
UM ECOSSISTEMA
DE APLICAÇÕES

DE SAÚDE

Todo o ecossistema MpDS – Wounds, 

2nd Opinion e Web – foi desenhado para proporcionar aos

 profissionais de saúde um instrumento de trabalho útil e 

facilitador na realização das tarefas captação, identificação, 

caracterização e acompanhamento de úlceras 

de pressão e outras feridas.

PARCERIA 

CIENTÍFICA COM A 

FRAUNHOFER 
AICOS

VALIDADO POR 

PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE



Permite observar a evolução da ferida e dos tratamentos usados ao longo do tempo, 
contribuindo para uma melhor tomada de decisão por parte dos profissionais de saúde.

Visualização gráfica

O MpDS  Wounds é uma solução mobile 

desenhada para agilizar a captação 

automática de imagens clínicas de úlceras 

de pressão e outras feridas. 

Através de um algoritmo de 

pré-processamento e segmentação de 

imagem, baseado em características 

visuais de diferentes feridas, a App MpDS 

garante  a captação automática de 

imagens a partir das quais é realizado

o processo de caracterização

e avaliação de feridas.

Simplificação e automatização do processo de captação de imagens clínicas 
de úlceras de pressão e outras feridas recorrendo a um único dispositivo.

Captação automática de imagem

Em apenas 20 segundos é possível identificar e caracterizar a ferida, proporcionando 
aos profissionais de saúde mais tempo para dedicar aos utentes.

Rapidez na identificação e caracterização da ferida

Consulta rápida de diferentes relatórios sobre a ferida e a sua evolução.
Relatórios na palma da mão

De forma rápida e simples é possivel aceder a toda a informação dos utentes, identificar 
intervenções prioritárias, iniciar um novo caso e planear comodamente a agenda diária. 

Facilidade de acesso à informação dos utentes



Partilha de dados clínicos entre 
profissionais de saúde com total 

confidencialidade de dados e 
possibilidade de configuração de 

acessos à informação.

Garantia de 
confidencialidade 
de dados (RGPD)

Facilidade de comunicação e 
partilha de informação com outros 
profissionais de saúde para obter 

uma segunda opinião.

Partilha de 
informação entre 

profissionais de saúde
Utilização simples e 

intuitiva visando uma fácil 
adaptação por parte de 
qualquer profissional de 

saúde.

Simplicidade 
de utilização

Criação de uma rede de 
profissionais de saúde 
com as mais diversas 

especialidades em 
qualquer ponto do globo.

Redução das 
distâncias

MpDS Web

Módulo desenhado para partilha de opinião entre 

profissionais de saúde. Esta partilha é assegurada 

através de comunicação via Chat e inclui a possibilidade 

de envio de relatórios, garantido um elevado nível de 

confidencialidade dos dados.

O MpDS  Web permite a administração 

central de todo o ecossistema MpDS 

desde a gestão de acessos de todos os 

utilizadores, edição dos dados 

relevantes do utente, gestão dos 

diferentes processos abertos e 

consulta dos indicadores mais 

importantes no dashboard. 

Realize a gestão da 
informação de todos os 

utentes, editando os seus 
dados se necessário, a partir 

do MpDS | Web.

Gestão da informação
dos utentes

Disponibilização rápida de métricas de análise                                                
nomeadamente, número de utentes em 

tratamento, tempo médio de cicratização, entre 
outras métricas importantes à gestão da 

unidades de saúde.

Dashboards com 
métricas de gestão

Possibilidade de analisar ao pormenor os 
relatórios e a evolução do estado das 

feridas, em resultado do registo detalhado 
das atividades e do estado do utente em 

cada monitorização.

Consulta e registo
detalhado dos relatórios
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