tecnologia com Eric Gozlan

eric gozlan

espaço do eric

A

visão

subnormal
o óptico francês está
estabelecido em
Curitiba com a óptica
Eric Gozlan Lunettes

te 1)

(par

Em três partes, o colunista dedica sua atenção à visão
visões normal e subnormal e estabelece a diferença
entre visão subnormal e cegueira.
Também conhecida como “baixa visão”, a
visão subnormal é caracterizada pela degradação da acuidade visual ou pela redução do
campo de visual. Quando alterada, a visão

afeta consideravelmente a qual idade de vida
de seu portador, impedindo que realize tarefas
simples do dia a dia sem o auxílio de equipamentos especiais.

Visão normal
ção de visão normal. Uma visão considerada normal tem acuidade de
que o olho pode ver um objeto a 20 pés (6 metros) de distância tão
quanto um olho dotado de excelente visão.
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Visão subnormal
Já a visão subnormal é aquela abaixo de 20/60, ou seja, um
olho que pode ver a 20 pés (6 metros) de distância o que um olho
normal pode enxergar a 60 pés, ou seja, 18 metros. E não pode
ser melhorada com óculos, lentes de contato nem cirurgia.
perif érico. Q uando a visão central é atingida, a
culdades de ler, escrever, realizar trabalhos de precisão, reconhecer rostos etc. e também pode perceber manchas escuras na
parte central.
Quando a visão periférica é atingida, ocorre a visão dita “tubular” (como se estivesse olhando através de um tubo), que dicom campo visual normal enxerga 180 graus, mas, em ca so de
graus e 50 graus.

Visão subnormal e cegueira
positivo, operante!
Quer conversar sobre esses e outros assuntos
técnicos com Eric Gozlan? Faça contato
espacodoeric@revistaview.com.br
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Cegueira é a ausência de visão, o que é diferente de visão subnormal, que ainda oferece uma possibilidade de visão com o auxílio de aparelhos ópticos especiais.
Na próxima parte, tratarei das causas da visão subnormal. Até lá.
www.revistaview.com.br

