O REVOLUCIONÁRIO
RETINA RISK APP

O RetinaRisk App é uma ferramenta única e inovadora
que capacita pessoas com diabetes a monitorar seu
risco individualizado de desenvolver retinopatia
diabética que ameaça a visão, que é uma das causas
mais comuns de cegueira em todo o mundo. Ele é
projetado por uma empresa sediada na Islândia,
fundada por acadêmicos e profissionais de saúde, com
mais de 30 anos de experiência em triagem de pessoas
com retinopatia diabética e tratamento de diabetes.
A epidemia global de diabetes triplicou desde 2000,
para cerca de 430 milhões de pessoas em todo o mundo,
e deverá exceder 600 milhões em 2045. Dois terços
das pessoas com diabetes desenvolvem retinopatia
diabética e um terço desenvolve retinopatia diabética
com risco de visão ao longo de vinte anos. Esses
pacientes apresentam alto risco de deficiência visual ou
até mesmo cegueira se não forem diagnosticados e
tratados em tempo hábil.
Sabe-se que o rastreio sistemático e o tratamento
preventivo reduzem drasticamente a cegueira
diabética. O RetinaRisk App é uma calculadora de risco
clinicamente validada que permite que pessoas
com diabetes avaliem em tempo real seu risco
individualizado de retinopatia diabética com risco de
visão, com base em seu perfil de risco, e acompanhe a
progressão da doença ao longo do tempo. Ele inclui
diretrizes detalhadas e informações úteis sobre
diabetes, retinopatia diabética e melhoria do
autocuidado, o que permite que os pacientes entendam
melhor sua condição e se tornem participantes ativos
em sua própria jornada de bem-estar.
O RetinaRisk App permite que as pessoas com diabetes
se envolvam mais na tomada de decisões sobre
cuidados de saúde. Ele apóia o autocontrole do
paciente, demonstrando a importância de exames
oftalmológicos regulares e a busca de assistência
médica em tempo hábil. Isso motiva as pessoas com
diabetes a se tornarem pacientes mais responsáveis e
melhor informados. As ferramentas de educação do
paciente fáceis de visualizar, eficazes e eficientes do
aplicativo demonstram vividamente como a melhoria
dos fatores de risco modificáveis (por exemplo, glicose
no sangue, HbA1c, pressão arterial) poderia reduzir
significativamente o risco de cegueira ocular diabética e
intervenções dispendiosas.
RetinaRisk is the
top ranked
diabetes app on ORCHA

O algoritmo no núcleo do RetinaRisk App é baseado em
extensa pesquisa internacional sobre os fatores de risco
conhecidos por afetar a progressão da retinopatia diabética,
como a duração da diabetes, sexo, pressão arterial e níveis de
glicose no sangue (HbA1c). A validação clínica em 20.000
pessoas com diabetes é robusta e os resultados
foram publicados em várias revistas médicas respeitadas..
O RetinaRisk App é gratuito e nosso objetivo é colocá-lo nas
mãos de tantas pessoas com diabetes quanto possível em
todo o mundo. O RetinaRisk App pode ser baixado usando
os seguintes links:

WWW.RETINARISK.COM

