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Gondomar, 10 de setembro 2019 – O projeto 

pioneiro “Diabetes: Descobrir para Prevenir”, a 

decorrer no concelho de Gondomar até ao final 

do mês de setembro, avaliou 783 pessoas 

durantes os dois primeiros meses. Entre os 

utentes avaliados, 337 (43%) apresentam risco 

alto ou muito alto de desenvolver diabetes tipo 

2, revelam os resultados intermédios.  

Os profissionais de saúde das 14 farmácias 

envolvidas identificaram 79 pessoas, que, 

devido a risco elevado, foram encaminhadas 

para um médico especialista em medicina geral 

e familiar da rede Médis, para concluir o seu 

rastreio.  

Direcionado a pessoas com idade igual ou superior a 45 anos e sem diagnóstico prévio 

de diabetes, o projeto-piloto “Diabetes: Descobrir para Prevenir”, que teve início no dia 

1 de julho, em Gondomar, prevê a realização de um rastreio gratuito à diabetes nas 

farmácias. As pessoas com maior risco têm também acesso gratuito a duas consultas 

médicas e exames complementares, quando necessário, em prestadores da Rede 

Médis aderentes.  

Projeto “Diabetes: Descobrir para Prevenir” 

Cerca de 800 pessoas já foram avaliadas em 

Gondomar 

Iniciativa em curso em 14 farmácias do concelho já identificou 337 utentes em risco alto ou muito alto de 

desenvolver diabetes tipo 2 
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Os utentes envolvidos beneficiam ainda de aconselhamento sobre a doença e estilos de 

vida saudável, como reforço da literacia em saúde e prevenção da diabetes. 

Este projeto, sem quaisquer custos associados para o utente, é financiado no âmbito da 

responsabilidade social pela Médis e pela ANF. Os rastreios estão disponíveis desde julho 

e até setembro nas farmácias aderentes.  

Estima-se que, atualmente, a diabetes afete mais de um milhão de portugueses. Destes, 

perto de metade desconhece ter a doença. E cerca de dois milhões de pessoas estão em 

situação de risco. 

 

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. 

O indivíduo e a saúde são vistos na Médis como um só, por isso, adapta as suas propostas a cada pessoa e a 
cada fase da sua vida numa mutação constante que faz uso da tecnologia de forma humanizada e adequada a 
cada um. 

Um sistema integrado que está verdadeiramente ao serviço de cada pessoa, disponibilizando 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 

 

SOBRE A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS FARMÁCIAS 

Fundada em outubro de 1975, a Associação Nacional das Farmácias representa os proprietários de farmácia e 

reúne aproximadamente 2.800 farmácias, cerca de 95% das existentes em Portugal. Tem uma estrutura 

associativa descentralizada, composta por agrupamentos locais de cerca de 50 farmácias. A Missão da ANF é 

“Fazer das farmácias a rede de cuidados de saúde mais valorizada pelas pessoas”. 

 

Mais informação disponível em www.revistasauda.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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