
100% não-invasivo
Resultados confiáveis   em 10 minutos

Excelentes níveis de sensibilidade e especificidade
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• Não-Invasivo: prevê o risco de malignidade de diferentes lesões de pele a par�r de uma
fotografia ou imagem dermatoscópica.

• Rápido: quantusSKIN gera resultados precisos em apenas alguns minutos.

QUANTUSSKIN - ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DERMATOSCÓPICAS
PARA DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO DE MALIGNIDADE

UMA NECESSIDADE CLÍNICA NÃO RESOLVIDA

• A incidência de lesões dermatológicas malignas aumentou consideravelmente em nível
mundial em populações brancas.

• Um diagnós�co precoce da �pologia de lesão, faz toda a diferença. Quando detectada em
tempo a lesão, melhores são as chances de cura.

• Apesar disso, na prá�ca comum apenas se realiza exames preven�vos em pessoas com fatores de
risco.

Como usar o quantusSKIN?

Usar o quantusSKIN é muito fácil, requer apenas 3 simples etapas:

1. Obtenha
uma imagem

dermatoscópica

2. Faça o upload
da imagem

na plataforma online

3. Obtenha
os resultados

Etapa 1: Captação de uma imagem dermatoscópica

Sensibilidade Especificidade PPV NPV

85,2% 52,6% 97,8%89,6%

*Sensibilidade: Proporção de casos nega�vos iden�ficados corretamente pelo algoritmo. É o número 
de itens corretamente iden�ficados como nega�vos em relação ao número total de nega�vos.

* Especificidade: Proporção de casos posi�vos iden�ficados corretamente pelo algoritmo. É o 
número de itens corretamente iden�ficados como posi�vos em relação ao total real de posi�vos. 

* PPV: Valor predi�vo posi�vo.

* NPV: Valor predi�vo nega�vo.

• quantusSKIN é um so�ware que faz a análise e a classificação das imagens dermatoscópicas
para a determinação do risco da lesão cutânea.

quantusSKIN requer uma imagem da pele no formato JPG ou PNG que pode ser 
�rada com um smartphone, câmera reflex ou similar, sempre sem fazer uso de 
qualquer �po de filtro de luz. Um dermatoscópio também pode ser usado, desde 
que nenhum marcador de tamanho ou de ampliação e sem que sejam usados 
filtros de luz. Há um guia simples disponível na plataforma online que demonstra  

• Não existem provas convincentes para o acompanhamento dos grupos de pacientes de baixo risco.

como realizar essa captação de imagem.



Quando usar a ferramenta quantusSKIN?Etapa 2: Use o aplica�vo médico do quantusSKIN
para analisar a imagem

Este aplica�vo é uma ferramenta simples que permite enviar para o sistema a imagem
que deseja analisar. Você só precisa seguir três etapas simples para concluir a análise.

Etapa 3: Obtenha o resultado da aplicação em poucos minutos

Subir
Upload

da imagem
JPG ou PNG

 

Identi carSeleccionar EnviarFaça Selecione Enviar
A imagem
que deseja

analisar

Amostra
que se quer

analisar

Skin cancer detection test
Patient & Provider Information
PATIENT NAME:

patient name

PATIENT ID:

122345

quantusSKIN ID:

btech-1084

 CLINIC NAME:

Transmural Biotech

REFERRING/ORDER CLINICIAN:

David Fernández

REPORT DATE:

(dd/mm/yyyy) 11/01/2021

Sample Information

US ACQUISITION DATE:

(dd/mm/yyyy)

 04/01/2021

REQUEST DATE:

(dd/mm/yyyy hh:mm)

 11/01/2021 15:58

Test Result quantusSKIN
quantusSKIN ID:

btech-1084

quantusSKIN Risk:

10%

Authorized by

TEST DESCRIPTION
quantusSKIN™ offers an automatic assessment of the skin cancer risk using the quantitative texture analysis of a dermatoscopic image of the skin lesion. Quality of
image and acquisition is relevant and must be taken following quantusSKIN requeriments. quantusSKIN has been developed for clinical research only.

quantusSKIN is considered for clinical research use only and not for clinical use. quantusSKIN has been developed by Transmural Biotech, B65084675, C / Beethoven 15, Floor 4 Office 18, 08021 Barcelona Spain. In
compliance with the European regulation 2016/679 and the organic law 3/2018 regarding the protection of natural persons with regard to the processing of personal data, we inform you that Transmural Biotech is
the in charge of processing your data in order to offer you sanitary treatment. You may exercise the rights of access, rectification, cancellation, opposition, erasure, data portability, object and restriction of
processing contacting us at dpo@transmuralbiotech.com

Screening test for malignant skin lesion

quantusSKIN é um teste não-invasivo, rápido e fácil de usar para a detecção 
de lesões dermatológicas malignas usando imagens dermatológicas. Sua 
tecnologia se baseia na análise quan�ta�va da textura da imagem
dermatoscópica. Simplesmente analisando e classificando imagens, o
quantusSKIN consegue determinar a probabilidade de existência de uma 

quantusSKIN foi desenvolvido com um foco na população em geral, e é uma
ferramenta que auxilia no diagnós�co clínico de lesões cutâneas malignas de pele 
(melanoma, carcinoma basal cell ou squamous cell carcinoma), sendo de grande 
ajuda no rastreamento de pacientes com fatores de médio e alto risco e na

quantusSKIN classifica as lesões de pele em benignas ou malignas, sem  a
necessidade ou como complemento da realização de inspeção visual por um 
especialista usando um dermatoscópio. O especialista classifica as imagens por 
padrões visuais e quantusSKIN apresenta um percentual de risco de

determinação de priorização de listas de espera.

malignidade.

lesão cutânea.



UMA SOLUÇÃO MÉDICA INOVADORA: Por que o quantusSKIN funciona?

quantusSKIN TEM UM ALTO VALOR

 

, 

Acesso ilimitado 24 horas por dia 7 dias por semana: 

Sem necessidade de instalação:

Alta compatibilidade:

NÃO é necessário nenhum investimento inicial em infraestrutura!

Pague por uso: Pague apenas por cada análise que você solicitar!

Período de prova GRATUITO durante os primeiros 30 dias,
sem qualquer compromisso!

  
 

Proporciona mais valor a sua clínica e aumenta os seus benefícios!

+34 626 667 989
+34 931 190 929

Para obter o período de prova GRATUITO
durante 30 dias, entre em contato conosco
através do sales@transmuralbiotech.com

Porque é uma ferramenta de suporte automa�zada, ou seja, requer uma mínima ou nula 
intervenção médica para se obter um resultado. Nos úl�mos anos, a pesquisa se
concentrou em algoritmos automa�zados para melhorar o atual diagnós�co clínico,
baseado em imagens. O surgimento das técnicas de Inteligência Ar�ficial, em especial o 
Deep Learning, teve um aumento exponencial no número de estudos u�lizando este �po de 

Vários estudos publicados recentemente mostram que a detecção de câncer de pele por 
meio de modelos de treinamento usando Deep Learning pode a�ngir uma alta precisão em 

quantusSKIN proporciona comparações quan�ta�vas que estabelecem como o
desempenho do modelo pode variar entre os conjuntos de dados que consistentes com os 
diferentes �pos de câncer de pele em diferentes gravidades e etnias.
quantusSKIN é apresentado como um novo método de Inteligência Ar�ficial baseado em 
Deep Learning de úl�ma geração. Vários estudos comprovaram a eficácia do método de 

A tecnologia se baseia na realização de uma análise quan�ta�va da textura da imagem do 
Nevus cutâneo, captada por meio de um smartphone, câmera reflex ou dermatoscópio. 
Essa análise permite iden�ficar padrões associados a patologias específicas e determinar o 
risco de malignidade da lesão cutânea. De acordo com a literatura, os vários testes e 
ferramentas usados   pelo dermatologista fornecem uma sensibilidade individual de 75-84% 
(Dermatol,2008)  . enquanto quantusSKIN obteve em seus testes uma sensibilidade de 

(Coronado-Gu�érrez, et al.,2021)   .
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Sendo apenas necessário a conexão a internet, você pode u�lizar o quantusSKIN e 
verificar os resultados a qualquer hora e em qualquer local.

o quantusSKIN foi desenhado de forma a que a sua u�lização inicial seja simples, já
que não requer o download ou instalação de nenhum so�ware.

quantusSKIN é compa�vel com a maioria dos navegadores, assim como com todos
os disposi�vos u�lizados na prá�ca dermatológica e atenção primária.

algoritmo, principalmente em dermatologia diagnós�ca.

diversas populações.

análise quan�ta�vas proposto pelo quantusSKIN.
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