
Dra. Lilia Maria Contreiras Corrêa

Assessora Técnica da Rede Estadual de Atenção em Oftalmologia/SESAB

Diretoria de Atenção Especializada - DAE

Coordenação de Redes de Apoio Especializado - CRAE



OFTALMOLOGIA TESTE DO OLHINHO

• O Teste do Olhinho também conhecido como Teste do
Reflexo Vermelho é fácil e não dói, e não precisa de colírio.

• Além disso, é rápido, leva de dois a três minutos para ser
realizado.



OFTALMOLOGIA  TESTE DO OLHINHO

• Importância do Exame;

• Realizado por quem?

• Técnica do Exame;

• Doenças detectadas;

• Padronização dos Exames.



• Detectar precocemente doenças que podem levar da

cegueira à morte dos recém- nascidos;

• E, prevenir lesões irreversíveis através de um exame

simples e não invasivo.

Importância do Exame:



• Oftalmologistas;

• Neonatologista;

• Pediatras;

• Enfermeiras;

• Outros Médicos como: obstetras, cirurgiões, etc..

Realizado por quem?



OFTALMOLOGIA TESTE DO OLHINHO



▪ Um médico ou enfermeira;

▪ Uma sala com uma maca ou cadeira; 

▪ Um oftalmoscópio direto.

Materiais para realização da capacitação:



Oftalmoscópios



1. Sala com pouca luz;

2. RN acordado, deverá ficar deitado no colo da mãe  ou na 

maca;

3. Examinador com Oftalmoscópio acerca de 20 a 30 

centímetro.

Técnica do Exame:



COMO REALIZAR O TESTE DO OLHINHO



Fundo de olho normal



• Retinoblastoma;

• Catarata Congênita;

• Glaucoma Congênito;

• Retinopatia da Prematuridade;

• Infecções e cicatrizes, etc...

Doenças detectadas:



RetinoblastomaReflexo normal

Oftalmologia teste do olhinho: 



Oftalmologia teste do olhinho

O Retinoblastoma é um tipo raro de câncer ocular, mais

comum em crianças e responde por 3% dos cânceres infantis,

chegando a cerca de 400 casos por ano. Entre 60% e 75% dos

casos de retinoblastoma são esporádicos, isto é, uma célula

sofre mutação e passa a se multiplicar descontroladamente.



Retinopatia da prematuridade
Glaucoma Congênito

Opacidade de córneaCatarata Congênita



Retinopatia da prematuridade

⚫ Atinge principalmente os bebês prematuros ou com baixo peso ao

nascimento (os bebês nascidos antes de 36 semanas e com peso abaixo

de 1600 gramas são os mais propensos);

⚫ É o crescimento desorganizado dos vasos sanguíneos que suprem a

retina (camada mais interna do globo dos olhos) do bebê, devido a

imaturidade dos vasos que pode levar a sangramento – fibrose –

descolamento de retina;

⚫ Uso irracional de oxigênio no berçário.



RETINOPATIA DA PREMATURIDADE

Deverá ser avaliado por Retinólogo



Oftalmologia teste do olhinho

⚫ Toxocaríase é uma infecção humana causada por larvas de ascarídeos

nematódeos que ordinariamente infectam animais.

⚫ Doença de Coats é congênita, idiopática e não hereditária. Caracteriza-se

por telangiectasias retinianas e intensa exsudação. Mais frequentemente

afeta crianças do sexo masculino, na primeira década de vida.

⚫ Toxoplasmose é uma infecção causada por um protozoário chamado

“Toxoplasma Gondii”, encontrado nas fezes de gatos e outros felinos, que

pode se hospedar em humanos e outros animais



Oftalmologia teste do olhinho

Toxocaríase

D. de COATS

Toxoplasmose



Outras doenças:

SIND. CIANCIA ALT. da FENDA PALPEBRAL

EPÍFORACONJUNTIVITE



Oftalmoscópio

CABEÇA
CORPO



Oftalmologia teste do olhinho





O Teste deverá ser realizado nos primeiros 30 dias de vida do 

bebê. quanto mais cedo melhor para que possa fazer a 

prevenção e o tratamento destes RNs, assegurando o 

desenvolvimento visual o mais precocemente possível.

Orientação



• Teste Normal: encaminhar o RN a um oftalmologista 

de 6 a 12 meses para acompanhamento;

• Teste alterado: à quem encaminhar?

Resultado do teste:



Encaminhar para o ESPECIALISTA – OFTALMOLOGISTA – para avaliação e

comprovação da possível patologia existente e tratamento específico,

IMEDIATAMENTE;

Nos casos onde o município não tenha estrutura apropriada para o tratamento

específico, o RN deverá ser encaminhado para a Rede de Alta Complexidade

onde tenha a pactuação com o município.

Fluxo para os olhinhos com alteração:





A avaliação do Teste do Olhinho, nestes pacientes, com testes alterados,

deverão receber uma guia para consulta com Oftalmologista, devendo o

mesmo ser encaminhado a Regulação da Secretária de Saúde

do Município, que deverá ter um fluxo criado SEM ESPERA.

OFTAMOLOGIA TESTE DO OLHINHO



Oftalmologia teste do olhinho

As revisões com 
oftalmologista 

deverão ser com:

As revisões com oftalmologista deverão 
ser com:

6meses; 1 ano e 6 meses; 3 anos e 5 anos.



Sabendo da importância deste Teste do olhinho ou reflexo vermelho”,
esperamos que vocês sejam agentes multiplicadores em cada região aqui
presente.

Contamos com a ajuda de vocês para que cada dia mais, crianças sejam
examinadas, antes da alta hospitalar.

E; principalmente, que doenças sejam prevenidas com segurança de que:
estamos fazendo o nosso trabalho de forma digna, com a consciência
tranquila, porque estamos dando o nosso melhor.



Oftalmologia teste do olhinho

Estrabismo

Erro de Refração Ambliopia

Falso Estrabismo



Oftalmologia teste do olhinho

Mais do que nunca a nossa intenção é 

promover um sono tranquilo ou um 

sorriso saudável em nossos RNs.

Façamos o nosso trabalho 

com segurança, alegria e 

amor.



PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

Muito obrigada!



DAE/CRAE (71)31154246 

(71)31154260

dae.crae@saude.ba.gov.br

Obrigada!


