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Lisboa, 27 de abril de 2020 – A Médis lançou um novo serviço 

de avaliação de sintomas para a COVID-19, disponível para 

todos os portugueses, mesmo para aqueles que não são 

clientes Médis.  

Através de um questionário interativo, os utilizadores podem 

assinalar os seus sintomas e fatores de risco e será feita uma correspondência à sintomatologia 

associada à COVID-19. Após a avaliação, o utilizador será aconselhado a seguir as recomendações mais 

adequadas para os seus sintomas e fatores de risco.  

O Avaliador de Sintomas COVID-19 da Médis segue com rigor as indicações da Organização Mundial 

de Saúde e da Direção Geral de Saúde, de modo a fornecer as informações mais precisas e aprovadas 

clinicamente. O resultado obtido permite ao utilizador despistar um possível cenário de infeção pela 

COVID-19 e saber como proceder consoante os sintomas e fatores de risco que apresenta.  

 

 

Médis lança Avaliador de Sintomas 
COVID-19 

 

Nova solução da Médis permite a todos os portugueses avaliação de sintomas 
relacionados com a COVID-19. 
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Esta solução surge em articulação e complementaridade aos serviços disponibilizados pelo Serviço 

Nacional de Saúde no combate à pandemia da COVID-19, após o reforço da Linha Médis, do 

lançamento da solução de telemedicina “Médico Online”, da disponibilização do Médico por telefone 

e da oferta de medicamentos ao domicílio. 

O avaliador de sintomas está disponível em: https://medis.pt/avaliador-de-sintomas-covid-19/ 

 

SOBRE A MÉDIS  

Desde o lançamento em 1996, que a Médis, marca do Grupo Ageas Portugal, se afirmou como uma referência no 

sistema de saúde em Portugal, criando um verdadeiro Serviço Pessoal de Saúde. Ao longo dos anos, continua a 

inovar e a reforçar a sua proposta de valor disponibilizando um Médico Assistente que garante o 

acompanhamento da saúde em todas as fases da vida, uma Linha telefónica que garante acompanhamento por 

Enfermeiros 24/7, Médico Online que permite fazer consultas em qualquer lugar, App para gestão de burocracias 

e fácil acesso a histórico clínico, entre muitos outros serviços, tornam a gestão pessoal da saúde mais fácil e mais 

personalizada.  Para mais informações pode visitar o website, https://www.medis.pt/ seguir a página de Linkedin, 

https://www.linkedin.com/company/seguromedis/, Instagram, https://www.instagram.com/seguromedis/ ou 

Facebook, https://www.facebook.com/SeguroMedis 

 

Para mais informações: 

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

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

Rui Rijo |  rui.rijo@ageas.pt | 926 756 900 
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