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 Lisboa, 04 de novembro de 2019 – As 

Clínicas Médis continuam a apostar nos 

cuidados de saúde oral de qualidade e 

garantia do rigor clínico. É neste sentido que 

apresenta o Conselho Médico, formado por 

estomatologistas e médicos dentistas 

nacionais. O Conselho Médico tem um 

importante papel na promoção da formação 

e desenvolvimento clínico, partilhando não só 

os seus vastos conhecimentos e experiência 

em técnicas, equipamentos e tecnologia, 

mas também emitindo pareceres e recomendações sobre guidelines e protocolos clínicos. 

Ruben São Marcos, Diretor Geral das Clínicas Médis refere “Na Clínica Médis, acreditamos 

que a aposta na excelência clínica é fundamental para o crescimento sustentado da nossa 

marca enquanto referência no setor da medicina dentária, com resultados notórios na 

satisfação dos nossos pacientes. E é com o intuito de fazer sempre mais e melhor que a 

Clínica Médis tem o prazer de contar a partir de hoje com um Conselho Médico de excelência” 

O Conselho Médico é constituído por cinco membros: Prof. Doutor Ricardo Faria de Almeida; 

Dr. António Mano Azul; Dr. Luís Redinha; Dr. Rui Aguiar; e o Dr. Pacheco Pinto.  

As biografias do Conselho Médico das Clínicas Médis estão disponíveis para consulta aqui.  

 

 

Clínica Médis criam Conselho Médico para reforçar 
a formação clínica 

Da esquerda para a direita: Dr. Rui Aguiar, Dr. Luís Redinha, 
Prof. Doutor Ricardo Faria de Almeida, Dr. Pacheco Pinto, Dr. 
António Mano Azul 

https://www.clinicamedis.pt/sobre-nos/#conselho-medico
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SOBRE A CLÍNICA MÉDIS 

A Clínica Médis pretende proporcionar o acesso a cuidados de saúde oral a todos os portugueses, mesmo 
quem não tenha um seguro Médis, com uma proposta de valor inovadora e assente numa experiência de 
cliente diferenciadora e em cuidados de saúde de elevada qualidade. A primeira Clínica Médis foi 
inaugurada a dezembro de 2018, nas Amoreiras e pretende ser a flagship da rede de clínicas dentárias.  

Mais informação disponível em https://www.clinicamedis.pt/ 

 

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. 

 

Para mais informações: 

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