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Acuidade visual (AV)
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Definição
•É o inverso do angulo visual limiar em minutos de arco (α);

•No caso da acuidade visual, o limiar é o menor ângulo que permite a discriminação de 

dois pontos como separados;

•Foi arbitrariamente definida como visão “normal” um ângulo de resolução de 1’(um 

minuto de arco) com o tamanho total da letra de 5’(cinco minutos de arco).
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Conceitos

• A acuidade visual quantifica o poder de resolução do olho, ou seja, sua 
capacidade discriminativa; 

• Permite avaliação da integridade do sistema óptico ocular e da via 
neurológica da visão;

• Acuidade visual x visão;
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Material para medida da AV
• Tabela de acuidade visual

• Apontador

• Cadeira

• Fita métrica

• Oclusor

• Impresso para anotação dos resultados
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Tabelas de AV
• Tabela “E” de Snellen

• Tabela “C”de Landolt

• Tabela de Bailey-Lovie (usada no ETDRS)

• Tabela de Allen

• Tabela de Sloan

• Tabela de Wecker
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Tabelas de AV

• Tabela “E” de Snellen
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Tabelas de AV

• Tabela de Bailey-Lovie
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Notações
• Registro da medida da AV: decimal, fracionárias, logMAR, 

e frequência espacial;

• A principal é a fração de Snellen:

AV =                    distância* do exame

distância* onde a letra subtende ângulo visual 5 min de arco 
(1 min de arco para cada parte do optotipo)
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Técnica do exame
• O paciente deve ser posicionado sentado e com a tabela na altura de seus olhos;

• A distância entre o paciente e a tabela deve respeitar a escala algorítmica determinada pelo fabricante e que geralmente 
vem contida nesta;

• O exame deve ser realizado para cada olho separadamente;

• O olho esquerdo deve ser ocluído inicialmente para testar-se o olho direito e depois o inverso;

• Deve-se mostrar os optotipos ou letras no sentido do maior para os de menor tamanho, da esquerda para a direita;

• Recomenda-se o teste forçado, ou seja, o paciente deve ser estimulado a tentar identificar cada letra até que uma 
quantidade suficiente de erros seja cometida para justificar o fim do exame;

• A menor linha na qual o paciente acerta no mínimo metade mais 1 dos optotipos deve ser considerada a medida subjetiva 
da acuidade visual.
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• Para os casos em que o paciente não identifica a primeira linha 
de optotipos, deve-se aproximá-lo da tabela e ajustar a 
distância em pés ou metros no numerador da fração de Snellen;

• Se ainda assim não identifica a primeira linha de optotipos em 
distância mais próxima, então deve-se testar movimentos de 
mãos (MM) a frente do rosto do paciente;

• Caso o paciente não perceba movimentos de mãos, o próximo 
passo é testar a percepção de uma fonte luminosa. Caso 
negativo, indica ausência de percepção de luz.
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Considerações finais

• A medida da AV tem sido tema de discussões, pois sabe-
se que diversos fatores podem influenciar os resultados;

• Dessa forma, estudos que analisem a iluminação, o 
contraste dos optotipos, o tipo de letras utilizadas e 
velocidade de leitura, devem contribuir para o 
aprimoramento do teste de acuidade visual.
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