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Prefácio

É uma grande honra redigir o prefácio do livro Oftalmologia Pediátrica e os 
desafios mais frequentes. A interação entre a Pediatria e a Oftalmologia é de grande 
importância, pois, na maioria das vezes, é o pediatra quem deve orientar os pais a 
buscarem atendimento oftalmológico, seja para os cuidados preventivos ou quando 
existe uma suspeita de patologia específica.

Com os avanços dos conhecimentos na área da Medicina nas últimas décadas 
e da Oftalmologia Pediátrica, torna-se indispensável a constante atualização dos 
pediatras nessa interface, embasada em evidências científicas.

A elaboração deste livro partiu da necessidade de ter um material de consulta 
voltado para o pediatra, de fácil manuseio, com informações pertinentes e fundamentais 
para o bom entendimento de diversas situações clínicas da prática pediátrica. E para 
isso, os autores se dedicaram muito, transformando o conhecimento especializado 
para o olhar do pediatra. Apresentaram informações básicas e necessárias, de 
qualidade didática, aliadas ao rigor científico. 

O livro é conciso e objetivo e foi dividido em seções. A primeira fornece o 
embasamento anatômico, histológico e fisiológico do olho humano, favorecendo a 
compreensão das diversas patologias oculares. Nas outras três seções, apresenta as 
patologias oftalmológicas mais prevalentes, de acordo com as faixas etárias, abordando 
desde o recém-nascido, passando pela fase de lactente, criança e adolescente. O 
livro traz em seus capítulos casos clínicos comentados, em uma abordagem prática, 
com a qual se espera que a leitura seja agradável e atue como um estímulo ao 
raciocínio clínico e facilite a decisão terapêutica para cada paciente avaliado. 

Parabéns às coordenadoras, Dra. Rosa Maria Graziano e Dra. Márcia Keiko Uyeno 
Tabuse, aos colegas oftalmologistas e à Sociedade de Pediatria de São Paulo pela 
elaboração deste livro! 

Que seja muito bem aproveitado por todos!

Lilian dos Santos Rodrigues Sadeck

Doutora em Pediatria pela Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo (FMUSP). Neonatologista do Centro Neonatal do Instituto da Criança do 

Hospital das Clínicas (ICr-HC) da FMUSP. Secretária do Departamento Científico 
de Neonatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Diretora de Cursos e 

Eventos da SBP. Segunda-Secretária da Sociedade de Pediatria de  
São Paulo (SPSP). Diretora de Cursos e Eventos da SPSP.



Apresentação da Diretoria

A Diretoria de Publicações da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP), 
considerando o momento atual, de dificuldades e desafios ao exercício da Pediatria 
com qualidade, cumprindo o compromisso de disponibilizar aos pediatras informações 
científicas que sejam úteis em suas atividades junto a seus pacientes, apresenta o 
livro Oftalmologia Pediátrica e os desafios mais frequentes, da Série Atualizações 
Pediátricas, elaborado pelo Departamento Científico de Oftalmologia. 

Nesta edição, de forma prática, os autores discutem casos clínicos, apoiados em 
algoritmos diagnósticos e questões comentadas, referentes a situações frequentes no 
dia a dia da atuação pediátrica. Também abordam temas mais complexos e atuais, 
como a cefaleia na criança e no adolescente e a terapia genética, e o que há de 
novo nesse tratamento.

Por todos esses motivos, espero que este guia prático se constitua em uma 
importante fonte de informações em suas rotinas assistenciais.

Cléa Rodrigues Leone
Diretora de Publicações da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP)

A Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP) tem como missão o oferecimento 
de educação continuada aos pediatras, por meio de cursos, jornadas, congressos e 
publicações científicas. Sabedores da fundamental importância de um profissional 
capacitado para a orientação de uma vida saudável e para prevenção de doenças, a 
SPSP trabalha, continuamente, para levar conhecimento atualizado à comunidade médica. 

A Série Atualizações Pediátricas é um dos resultados desse incansável trabalho. 
Organizada pela Diretoria de Publicações, a série é elaborada pelos membros dos 
departamentos científicos, profissionais de elevado conhecimento médico e de 
destacada experiência clínica. 

É com grande orgulho que apresentamos a edição de Oftalmologia, trabalho 
desenvolvido pelo Departamento Científico de Oftalmologia da SPSP. Os pediatras são 
frequentemente questionados sobre problemas de olhos em crianças e adolescentes: 
assim, a parceria com oftalmologistas especializados nessa faixa etária é importante. 

A responsabilidade assumida pelos profissionais do departamento reflete o sucesso 
e a credibilidade conquistados durante o desenvolvimento da especialidade no Brasil. 
Os autores reúnem talentos com forte motivação, que representam a vanguarda na 
especialidade e mantêm relacionamento e intercâmbio entre as demais especialidades.

O maior valor de seus profissionais é o compromisso de transmitir os conhecimentos 
adquiridos, originando novos multiplicadores.



O livro, em sua nova edição, atualiza os conceitos de atendimento, rediscute a 
fisiopatologia das afecções, sempre abordando os temas com base em evidências. 
A abordagem interdisciplinar é um ponto de destaque e a preocupação com a 
segurança do paciente é valorizada. 

Com esta publicação, saem vencedores os pediatras e as crianças que podem 
receber atendimento especializado de qualidade.

Sulim Abramovici
Presidente da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP)



Apresentação das Coordenadoras

O livro Oftalmologia Pediátrica e os desafios mais frequentes foi preparado 
cuidadosamente com informações precisas e atualizadas, pensando em uma leitura 
fácil e que abrangesse as principais doenças oftalmológicas do dia a dia do pediatra. 

Nossa intenção é envolver o pediatra na saúde ocular da criança, para que cada 
consulta de rotina inclua também o exame externo dos olhos e da face, o teste do 
reflexo vermelho e a avaliação da acuidade visual nas diferentes faixas etárias. 

A visão é um dos sentidos mais importantes no desenvolvimento global da criança. 
É um processo aprendido, que requer integridade das vias ópticas e amadurecimento 
do sistema nervoso central. A acuidade visual que a criança apresentar aos 7 ou 8 
anos de idade, ela levará para o restante de sua vida.  

O pediatra é o principal parceiro do oftalmologista na prevenção à cegueira infantil, 
por ser o médico de confiança da família e quem pode interferir favoravelmente 
nesse período crítico para um desenvolvimento visual pleno. 

Utilizamos a apresentação de casos clínicos para discutir os aspectos oftalmológicos 
presentes em cada doença, de modo a permitir que o pediatra julgue acertadamente o 
potencial de gravidade de cada caso; realize o tratamento proposto ou, em situações 
de maior gravidade, encaminhe ao serviço especializado. 

Agradecemos a valiosa colaboração dos colegas oftalmologistas autores dos 
capítulos e à Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP) pelo honroso convite 
para coordenar esta obra da Série Atualizações Pediátricas.

Desejamos que aprendam, divirtam-se, aproveitem e, convidamos, retornem, com 
sugestões, observações, experiências, sonhos... 

Rosa Maria Graziano 
Márcia Keiko Uyeno Tabuse 

Departamento Científico de Oftalmologia da  
Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP)
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Capítulo 1

Anatomia, fisiologia e processamento 
visual normal do olho

Roberta Melissa Benetti Zagui

Objetivos do texto 
Este é um capítulo de introdução com noções básicas de anatomia, fisiologia e funciona-

mento do sistema visual para servir como base e consulta para o entendimento dos assuntos 
abordados no decorrer deste livro.

Introdução 

O sistema visual humano é responsável por captar, codificar e processar as informações 
visuais sobre o mundo que nos cerca. Em um breve olhar, o ser humano pode descrever a 
localização, o tamanho, a forma, a cor e as texturas dos objetos de seu interesse, e, ainda, 
se estão se movendo, em qual velocidade e direção. A complexidade desse sistema vai muito 
além da sua simples comparação com uma máquina fotográfica que registra imagens bidi-
mensionais. O sistema visual humano é capaz de analisar as informações físicas do estímulo 
luminoso, reconstruir a imagem tridimensional no córtex visual, posicioná-la no espaço e, 
ainda, integrá-la a outras áreas cerebrais para dar sentido ao que se vê. 

A percepção visual normal compreende um processo sensorial construtivo complexo que 
depende da anatomia e da fisiologia normal dos receptores (olhos) e das vias visuais corticais.
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Anatomia e fisiologia 
O olho é o receptor visual, que deve captar, focar e transmitir a luz refletida dos objetos 

para que essa informação chegue de forma adequada à retina, que transformará essa energia 
luminosa em energia elétrica (potenciais de ação).

O olho é uma esfera imperfeita preenchida por fluidos e composta por três camadas de 
tecido. A camada mais interna do olho, a retina, contém neurônios sensíveis à luz capazes de trans-
mitir a informação luminosa para as áreas visuais centrais. A camada média inclui três estruturas 
distintas, mas contínuas, referidas coletivamente como trato uveal. O maior componente do 
trato uveal é a coroide, estrutura contígua à retina, formada por um leito vascular abundante 
(importante para a nutrição e o metabolismo dos fotorreceptores da retina) e alta concen-
tração de melanina (pigmento que absorve luz, impedindo o espalhamento de luz através do 
olho). Ao se aproximar da parte anterior do olho, a coroide se diferencia em um anel de tecido 
conhecido como corpo ciliar que circunda e se liga ao cristalino através de múltiplas fibras 
(fibras zonulares). O corpo ciliar tem um componente muscular, importante para o ajuste do 
poder refrativo do cristalino e um componente vascular (processos ciliares), que produzem o 
fluido (humor aquoso) que preencherá a parte anterior do olho (câmara anterior). A parte mais 
anterior do trato uveal é a íris, a porção colorida do olho que pode ser vista através da córnea. 
A íris é um tecido conjuntivo com uma abertura central (pupila) composta de dois tipos de 
músculos com ações opostas, que permitem que o tamanho da pupila seja ajustado como um 
diafragma por meio do controle motor neural autônomo (dilatação pupilar: SNAS; contração 
pupilar: SNAPS), e, assim, controle a entrada de luz dentro dos olhos. Sua superfície posterior 
é composta por uma camada de células pigmentadas para impedir a passagem de luz além da 
abertura pupilar. A quantidade de pigmento iriano determina a “cor dos olhos”.

A esclera forma a camada mais externa do olho e é composta por um fino, mas resistente 
tecido de colágeno. Caracteriza-se por uma cor branca leitosa e dá o suporte para a inserção dos 
músculos extraoculares, assim como tem orifícios que permitem a passagem do nervo óptico 
e, também, diversos vasos e nervos. É recoberta por uma membrana mucosa transparente e 
vascularizada chamada conjuntiva. Essa estrutura contém células e glândulas para a produção 
da lágrima, permite e facilita o livre movimento do olho e tem papel importante na proteção do 
globo. Lesões infecciosas, imunes ou mecânicas ocasionam vasodilatação e reações conjuntivais 
características, conhecidas como conjuntivites. 

Na parte anterior do olho, a esclera se diferencia dando origem à córnea, um tecido 
transparente especializado que permite a entrada e a refração dos raios luminosos recebidos 
pelo olho. A transição entre as duas estruturas é conhecida como limbo (Figura 1.1).

Além da córnea, a luz atravessará outros dois meios transparentes antes de atingir a 
retina. Na câmara anterior, logo atrás da córnea e na frente do cristalino, está o humor aquo-
so, um líquido límpido que carrega nutrientes para essas duas estruturas. O humor aquoso 
é produzido pelos processos ciliares no corpo ciliar e flui para a câmara anterior através da 
pupila e é drenado por uma estrutura celular na junção da íris com a córnea chamada malha 
trabecular. A alteração na relação entre produção e drenagem do humor aquoso pode levar 
ao aumento da pressão intraocular e predispor ao desenvolvimento do glaucoma (Figura 1.2).

O espaço entre o cristalino e a superfície da retina, conhecido como câmara posterior, é 
preenchido por uma substância gelatinosa e transparente chamada humor vítreo, que corres-
ponde a 80% do volume do olho. Além de manter o formato e tensão ocular, o vítreo permite 
a transmissão da luz. Ao longo da vida, acúmulos de debris no vítreo podem interferir na ade-
quada transmissão da luz, causando sombras na retina, o que comumente leva os indivíduos a 
referirem imagens escuras que se movem junto com a movimentação ocular, conhecidas como 
"moscas volantes".
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Figura 1.1 – Diagrama das estruturas do globo ocular. 
Fonte: Adaptada da Apostila de Oftalmologia para graduação da FMUSP.

Figura 1.2 – Diagrama da região do corpo ciliar e do ângulo camerular. 
Fonte: Adaptada da Apostila de Oftalmologia para graduação da FMUSP.

Conjuntiva

Ângulo da câmara 
superior

Limbo

Corpo ciliar

Músculo ciliar
Zônula

Cápsula posterior 
do cristalino

Cápsula anterior 
do cristalino

Íris

Câmara anterior

Câmara posterior

CórneaMalha trabecular

Canal de Schlemm

Esclera

Pupila 

Nervo óptico

Vítreo

Mácula

Fóvea

Retina

Córnea

Cristalino

Humor aquoso

Íris

Limbo



6 OFTALMOLOGIA PEDIÁTRICA E OS DESAFIOS MAIS FREQUENTES

Os olhos humanos são capazes de se mover para buscar um objeto de interesse (movimentos 
sacádicos) e mantê-lo estável sobre a fóvea (movimento de seguimento). A movimentação ocular 
é realizada por um conjunto de seis músculos extraoculares que se inserem na esclera: músculo 
reto medial, reto lateral, reto superior, reto inferior, oblíquo inferior e oblíquo superior (Figura 1.3).

A ação de contração e relaxamento desse conjunto de músculos de um olho deve ser 
exatamente conjugada com o olho contralateral, pois o sistema visual humano prioriza a visão 
binocular, ou seja, ativamente dois olhos se mantêm alinhados para captar a imagem de um 
único objeto para que essas duas imagens congruentes possam ser unidas no córtex visual pri-
mário e se ter a percepção de um objeto único, tridimensional e adequadamente posicionado 
no espaço. A quebra do comando inervacional, seja de aferência (via retina-colículo superior), 
seja de eferência (nervos oculomotores, troclear e abducente), propicia o desalinhamento ocular 
(estrabismo), que impede a visão binocular normal e a fusão das imagens, podendo resultar 
em visão dupla (diplopia). 

Figura 1.3 – Músculos extraoculares. 
Fonte: Adaptada da Apostila de Oftalmologia para graduação da FMUSP.

Formação das imagens na retina 
A visão normal requer que os meios ópticos do olho sejam transparentes. Tanto a cór-

nea quanto o cristalino são tecidos especializados com nível de transparência encontrado em 
materiais inorgânicos como o vidro. Por isso, alterações na composição dessas estruturas po-
dem reduzir significativamente sua transparência e ter sérias consequências para a percepção 
visual. De fato, a catarata (opacidade do cristalino) é responsável por metade das causas de 
cegueira no mundo.

Além de transmitirem a luz de forma eficiente, a córnea e o cristalino são responsáveis 
pela refração da luz, necessária para a formação de uma imagem focada na camada de fotor-
receptores da retina. A córnea é a principal responsável pela refração, o que pode ser notado 
quando nos lembramos da imagem desfocada que temos ao tentar enxergar submersos em água. 
A água, diferentemente do ar, tem um índice de refração próximo ao da córnea, e, como resultado, 
virtualmente se elimina a refração que normalmente acontece na interface ar/córnea, não sendo 
mais possível focar a imagem na retina, o que impede a percepção final de uma imagem nítida. 
O cristalino tem poder refrativo muito menor que o da córnea, porém a refração realizada pelo 
cristalino é dinâmica, permitindo que objetos posicionados a diferentes distâncias do observador 
possam ser trazidos para o foco correto na retina.
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Essa mudança dinâmica no poder refrativo do cristalino é chamada "acomodação". 
Quando o ser humano olha um objeto a distância, o cristalino fica relativamente fino e a len-
te tem poder refrativo menor de convergência dos raios luminosos. Para a visão de perto, a 
lente fica mais grossa e arredondada, aumentando o seu poder refrativo. Essas modificações 
resultam da atividade do músculo ciliar, que circunda o cristalino e se liga a ele por múltiplas 
fibras radiais (Figura 1.4).

Apesar desse sistema dinâmico do cristalino, nem sempre a imagem pode ser devida-
mente focada na retina, pela presença de discrepâncias ópticas entre os vários componentes 
refrativos do olho, ocasionando algum tipo de erro refrativo, conhecido como ametropia (miopia, 
hipermetropia e astigmatismo) e que exigirá o uso de lentes corretivas adicionais.

Nas crianças, a acomodação é muito efetiva, mas, ao longo dos anos, gradativamente 
esse mecanismo vai ficando incapaz, levando à dificuldade de enxergar de perto (presbiopia).

Figura 1.4 – Acomodação. Processo dinâmico de mudança do formato do cristalino pela 
contração e pelo relaxamento do musculo ciliar, o que permite o foco adequado de ima-
gens distantes e próximas ao observador. 
Fonte: Adaptada da Apostila de Oftalmologia para graduação da FMUSP.

Processamento visual 

Como a visão é um processo cortical, os olhos, ao receberem a informação luminosa do 
ambiente, deverão conduzi-la até o córtex visual. Dá-se o nome de processamento visual a todo 
processo de codificação, organização, transmissão e integração da informação visual para obter 
uma percepção visual final. Diferentemente de outros sistemas sensoriais, o processamento 
visual tem início no próprio receptor do estímulo, a retina.

Retina 
É considerada parte do sistema nervoso central localizada em posição periférica. Sua 

origem embrionária é comum ao diencéfalo, sendo formada por uma invaginação do tubo neural 
que dá origem à vesícula óptica (Figura 1.5). 
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A retina contém um circuito neuronal complexo com cinco tipos de neurônios especia-
lizados: fotorreceptores, células bipolares, células ganglionares, células horizontais e células 
amácrinas que se distribuem em camadas. Além de converter a atividade elétrica graduada dos 
fotorreceptores em potenciais de ação que serão conduzidos pelos axônios do nervo óptico até 
o córtex visual, esse complexo circuito neuronal já processa as informações do estímulo visual 
no próprio receptor, antes de transmiti-las ao córtex (Figura 1.6).

Figura 1.5 – Formação do olho por meio da vesícula óptica formada do tubo neural e da 
retina com a invaginação do cálice óptico. 
Fonte: Adaptada de <https://webvision.med.utah.edu/book/part-i-foundations/gross-anatomy-of-the-ey/>.

Figura 1.6 – Diagrama das camadas da retina com seus cinco tipos celulares: fotorreceptores, 
células bipolares, ganglionares, horizontais e amácrinas. 
Fonte: Adaptada da Apostila de Oftalmologia para graduação da FMUSP.
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Existem três tipos de fotorreceptores na retina: cones, bastonetes e as, recentemente 
descobertas, células ganglionares intrinsecamente fotossensíveis (ipRGCs).

Os cones são estimulados em condições de alta luminosidade e têm alta capacidade 
discriminativa (visão de detalhes). A retina humana apresenta três tipos diferentes de cones, 
estimulados preferencialmente por três comprimentos de onda do espectro luminoso (longo – 
vermelho, médio – verde e curto – azul), que permitem aos humanos ter a característica visão 
de cores tricromática.

Os bastonetes são estimulados em condições de baixa luminosidade e, por isso, muito 
sensíveis à presença de luz, mas tem pouca capacidade discriminativa, além de não distinguirem 
cor. Por isso, conseguimos “enxergar” no escuro, porém com imagens de baixa nitidez e sem cor.

Esse sistema duplo de fotorreceptores possibilita o sistema visual resolver a necessidade 
tanto de ser sensível quanto acurado para resolver a cena visual.

As células do tipo ipRGCs são células ganglionares capazes de captar o estímulo luminoso 
e gerar potenciais de ação, mas, ao contrário dos cones e bastonetes, que levam informações aos 
centros corticais formadores de imagem, conduzem informações a centros não formadores de 
imagem (pretectum/hipotálamo), que usam a informação luminosa do ambiente para o reflexo 
pupilar e o controle de funções de homeostase, que dependem do ciclo circadiano.

A disposição dos fotorreceptores na retina humana também determina a capacidade visual 
característica da espécie. Temos uma área central na retina, onde há somente cones, chamada 
fóvea, responsável pela alta capacidade discriminativa da nossa visão central. Já na periferia da 
retina, há uma maior concentração de bastonetes com menos cones, o que caracteriza a visão 
pouco nítida da periferia do campo visual humano.

O suprimento sanguíneo da retina é derivado da artéria central da retina e da coroide. 
Os vasos retinianos entram e saem do olho pelo nervo óptico e correm sobre a superfície 
da retina formando as quatro arcadas vasculares, que nutrem e drenam cada quadrante da 
retina (Figura 1.7).

Os axônios das células ganglionares correm sobre a retina formando a camada de fibras 
nervosas da retina e o nervo óptico. Ao saírem do globo ocular, esses axônios tornam-se mieli-
nizados e o nervo óptico é revestido por líquido cefalorraquidiano e protegido por uma bainha 
contínua com as meninges cerebrais.

Figura 1.7 – Retina: imagem obtida durante exame de fundo de olho. 
Fonte: Adaptada da Apostila de Oftalmologia para curso de graduação da FMUSP.
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Vias visuais centrais 
A informação luminosa proveniente da retina através dos nervos ópticos inicia in-

terações entre múltiplas áreas cerebrais que resultam não somente na percepção visual 
consciente da cena visual, mas também nos reflexos visuais, como o ajuste do tamanho 
pupilar (pretectum) e o direcionamento dos dois olhos ao objeto de interesse que permite 
a visão binocular (colículo superior) e na regulação de comportamentos homeostáticos 
relacionados com o ciclo circadiano (hipotálamo). As vias e estruturas que mediam essa 
grande quantidade de funções são necessariamente diversas. Destas, a via visual da retina 
ao corpo geniculado lateral no tálamo e, depois, para o córtex visual primário (via retino-
-genículo-estriatal) é a mais importante e certamente, a mais estudada, pois é responsável
pela formação da imagem.

A organização física dessa via se inicia com os nervos ópticos que se unem no 
quiasma óptico sobre a sela túrcica. Nesse momento, as fibras nervosas de cada nervo 
óptico fazem uma decussação peculiar. As fibras nervosas da retina nasal (campo visual 
temporal) cruzam para o lado oposto do quiasma, e as fibras da retina temporal mantêm 
seu curso original. Daí tem-se a organização das fibras no trato óptico, que se estende até 
o corpo geniculado lateral no tálamo, onde há a primeira sinapse cortical. Novas fibras
então se distribuem na radiação óptica para alcançarem o córtex visual primário no lobo
occipital (Figura 1.8).

Figura 1.8 – Informação luminosa distribuída para diversas áreas corticais. 
Fonte: Adaptada de Purves, 2004.
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Há também uma organização fisiológica na transmissão da informação. Diferentes tipos 
de células ganglionares da retina são ativados por características específicas do estímulo de luz 
recebido – intensidade (luminância), cor (diferenças espectrais), orientação (forma/contorno), 
movimento e disparidade (profundidade). Células do tipo midget formam a via parvocelular, 
que leva informações de forma e cor do eixo verde-vermelho, células do tipo parasol formam 
a via magnocelular, que leva informações de luminância, movimento e disparidade, e as células 
biestratificadas formam a via koniocelular, que leva informações de cor do eixo azul-amarelo. 
Essas vias formam canais paralelos de informações até o córtex visual primário, local onde há 
a primeira interação e novas vias e canais de informação serão direcionados a diversas áreas 
visuais nos lobos occipital, parietal e temporal (áreas extraestriadas). As áreas visuais no lobo 
parietal são principalmente envolvidas no reconhecimento dos objetos pela análise de suas 
características de forma e cor (via ventral). Áreas muito específicas e de complexidade cres-
cente dessa via de processamento nos fazem diferenciar desde formas geométricas simples a 
imagens complexas de objetos, paisagens e faces (Figura 1.9).

Figura 1.9 – Via visual desde a retina formando duas vias principais de informação (mag-
no e parvocelular), passando pelo corpo geniculado lateral, córtex visual primário (V1) e 
córtex visual extraestriado (V2). 
Fonte: Adaptada de Kandel, 2003.

Já as áreas no lobo temporal são as responsáveis por determinar movimento e a locali-
zação do objeto no espaço (via dorsal). 

Essas duas grandes vias estão interconectadas e se comunicam com áreas cerebrais de 
processamento superior, como atenção (córtex pré-frontal), memória (hipocampo) e emoções 
(amígdala), entre outras para integrar informações e permitir a percepção visual normal.
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Conclusão
O sistema visual humano é altamente complexo e especializado em captar, conduzir e 

processar informações luminosas provenientes do mundo que habitamos. Quaisquer alterações 
nas estruturas e conexões desse sistema levarão a prejuízos ou adaptações na percepção visual 
final e na forma como o indivíduo enxerga e se relaciona com o mundo. 

Pontos de destaque 

• A percepção visual normal é um processo sensorial construtivo complexo que depende
da anatomia e da fisiologia normal dos receptores humanos (olhos) e das vias visuais
corticais.

• A retina é considerada parte do sistema nervoso central localizada em posição periférica.
• Processamento visual é todo processo de codificação, organização, transmissão e inte-

gração da informação visual para obter percepção visual final.
• A informação luminosa proveniente da retina estimula múltiplas áreas cerebrais que

levam não somente à percepção visual consciente da cena visual (formação da imagem),
mas também aos reflexos visuais, como ajuste do tamanho pupilar e direcionamento
dos dois olhos ao objeto de interesse, e à regulação de comportamentos homeostáticos
relacionados com o ciclo circadiano.
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