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O centro de investigação Frau-
nhofer Portugal AICOS, do
Porto, está a apoiar o desen-
volvimento de uma tecnologia
para observar o fundo ocular,
que visa auxiliar no diagnós-
tico de doenças oftalmológi-
cas, como o glaucoma e a reti-
nopatia diabética.

A EyeFundusScope, que in-
tegra a Fundus Camera (ou re-
tinógrafo, em português), é
uma tecnologia "portátil e de
simples utilização", que fun-
ciona como uma máquina fo-
tográfica e possibilita a obser-
vação e a identificação das es-
truturas presentes no fundo
ocular, como a retina, os vasos
sanguíneos e o disco óptico,
explicou o investigador David
Melo, da Faculdade de Ciên-
cias e Tecnologias da Univer-
sidade Nova de Lisboa, res-
ponsável pelo seu desenvolvi-
mento.

A EyeFundusScope, segundo
indicou, pode ser instalada nos
‘smartphones’ e permite tirar
uma fotografia de uma "vasta
área da retina", com uma "boa
resolução", não necessitando
de dilatação da pupila.

Com as fotografias obtidas é
possível diagnosticar doenças
como a retinopatia diabética,
que é originada pela diabetes
mellitus, "a principal causa de
cegueira no mundo, em adul-
tos entre os 20 e os 64 anos",
disse à Lusa o investigador.

Esta tecnologia tem "um
baixo custo de produção", con-
seguido através da utilização
de um conjunto de lentes sim-
ples, e um campo de visão su-
perior em relação aos apare-
lhos idênticos, podendo ser uti-
lizado também nas áreas da
neurologia e da cardiologia.

Com a EyeFundusScope,
pre tende-se chegar a uma po-

pulação mais alargada, tipica-
mente isolada e com ausência
de especialistas em oftalmolo-
gia, contou.

A telemedicina "é um dos
campos da medicina em maior
expansão na actualidade",
disse David Melo, salientando
que o EyeFundusScope pode
ser utilizado por indivíduos
sem qualquer tipo de expe-
riência na área da oftalmologia
ou ortóptica.

"É contemplada a recolha de
fotografias do fundo ocular
através de uma aplicação do
‘smartphone’, a partilha das
mesmas com o médico, uma
eventual apreciação e a comu-
nicação ao paciente", acres-
centou.

Até ao momento foi desen-
volvido um protótipo da tec-
nologia, que, segundo os testes
em laboratório, cumpre as re-
gulamentações da Organiza-

ção Internacional para a Pa-
dronização (ISO) para dispo-
sitivos oculares.

No entanto, antes de ser co-
locado no mercado, será ne-
cessário um conjunto de me-
lhoramentos e a certificação
como dispositivo médico, da
responsabilidade da empresa
que venha a ser disponibilizar
a tecnologia.

O EyeFundusScope é um
dos 14 projectos criados por
alunos de diferentes faculda-
des com o apoio do centro de
investigação Fraunhofer Por-
tugal AICOS, sediado no Porto,
no âmbito de uma iniciativa
anual que lhes permite desen-
volver o seu trabalho orien-
tado para a criação de soluções
práticas que contribuem para
a qualidade de vida da popu-
lação.

Para além de David Melo,
participaram no projecto Filipe
Soares e João Costa, do Frau-
nhofer Portugal AICOS, e Pe-
dro Vieira, professor da Facul-
dade de Ciências e Tecnologias
da Universidade Nova de Lis-
boa. |

Nova tecnologia tem
“um baixo custo de
produção”, podendo
ainda ser utilizada nas
áreas da neurologia e
cardiologia

Nova tecnologia permite
auxiliar diagnóstico de
doenças oftalmológicas
Visão Tecnologia “portátil e de simples utilização” permitirá observar o fundo
ocular e auxiliar no diagnóstico de doenças oftalmológicas
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Tecnologia poderá ajudar a identificar doenças, como o glaucoma e a retinopatia diabética


