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Reflexo Presente (Normal)

Reflexo Ausente
(olho esquerdo)

Reflexo Anormal
(olho esquerdo)

Visor

Corretor de ametropia

Regulador de 
intensidade

Trava

Imagem
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O Teste do Olhinho (Teste do Reflexo Vermelho) é
facilmente realizado em recém-nascidos e crianças
As fotografias ao lado mostram um reflexo vermelho normal, 
além de um reflexo ausente ou anormal que podem ocorrer 
em algumas disfunções oculares importantes, das quais a 
mais séria é o retinoblastoma, um tipo raro de câncer comum 
na infância.  

Técnica
Coloque a criança à sua frente, a uma distância aproximada 
do comprimento de seu braço, em ambiente com pouca 
iluminação; use o oftalmoscópio com boa qualidade de luz 
ajustando o foco do aparelho; faça com que a criança olhe 
para a luz do oftalmoscópio (se preciso, abra cuidadosamente 
os olhos da criança); normalmente não há a necessidade de 
dilatar a pupila; o reflexo da córnea também pode ser visto 
nesse exame

Reflexo Vermelho Presente (Normal)
A cor e o brilho do reflexo vermelho e a localização do reflexo 
da córnea (pequeno ponto branco no centro do olho na figura) 
são idênticos em ambos os olhos

Reflexo Vermelho Ausente
A ausência de reflexo vermelho em um ou em ambos os 
olhos pode ser indicativo de problema ocular sério (como 
catarata ou retinoblastoma) e requer encaminhamento 
imediato ao oftalmologista

Reflexo Vermelho Anormal
Um reflexo no qual a cor não está vermelha ou apresenta um 
brilho anormal de tonalidade diferente do vermelho (chamado 
de “brilho do olho de gato”) sugere problema ocular sério 
(como catarata ou retinoblastoma) e requer encaminhamento 
ao oftalmologista

Para saber mais: http://www.testedoolhinho.ufc.br


