
Resumo
A presente tecnologia apresenta uma forma

inovadora de se realizar exame do campo

visual, buscando identificar a presença de

distúrbios na visão. A tecnologia se baseia na

utilização de hardware convencional somado

à utilização de software específico que é

capaz de realizar, de modo portátil, exames

de perimetria com a mesma eficácia

encontrada em outros equipamentos.
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Solução
A presente tecnologia soluciona os

inconvenientes aventados pela perimetria

computadorizada baseados em computador

pessoal, principalmente o alto custo, uma vez que

permite reduzir totalmente a mecânica necessária

para o acionamento dos focos de luzes, reduzindo

drasticamente o custo do equipamento. Por outro

lado, disponibiliza novos recursos, já que permite

que o usuário efetue, ele próprio, algumas das

configurações desejadas de operação do

equipamento. Essa condição possibilita pesquisas

originais com base na criação de novos

programas, pela diversidade de imagens que a

tela do monitor pode proporcionar, mantendo a

eficiência em relação aos modelos similares

existentes. Para além disso, ele possui como

vantagem o fato de ser portátil, o que acarreta

no fácil manuseio e deslocamento.

Desafios e objetivo
O equipamento de perimetria promove maior

precisão dos valores de sensibilidade do campo

visual de pessoas normais, que servirão de padrão

para identificar doenças neuroculares que o

alteram. Essa nova tecnologia visa somar as

qualidades de diversos equipamentos já

existentes e visa melhorar a qualidade dos dados

fornecidos no resultado, buscando reduzir os

custos de aquisição, manutenção, operação do

equipamento e disponibilização de novos

recursos, uma vez que permite que à entidade

usuária efetuar algumas diferentes configurações
na operação do equipamento. Como principais

desafios, destacamos o ajuste de todas essas

ferramentas, assim como a necessidade de

realização dos testes clínicos, que já estão sendo

feitos.
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Público-alvo
O produto se aplica na identificação de distúrbios

da visão, tais como o glaucoma, uma das

principais causas de perda de visão em todo o

mundo, assim como outros tipos de doenças do

campo visual. O mercado para essa tecnologia é

amplo, consistindo de profissionais liberais,

hospitais públicos e privados, clínicas

oftalmológicas e ambulatoriais.

Oportunidades 
Pretende-se licenciar a presente tecnologia. Trata-

se de um produto com depósito de patente, que

se encontra na fase de validação final por meio

de testes clínicos.


