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Lisboa, 1 de julho de 2019 – A Médis está atenta às preocupações dos portugueses e como 

resposta passa a incluir nas opções 2 e 3 do seu seguro uma Proteção Oncológica 

Reforçada. 

Este reforço é uma resposta direta à dimensão que a doença oncológica tem na população 

portuguesa e é mais um passo da seguradora na concretização do compromisso de ser o 

Serviço Pessoal de Saúde dos Portugueses. 

A Proteção Oncológica Reforçada, disponível nas opções com mais adesão do seguro Médis 

(opção 2 e 3) aumenta a proteção dos Clientes com diagnóstico oncológico através de: 

• Duplicação dos capitais de hospitalização e ambulatório. No caso da opção 3 os 

capitais tornam-se ilimitados; 

• Cobertura de Próteses e Ortóteses para Oncologia e Serviços de Assistência, como 

transporte para tratamentos e consultas, enfermagem ao domicílio, apoio psicológico, 

entre outros; 

• Reforço da linha Médis, para disponibilizar ajuda para esclarecimentos, gerir todas as 

necessidades e acompanhar de forma direta e pessoal os doentes oncológicos; 

• Reforço da literacia de saúde e Prevenção, através da disponibilização de manuais 

clínicos sobre o cancro e um plano pessoal de rastreio. 

 

Médis reforça a Proteção 
Oncológica dos seus Clientes  

Clientes atuais das opções 2 e 3 beneficiam automaticamente deste reforço, que duplica 
os principais capitais em caso de diagnóstico de doença oncológica.  
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A ativação da Proteção Oncológica Reforçada não tem custos associados para o Cliente e 

pode ser iniciada a partir da data de diagnóstico1. 

“A nossa atenção e dedicação especial a esta doença não é de hoje. Sempre procurámos 

sensibilizar e alertar para o cancro, através de: projetos editoriais; desportivos, como a Corrida 

Sempre Mulher; e com parcerias na oferta de cuidados de saúde em Portugal e em centros de 

referência no estrangeiro. Estas parcerias permitiram-nos sensibilizar a população, para a 

importância da prevenção, do rastreio e da deteção precoce da doença.  

Mas como Serviço Pessoal de Saúde dos Portugueses tínhamos de ir mais longe, tanto na 

proteção como no tratamento.  A incidência da doença tem aumentado e é urgente continuar a 

apostar no rastreio, prevenção e no reforço da proteção. Foi exatamente o que fizemos e isso é 

ser verdadeiramente um Serviço Pessoal de Saúde”, afirma o CEO da Médis, Eduardo 

Consiglieri Pedroso. 

 

Em 2018 surgiram 18 milhões de novos casos de cancro em todo o mundo, cerca de 60 mil só 

em Portugal*. Nas próximas duas décadas é esperado um aumento de cerca de 60% a nível 

mundial na incidência do cancro que, por isso mesmo, cada vez mais vai fazer parte das nossas 

vidas. É neste contexto que surge a Proteção Oncológica Reforçada Médis. 

1quando incluída nos contratos (novos clientes que subscrevam a partir de 1 de julho e clientes atuais 

na data de renovação a partir de 15 agosto). 

2 Observatório Global do Cancro, https://gco.iarc.fr/ 

 

 

SOBRE A MÉDIS  

Desde a sua fundação há mais de 20 anos que a Médis se afirmou, não apenas pela proximidade como 
também, pela inovação. Hoje, estes valores atingem o seu expoente máximo. 

Mais do que um seguro de saúde, a Médis afirma-se como o Serviço Pessoal de Saúde dos Portugueses.  

A saúde de cada pessoa é um bem maior e único. Por isso mesmo, com recurso à tecnologia e à 
personalização que esta permite, a Médis adapta as suas propostas a cada cliente e à sua fase de vida 
em concreto. O resultado é um sistema pessoal de saúde, que está verdadeiramente ao serviço das 

https://gco.iarc.fr/
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necessidades específicas de cada um e que disponibiliza, entre outros, um Médico Assistente escolhido 
pelo Cliente, Enfermeiros para atendimento 24 horas através da Linha Médis ou uma app que guarda todo 
o historial de consultas. 

A Médis está integrada no Grupo Ageas Portugal juntamente com a Ageas Seguros, Ocidental e Seguro 
Directo, ocupando a segunda posição do ranking global no mercado segurador português. 

Mais informação disponível em www.medis.pt  

 

 

Para mais informações: 

Catarina da Fonseca – cfonseca@atrevia.com | 914 027 468 

Joaquim Vicêncio – jvicencio@atrevia.com | 914 474 655 
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