do grupo de estrábicos. 

 

Embora não tenha sido o objetivo inicial da pesquisa, a análise dos 

dados evidenciou os aspectos abaixo apresentados.  

1 – No grupo de estrábicos, não houve diferença significativa, de 

sensibilidade dos hemicampos temporal e nasal entre os dois olhos, 

tanto nos desvios unilaterais como nos alternantes. 

2 –  Na esotropia unilateral, não houve diferença significativa de 

sensibilidade entre o olho desviado e o olho fixador. 

3 –  O tempo para a realização do exame foi significativamente maior no 

grupo de estrábicos. 
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ANEXOS - TABELA DE DADOS 
 
NUM GRUPO IDADE EX SEXO CP OD TP CP OE TP CP OD NS CP OE NS P OD TP 

1 NL 11 F 304 314 292 292 182 
2 NL 10 M 287 275 254 269 167 
3 NL 12 M 296 296 291 274 170 
4 NL 12 F 302 314 282 285 178 
5 NL 10 M 291 287 290 285 183 
6 NL 14 M 293 295 279 278 177 
7 NL 17 M 300 305 287 278 177 
8 NL 16 M 305 306 298 300 186 
9 NL 16 M 286 284 283 270 172 

10 NL 15 M 281 301 271 278 185 
11 NL 14 F 286 290 267 274 168 
12 NL 11 F 308 311 292 279 179 
13 NL 9 F 320 314 288 289 193 
14 NL 11 M 308 312 294 283 190 
15 NL 9 F 300 293 270 276 178 
16 NL 11 M 296 303 285 279 167 
17 NL 11 F 290 285 269 275 169 
18 NL 16 F 304 307 290 288 181 
19 NL 13 M 302 306 294 287 174 
20 NL 23 M 312 300 277 273 191 
21 NL 23 M 308 306 289 284 182 
22 NL 23 M 299 297 295 283 176 
23 NL 23 M 298 303 289 284 173 
24 NL 25 M 308 306 286 289 182 
25 NL 26 F 312 293 290 273 185 
26 NL 25 M 305 289 276 283 181 
27 NL 26 F 318 321 290 298 191 
28 NL 19 M 298 289 275 284 176 
29 NL 26 F 310 318 311 308 181 
30 NL 24 M 288 297 284 297 172 
31 NL 24 M 308 309 285 282 179 
32 NL 20 F 301 306 289 276 176 
33 NL 25 M 292 313 288 278 172 
34 ET 8 M 313 302 225 232 182 
35 ET 10 M 319 307 240 237 177 
36 ET 11 M 296 312 293 291 177 
37 ET 12 F 304 296 246 248 176 
38 ET 12 M 311 320 271 274 177 
39 ET 12 F 310 314 228 277 182 
40 ET 12 F 307 283 264 248 176 
41 ET 13 F 309 303 253 283 180 
42 ET 14 F 302 311 256 205 178 
43 ET 14 M 290 271 250 252 169 
44 ET 14 M 326 306 305 289 192 
45 ET 16 F 286 291 255 291 167 
46 ET 18 M 304 321 243 269 172 
47 ET 26 F 307 297 262 281 175 
48 ET 10 F 277 299 244 276 165 
49 ET 10 F 286 315 269 266 166 
50 ET 11 F 279 294 267 203 164 
51 ET 11 M 304 297 294 294 180 
52 ET 12 M 291 284 266 240 177 
53 ET 13 F 305 317 278 286 185 
54 ET 14 M 293 294 265 233 173 
55 ET 15 M 304 306 243 258 178 
56 ET 16 F 299 298 184 229 180 
57 ET 23 F 281 299 240 263 163 
58 ET 25 M 313 286 262 241 184 
59 ET 30 M 304 298 285 285 171 
60 ET 7 M 315 316 303 263 184 
61 ET 11 F 274 281 239 264 150 
62 ET 12 F 301 292 277 260 177 
63 ET 13 M 302 303 277 273 178 
64 ET 20 M 286 299 201 246 172 
65 ET 25 M 320 307 294 297 191 
66 ET 23 F 304 298 199 204 174 
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NUM P OE TP P OD NS P OE NS T EX OD T EX OE TIPO DV OLHO DV AV OD AV OE 

1 182 8888168 164 13,97 13,12   1 1 
2 156 136 138 15,17 13,88   1 1 
3 171 164 150 14,45 15,35   1 1 
4 184 159 156 14,80 12,65   1 1 
5 170 170 169 16,68 17,98   1 1 
6 172 154 153 15,02 14,55   1 1 
7 182 161 156 12,98 12,55   1 1 
8 181 179 174 14,48 13,33   1 1 
9 164 6162 150 13,27 13,40   1 1 

10 180 152 156 15,22 13,27   1 1 
11 164 145 146 15,47 16,20   1 1 
12 182 163 152 16,08 16,15   1 1 
13 185 159 163 15,90 17,20   1 1 
14 187 165 159 15,13 15,93   1 1 
15 166 151 156 18,87 17,33   1 1 
16 172 159 155 15,93 14,03   1 1 
17 156 154 143 17,05 18,13   1 1 
18 187 167 161 13,50 14,10   1 1 
19 181 171 165 14,15 14,17   1 1 
20 170 151 153 12,52 12,38   1 1 
21 180 160 155 12,77 12,42   1 1 
22 176 164 158 12,42 13,17   1 1 
23 174 160 157 13,47 15,28   1 1 
24 181 162 165 13,05 13,20   1 1 
25 173 163 158 12,50 12,60   1 1 
26 170 152 164 13,30 13,28   1 1 
27 188 164 162 11,97 11,38   1 1 
28 172 150 157 13,50 13,87   1 
29 184 177 179 11,28 10,60   1 1 
30 172 165 169 13,25 11,03   1 1 
31 182 158 159 12,43 12,70   1 1 
32 179 160 157 12,32 12,92   1 1 
33 183 158 158 14,77 15,45   1 1 
34 174 108 109 17,88 16,82 UNI E 1 1 
35 177 106 121 17,95 16,72 ALT A 1 1 
36 187 168 167 19,02 18,93 ALT A 1 1 
37 172 114 127 14,88 15,60 UNI D 0,8 1 
38 182 135 136 19,17 18,73 UNI D 1 1 
39 186 97 147 15,92 18,37 UNI E 1 0,8 
40 172 135 131 15,68 14,45 ALT A 1 0,8 
41 172 129 145 15,87 14,90 UNI E 1 1 
42 178 136 136 14,75 15,37 UNI E 1 0,8 
43 155 132 133 21,37 20,88 UNI E 1 1 
44 180 141 165 12,83 12,32 ALT A 1 1 
45 175 126 158 15,68 15,27 UNI D 1 1 
46 186 120 146 13,65 13,53 UNI D 1 1 
47 171 138 148 14,52 14,42 ALT A 1 1 
48 177 124 148 19,48 19,47 UNI E 1 0,8 
49 174 143 148 17,53 19,87 ALT A 1 1 
50 173 143 120 18,03 15,37 ALT A 1 1 
51 172 163 158 15,20 14,38 UNI E 1 1 
52 168 145 134 15,50 15,77 ALT A 1 1 
53 188 156 151 15,63 14,05 ALT A 1 1 
54 170 150 124 14,12 13,60 ALT A 1 1 
55 181 133 136 13,95 16,50 UNI E 1 1 
56 177 86 102 16,35 15,32 UNI D 1 0,9 
57 174 119 131 14,20 15,42 ALT A 1 1 
58 167 134 120 13,43 14,28 ALT A 1 1 
59 174 131 147 14,52 14,65 UNI D 1 1 
60 183 164 132 19,13 19,05 UNI D 1 1 
61 158 121 140 19,08 17,98 UNI D 1 1 
62 176 148 141 14,60 13,83 ALT A 1 1 
63 175 151 146 13,47 13,87 UNI D 1 1 
64 177 98 129 17,27 15,03 ALT A 1 1 
65 181 155 158 13,13 12,12 ALT A 1 1 
66 175 77 83 14,28 14,38 ALT A 1 1 

1 
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