
A tecnologia Retmarker e seu 
modelo de operação permitem 
a implementação de programas 
de rastreio de retinopatia 
diabética, altamente eficientes, 
confiáveis e com um custo 
muito baixo.

De acordo com a Federação 
Internacional de Diabetes (IDF), 
366 milhões de pessoas têm 
diabetes (2011) e é estimado que 
em 2030 este número será de 
552 milhões de pessoas. Ao 
longo dos anos, todos os 
diabéticos poderão ter 
complicações.

80% dos pacientes diabéticos 
(há 10 anos ou mais) pode ter 
retinopatia diabética.

Recomendações clínicas 
internacionais sugerem a 
realização de pelo menos um 
exame anual de rastreio.

Retmarker 
O Retmarker é um algoritmo matemático que 
analisa automaticamente as fotografias de 
fundo de olho e identifica pessoas em risco 
de progressão da retinopatia diabética.

O Retmarker é um dispositivo médico classe 
IIa e tem duas patentes de software. O 
Retmarker é uma solução única no mundo 
que vem sendo aperfeiçoada há mais de 5 
anos.

A Retmarker é uma startup da CRITICAL 
Software (www.criticalsoftware.com), um 
spin-off da Universidade de Coimbra, 
baseada em Coimbra (Portugal) e com 
operações em cinco paises. 

O Retmarker é desenvolvido em colaboração 
com a AIBILI (Portugal, www.aibili.pt), um 
prestigiado Instituto Científico de 
Oftalmologia, fundado e liderado pelo 
Professor José Cunha-Vaz.

Equipa de exames Plataforma Central

Rastreio de Retinopatia Diabética

Identificação de 
população alvo 
(Diabéticos).

Fotografias 
captadas por 
técnicos e 
enviados para a 
Plataforma 
Retmarker por 
Internet.

Processamento 
automático de 
fotografias pelo 
Retmarker.

Triagem por 
pessoal 
qualificado, 
utilizando o 
Retmarker.

Relatório e 
recomendação 
entregue ao 
profissional de 
saúde que 
poderá discutir o 
resultado com o 
paciente.

Referenciação 
médica quando 
necessário.

Equipa de exames

Aprovado em 
estudo 

independente 

no Reino Unido

Rastreio de Retinopatia Diabética

Ag
os

to
/2

01
6,

 re
v 

1.
4
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Contatos sede
+351 239 989 100
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www.retmarker.com



Análise e classificação dos casos relevantes 
feita pela equipa de triagem.

Campanha de Rastreio de 
Retinopatia Diabética

Cada estação de trabalho inclui um 
retinógrafo interligado com o Retmarker.

Equipa de triagem Relatório

Relatório disponível para a equipa de rastreio. Este 
pode ser apresentado ao paciente diabético pelo 
profissional de saúde.

Retmarker 
Plataforma de Rastreio

Análise automática pelo Retmarker.

A estação de trabalho fornece ao 
operador todas as informações 
necessárias para fotografar cada 
diabético, avaliar a sua acuidade 
visual e outras informações 
relevantes.

Cada estação Retmarker inclui:
• Retinógrafo de alta qualidade;
• Capacidade de medição de 

acuidade visual;
• Notebook com conexão segura 

de internet para envio dos dados. 

A nossa oferta inclui a formação 
dos operadores.

As fotografias são enviadas de 
forma segura (de preferência 
online) para o centro de triagem 
onde está instalada a plataforma 
do Retmarker.

Os servidores do Retmarker 
podem ser locais ou na cloud.

Os algoritmos automáticos do 
Retmarker analisam todas as 
fotografias e identificam 
automaticamente todos os 
diabéticos que não têm nenhuma 
lesão de Retinopatia Diabética.

Quando há fotografias de exames 
anteriores, o Retmarker utiliza um 
biomarcador próprio para 
identificar se há atividade da 
doença.

Medidas de controlo de qualidade 
são parte da solução e são 
analisadas periodicamente.

O Retmarker é uma solução 
segura que, sob condições 
normais, pode eliminar a 
necessidade de classificação 
manual em pelo menos 50% dos 
pacientes.

Fotografias enviadas

Fotografias são enviadas de forma 
segura para o servidor central.

Todas as imagens com possíveis 
lesões, ou casos selecionados 
para controlo de qualidade, são 
enviadas para a equipa de triagem.

A equipa de triagem utiliza a 
ferramenta de classificação do 
Retmarker para gravar o resultado 
da análise e gerar o relatório final.

Em caso de dúvidas, um segundo 
grader pode ser consultado pela 
equipa de triagem.

A nossa oferta pode incluir a 
formação dos técnicos de triagem, 
a definição de protocolos de 
classificação, modelos de 
organização e mecanismos de 
controlo de qualidade. 

“A classificação automática da 
retinopatia diabética pode reduzir com 
segurança a sobrecarga de 
classificação manual em programas de 
rastreio.
A análise inovadora de todos os exames 
("two-step") presente no Retmarker 
oferece melhor sensibilidade e 
especificidade, quando comparado com 
sistemas de análise automatizados 
publicados.”

in “Improved Automated Screening of 
Diabetic Retinopathy", Ophthalmologica 2011.

Rastreio de Retinopatia Diabética

Relatório de simples 
compreensão para o 
paciente diabético.

O relatório contém 
os resultados da 
classificação.

Os relatórios podem ser 
gerados em várias línguas.

Rastreamento      

Nome: José Henrique Unica (29-JUNHO-1989) 
Data do exame: 25-SETEMBRO-2014 (25)

O que é a Retinopatia Diabética?

A Retinopatia Diabética é uma doença ocular, uma complicação muito frequente nas pessoas que têm 
Diabetes. É uma doença que evolui lentamente, sem sintomas, até se tornar uma séria ameaça à visão. 
É por isso uma das principais causas de cegueira evitável, afectando diabéticos de todas as idades.

A presença na retina de Red  Dots  (microaneurismas ou pequenas hemorragias) é indicadora da 
Retinopatia Diabética. A velocidade com que estes Red Dots aparecem e desaparecem indica a 
actividade da doença, sendo este indicador designado por Turnover. O Retmarker é a única solução que 
disponibiliza este conceito inovador.

Importa referir que a Retinopatia Diabética evolui de forma diferente, de pessoa para pessoa. A única 
forma de evitar a cegueira da Retinopatia Diabética é prevenir e detectar atempadamente as suas 
complicações. 

Por isso, se é diabético(a) é muito importante fazer este exame, pelo menos uma vez por ano. 
A sua visão pode depender disso!

Olho esquerdo: R0(Sem
 
Retinopatia)Olho direito: R0(Sem

 
Retinopatia)

Sobre este exame

O exame que fez chama-se Retinografia e não é mais do que uma fotografia ao interior dos seus olhos. 
Com este exame é possível identificar Red  Dots   (microaneurismas ou pequenas hemorragias), lesões 
precoces e típicas da Retinopatia Diabética e, comparando com exames anteriores, da sua actividade ao 
longo do tempo.

Este exame é exclusivo para o rastreio de Retinopatia Diabética.

Nas retinografias podem também ser visíveis lesões ou sinais de outras patologias.

Retmarker (www.retmarker.com) permite a implementação de
programas de rastreio de Retinopatia Diabética altamente eficientes e de confiança.
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O relatório pode ser 
customizado com a 
sua informação.

O relatório fornece 
informação sobre a 
retinopatia diabética.


