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Projecto Piloto explora potencialidades do GPRS 

Optimus permite envio de imagens por telemóvel 
 

A Optimus apresenta hoje, no Edifício da Alfândega do Porto, o projecto piloto – Saúde Móvel, 

um inovador serviço de saúde móvel que vai permitir a pacientes e médicos trocar informações 

e imagens via telemóvel. 

 

Entre os vários serviços disponibilizados, o projecto piloto de Saúde Móvel, destaca-se por 

permitir a transmissão de radiografias e outras imagens através de telemóvel, sendo a 

Optimus, o primeiro operador a disponibilizar esta funcionalidade em Portugal, antecipando os 

serviços que o MMS (Multimedia Message Service) irá permitir. 

 

Suportado pela tecnologia GPRS, o projecto piloto de Saúde Móvel - Clínica Maló, define três 

perfis de utilizador, designadamente Médico, Paciente e Gestão. Através do telemóvel Sony-

Ericsson T68, dotado de tecnologia GPRS e cartão SIM Toolkit, os vários intervenientes 

poderão trocar informações, servindo a unidade de saúde como central de gestão de 

informação. 

 

No perfil "Paciente" será possível receber no telemóvel imagens, solicitar marcações, 

desmarcar ou confirmar consultas, questionar o médico sobre algum assunto, consultar o seu 

curriculum ou ainda verificar pagamentos. 

 

Os médicos, que estão integrados no projecto piloto, vão poder consultar através do perfil 

"Médico" a sua agenda, fichas de clientes, receber exames radiológicos e imagens ou as 

perguntas dos seus pacientes, bem como, verificar o saldo salarial ou se um pedido que tenha 

feito a um fornecedor já foi processado. 

 

Em relação ao perfil "Gestão", a unidade de saúde poderá consultar as agendas de consultas 

dos médicos, as contas correntes, o pagamento de ordenados, as transacções com 

fornecedores, responder a perguntas e enviar respostas e aceder a informação útil. Durante os 

próximos meses, a  Optimus prevê uma evolução técnica e de conteúdos, adaptando-o às 

exigências dos seus utilizadores. 

 

Este projecto piloto foi desenvolvido entre a Optimus e a Clínica Maló, uma unidade de 

medicina dentária sedeada em Lisboa, tendo contado com a colaboração de várias empresas, 

designadamente a Cardinal 2 (software médico), Ericsson (terminais, plataformas de MMS e M-

Advertising), Oberthur (cartões e aplicações SIM Toolkit), Tekever (aplicação comercial) e a 

WeDo Consulting (sistemas e gestão técnica).  



 

O projecto de Saúde Móvel, desenvolvido no âmbito do Contributo para a Sociedade de 

Informação que a Optimus assumiu com a conquista da licença UMTS, antecipa já a utilização 

de novas tecnologias tais como, o Mobile advertising (capacidade de enviar uma mensagem de 

advertising no momento e local certo à pessoa certa), ou o MMS (Sistema que permite o envio 

e recepção de mensagens multimédia, que combinam texto, imagem e audio). 

 


