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TESTE DO REFLEXO VERMELHO
tem ampla campanha nacional de divulgação

“Quando estava grávida, descobri que, logo ao nascer, de
preferência na maternidade, todo bebê deve fazer um
exame muito importante: o Teste do Olhinho. Ele identifi-
ca doenças quando ainda é possível tratar e evitar que a
criança fique cega. É rápido e não dói!. A gente sempre
quer ter certeza que está tudo bem com nosso bebê. Teste
do Olhinho. Não perca essa chance!”.

Esta foi a mensagem que a atriz Cláudia Abreu transmitiu a milhões de lares
brasileiros através de peças publicitárias elaboradas e transmitidas pela Rede
Globo de Televisão a partir de 07 de novembro. A mensagem televisiva fez parte
da campanha cívica e institucional para divulgar o teste do reflexo vermelho
(teste do olhinho) entre a população e para torná-lo obrigatório em todo o
território nacional. A campanha foi fruto da parceria estabelecida entre o
Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e a Sociedade Brasileira de Pediatria
(SBP).
Estima-se que no Brasil existam entre 25 mil a 30 mil crianças cegas e outras
140 mil portadoras de baixa visão. 

Na maioria dos serviços de neonatologia
do País, os olhos dos recém-nascidos não
são adequadamente examinados e, como
resultado, mais de 50% dos casos pro-
blemáticos só são descobertos tardia-
mente, quando a cura é impossível ou
muito mais trabalhosa. Assim, por exem-
plo, estudos apontam que o retinoblas-
toma, tumor maligno que tem seu pico de
incidência em torno de 18 meses de
idade, no Brasil é diagnosticado tardia-
mente em 60% dos casos, quando já não
é possível salvar o olho ou mesmo a vida
da criança. 
Os entendimentos entre médicos oftal-
mologistas e pediatras permitiram que
fosse colocado em prática amplo pro-
grama de treinamento em vários Estados
que contaram com a participação de cen-
tenas de médicos pediatras. As duas en-
tidades representativas das duas espe-
cialidades médicas elaboraram um do-
cumento (veja na página 12) intitulado
“Carta Aberta aos gestores de Saúde e

Legisladores Brasileiros” no qual de-
fendem a adoção de medidas legais
para tornar obrigatório o teste do olhi-
nho em todo o País, seja através de lei
federal, seja através de legislações
estaduais e municipais.

Para conscientizar a população sobre a importância do teste do reflexo
vermelho, as duas entidades entraram em entendimentos com a Rede
Globo de Televisão, que elaborou duas peças públicitárias estreladas
pela conhecida atriz Cláudia Abreu, que recentemente teve seu terceiro
filho. Tanto o apoio da Rede Globo quanto a participação da atriz foram
contribuições vonluntárias e ações de Cidadania em benefício da pre-
venção da cegueira.
Um dos principais objetivos da campanha é alertar a população para o
fato de que, desde junho de 2010, o exame do reflexo vermelho foi
incluído no Rol 211 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
que torna obrigatório o pagamento do procedimento por todas as
operadoras e seguradoras de saúde. Deve-se levar em conta que em
vários Estados e municípios o teste foi tornado obrigatório por lei.

Estima-se que no Brasil e xista
crianças cegas e outras 140 mil p
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“Eu já era uma mãe experiente e ainda não
sabia sobre isto, não imaginava que o exame
podia detectar tantas doenças. Quero ajudar,

para que seja obrigatório para valer,
realizado também em toda a rede pública,
não seja uma coisa só para a elite. Acho
importante que toda a população tenha
acesso aos testes necessários para as

crianças, gratuitamente”.
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Tanto o CBO quanto a SBP
disponibilizaram através de todos os
meios a seu alcance orientações para
a população revelando que o Teste 
do Reflexo Vermelho ou teste do
olhinho é um exame simples, rápido e
indolor feito com aparelho que lança
uma luz e checa o reflexo no olho do
bebê. 
Os mesmos materiais, existentes nos
sites das duas entidades e em outros
meios de divulgação, salientam que 
a criança não nasce sabendo
enxergar e que para isto acontecer, as
estruturas 
do olho precisam estar normais,
principalmente 
as que são transparentes.
O “Teste do Olhinho” pode detectar
qualquer alteração que cause
obstrução no eixo visual, como
catarata, glaucoma congênito e
outros problemas – cuja identificação
precoce pode possibilitar 
o tratamento no tempo certo 
e o desenvolvimento normal da visão. 
“Se o seu filho ainda não fez este
teste, fale com seu pediatra!” foi o
alerta da SBP e do CBO para a
população.

Veja o material disponibilizado no site
do CBO no link:
http://www.cbo.com.br/site/ind
ex.php?mostra=teste_olhinho 
e no link da CBO TV:
http://www.cbo.com.br/cbotv/

Andréa Zin e Nicole Gianini
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Cartaz de uma das campanhas conjuntas
CBO/SBP de retinopatia da prematuridade

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) tem um grupo de trabalho voltado para a prevenção da cegueira infantil
que historicamente mantém firme parceria com o CBO, originalmente na discussão e encaminhamento de soluções
para o problema da retinopatia da prematuridade. Fizemos importantes trabalhos em conjunto, inclusive pesquisa
nacional para identificar prematuros que precisam de tratamento para impedir a cegueira. 
Além disso, a SBP  teve o privilégio de, numa consulta pública da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
propor a inclusão do teste do reflexo vermelho na lista de procedimentos da Agência. É interessante notar, que o
teste entrou no rol da ANS antes de entrar na Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos da
AMB. 
Começamos então a chamar a atenção dos médicos pediatras  para a importância do teste do reflexo vermelho ser
realizado durante a primeira avaliação da criança.
Recentemente, houve a proposta do CBO para que fizéssemos uma campanha de esclarecimento da população.
Achamos a iniciativa excelente. Com a participação fundamental dos médicos oftalmologistas, fizemos treinamento
de centenas de médicos pediatras, em vários estados
brasileiros e conseguimos disparar a campanha de
esclarecimento da população com a colaboração da
Rede Globo de Televisão. Também estamos procu-
rando sensibilizar os legisladores e gestores públicos
da Saúde para a importância de garantir o teste para
todas as crianças brasileiras
Temos certeza que graças à ação combinada dos
médicos pediatras e oftalmologistas, grande parte da
nossa população infantil terá acesso a este exame
em futuro próximo e que os números da cegueira
infantil serão drasticamente reduzidos no nosso País.

Eduardo da Silva Vaz - presidente da Sociedade Brasileira
de Pediatria

Eduardo Silva Vaz
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O desenvolvimento da oftalmologia
permite que atualmente pelo menos
70% das causas de cegueira e severo
comprometimento visual infantil te-
nham prevenção ou tratamento efe-
tivo. 
Uma criança cega tem muitos anos
de cegueira pela frente. Além do
comprometimento de seu desenvolvi-
mento pessoal e social, a longa
expectativa de vida de uma criança
cega (que terá sua vida economica-
mente ativa comprometida) dá à ce-
gueira infantil um forte caráter eco-
nômico: 30% do total de gastos com
cegueira no mundo são direcionados
aos cuidados com as crianças cegas. 
O sistema visual da criança está em
franco desenvolvimento durante pri-
meiro ano de vida. Dessa forma, as
principais causas de cegueira na in-
fância necessitam de diagnóstico
precoce e pronto tratamento para que
o sistema visual se desenvolva o
mais normal possível. A criança não
pode esperar.
Estima-se que haja cerca 1,4 milhão
de crianças cegas no mundo. Tal
magnitude faz com que a Prevenção
da Cegueira Infantil seja uma das
cinco prioridades da Iniciativa Global
da Organização Mundial de Saúde
(OMS) e Agência Internacional de
Prevenção da Cegueira (IAPB) deno-
minada de “Programa Visão 2020 –
pelo direito à visão”, que tem como
meta reduzir as taxas de cegueira
evitável no mundo até 2020.
No Brasil, estima-se que existam
cerca de 35.000 crianças cegas e
aproximadamente 140.000 com baixa
visão. 
De modo geral, cerca de metade das
crianças cegas do mundo são cegas
devido a causas evitáveis (15% tratá-
veis e 28% preveníveis). 
São chamadas de causas evitáveis

de cegueira aquelas que podem ser
totalmente preveníveis ou tratáveis
para preservar a visão. Podem ser
prevenidas as causas de cicatriz
corneana, doenças infecciosas e
retinopatia da prematuridade. Cau-
sas tratáveis incluem a catarata e o
glaucoma congênito e a retinopatia
da prematuridade grave (limiar e pré-
limiar tipo 2).
O diagnóstico precoce das principais
causas de cegueira e severo com-
prometimento visual de crianças
pode ser realizado de forma muito
simples, ainda na maternidade, por
meio da realização do “Teste do Re-
flexo Vermelho”, também conhecido
como “Teste do Olhinho”, em todos
os recém-nascidos.
Trata-se de um exame muito simples,
rápido e indolor. O único equipa-
mento necessário é um oftalmos-
cópio direto, que é posicionado
diante de cada olho do bebê, em
busca de se observar o reflexo
vermelho (homogêneo e simétrico em
ambos os olhos). 
O teste pode ser realizado por
qualquer pediatra que tenha recebido
treinamento para isso. Quando o
pediatra não consegue identificar o
reflexo vermelho de ambos os olhos,
o bebê deve ser encaminhado ao
oftalmologista com urgência. 
O Teste do Olhinho pode detectar a
catarata, o glaucoma congênito, e
ainda qualquer patologia ocular
congênita que cause opacidades de
córnea, tumores intraoculares
grandes, inflamações intraoculares
importantes ou hemorragias intraví-
treas. 
Algumas cidades, como Florianópolis
e Porto Alegre e estados brasileiros
(Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de
Janeiro, Santa Catarina, São Paulo) e
o Distrito Federal já têm legislação
que exige a realização do Teste do
Olhinho em todos os recém-nascidos,

antes de sua alta. A Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar também
incluiu o Teste do Olhinho no rol de
procedimentos com cobertura obriga-
tória pelas operadoras de planos de
saúde. São vitórias importantes para
a saúde pública, mas ainda há muito
a ser feito para garantir a saúde
ocular de nossas crianças. Por isso, o
Conselho Brasileiro de Oftalmologia
(CBO), entidade representativa dos
oftalmologistas brasileiros, propôs a
realização de uma campanha de
conscientização da população sobre
a importância da realização do Teste
do Olhinho. A Sociedade Brasileira de
Pediatria (SBP), instituição que repre-
senta os médicos de crianças e ado-
lescentes do País, aderiu à ação, que
recebeu também o apoio da Rede
Globo de Televisão.
Nos próximos dias, uma mensagem
publicitária sobre o tema será
veiculada em todo o país. Nos sites
do CBO e da SBP está sendo
disponibilizado material informativo
sobre o tema, para complementar a
informação que será veiculada na
mídia. Também está sendo realizado
um grande esforço para o
treinamento de pediatras.
Mas todo este trabalho, para se
transformar em maior qualidade de
vida para nossas crianças, ainda
precisa contar com mais um apoio: o
seu.
Se em sua cidade a realização do
Teste do Olhinho em todos os recém-
nascidos ainda não tem amparo
legal, mobilize as pessoas envolvidas
com o tema para que isso aconteça.
A prevenção das doenças oculares é,
não só importante para a qualidade
de vida da população, como também
essencial para promover a saúde
pública. 
O CBO, a SBP e as filiadas das duas
entidades estão à sua disposição
para quaisquer esclarecimentos, e
contam com seu apoio e ação.

Carta

aberta
aos Gestores de Saúde e Legisladores Brasileiros

3354-JZero134 B paginado:Layout 1  12/3/10  12:56 PM  Page 12



Teste do Olhinho
Acesse: www.cbo.com.br 13

TREINAMENTO NOS ESTADOS

Rio de Janeiro
Viviane Lanzelottte, do Comitê de
Atenção Integral ao Desenvolvimento
e Reabilitação da Sociedade de
Pediatria do Estado, (SOPERJ),
realizou o treinamento juntamente
com médico oftalmologista José
Eduardo da Silva. “A aula teórica foi
sobre a avaliação geral da criança nas
várias fases de desenvolvimento, o
Teste do Olhinho e também sobre a
catarata congênita. Para a parte prá-
tica, os pediatras levaram seu oftal-
moscópio e treinamos uns nos outros.
No Estado do Rio de Janeiro, o Teste
do Reflexo Vermelho foi instituído por
lei em 2002. É realizado regularmente
em todas as maternidades do
município, também em algumas do
estado e particulares. Cada vez mais
tem sido feito”, ressaltou.

Minas Gerais
Em Belo Horizonte (MG), a filiada da
SBP reuniu 90 pediatras em 5 e 6 de
outubro. O curso foi ministrado pelos
oftalmologistas Luiz Carlos Molinari,
vice-presidente do Departamento de
Oftalmologia da Associação Médica
do Estado e Galton Vasconcelos,
presidente do Centro Brasileiro de
Estrabismo, ambos professores da
Faculdade de Medicina da Universi-
dade Federal, a UFMG. As atividades
ocorrem de forma permanente no
Estado e desde 2008 contam com
apoio da Sociedade Mineira de
Pediatria (SMP). Dias 19 e 20 de
outubro foi realizado outro treina-
mento durante a III Jornada de Oftal-
mologia Pediátrica.

São Paulo
Em São Paulo, a SPSP conta com um
Departamento Científico de Oftalmo-
logia (DC) desde 2006. Em 5 e 6 de ou-
tubro foram realizadas aulas teóricas
na capital, ministradas por Rosa

Graziano e Célia Nakanami, presi-
dente da Sociedade Brasileira de
Oftalmologia Pediátrica, filiada do
CBO. Outros oito oftalmologistas par-
ticiparam da atividade prática. Nilva
Moraes, presidente do DC, ministrou
o curso em São Bernardo do Campo. O
Teste é obrigatório em São Paulo por
lei estadual e a intenção da SPSP é
realizar dois treinamentos por ano

Acre
Em Rio Branco, de acordo com a
presidente da Sociedade Acreana de
Pediatria, Teresa Cristina Maia dos
Santos, foi realizada palestra com a
participação de residentes de pedia-
tria, internos da Faculdade de Medi-
cina da Universidade Federal e pe-
diatras do Serviço de Assistência à
Saúde da Mulher e da Criança,
ministrada por Simone da Cruz Cha-
ves, em 07 de outubro.

Espírito Santo
Em Vitória, o presidente da Sociedade
Espiritossantense de Pediatria,
Valmim Ramos da Silva informou que
o curso ocorreu, com a presença de 30
profissionais, sendo alguns do in-
terior. Antes, em 2008 e 2009, a
capacitação já tinha ocorrido em
maternidades públicas e particulares.

Sergipe
Em Aracaju, de acordo com a
presidente da Sociedade Sergipana
de Pediatria, Glória Tereza Lopes, a
médica oftalmologista Doroty Re-
sende Lima abordou temas como
retinopatia da prematuridade e sín-
dromes infecciosas. 

Ceará
Em Fortaleza (CE), o treinamento
ocorreu no Hospital Geral da capital,
ministrado pela oftalmologista Islane
Verçosa. Na ocasião, foi atendida

uma criança que havia sido referen-
ciada com catarata congênita bila-
teral encaminhada por um pediatra do
município de Russas.

Amapá
Também foi realizado treinamento em
Macapá, onde os pediatras assistiram
às aulas da médica oftalmologista
Mayra Takata Tongu. 

Mato Grosso do Sul
Em Campo Grande (MS), o
treinamento contou com a par-
ticipação dos médicos oftalmologis-
tas Celso Marcelo Cunha e Maurício
Donatti, em 05 de outubro, no
auditório da Unimed Campo Grande.
Foram abordados temas diversos em
Oftalmopediatria para pediatras
(desenvolvimento da visão, ambliopia
e doenças oculares diversas da
infância) e Teste do Reflexo Vermelho. 

Além das iniciativas assinaladas,
várias outras foram e estão sendo
realizadas por todo o País envolvendo
médicos oftalmologistas e pediatras
para disseminar o treinamento na rea-
lização do teste do reflexo vermelho.
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