
                    
 

 
 
 

 
 

 

Lisboa, 26 de novembro de 2020 – No âmbito do seu posicionamento como Serviço Pessoal de Saúde®, 

e do crescimento da marca como especialista de saúde, a Médis vai lançar o podcast “Faz bem à 

saúde”, que pretende explorar e esclarecer todas as dúvidas sobre os mais relevantes temas desta 

área. 

No primeiro episódio, são abordadas questões relacionadas com o rastreio e a deteção precoce do 

cancro e conta com a participação da Dra. Fátima Cardoso, diretora da Unidade de Mama do Centro 

Clínico Champalimaud.  

A hipertensão em Portugal, o diagnóstico precoce do cancro e o estigma da saúde mental, são alguns 

dos temas abordados por especialistas de referência no panorama nacional nos episódios conduzidos 

por Patrícia Figueiredo, que terão uma frequência mensal e a duração aproximada de 20 minutos. 

Filipa Campos Alves, Diretora de Marketing da Médis comenta que “A informação é o primeiro passo 

para a prevenção, e, por isso mesmo, é necessário procurar novas ferramentas de comunicação que 

permitam massificar esta mensagem e levar estes conteúdos ao maior número de pessoas possível, 

sejam ou não clientes Médis. Com este podcast pretendemos explorar os temas de saúde relevantes 

para a marca e sociedade, numa lógica de alinhamento com o trabalho que temos vindo a desenvolver 

noutras plataformas, reforçando assim o nosso posicionamento de Serviço Pessoal de Saúde®”  

O podcast “Faz bem à saúde,” está disponível a partir de hoje, dia 26 de novembro, no site Médis.pt e 

nas principais plataformas de streaming: 

Médis lança podcast “Faz bem à 
saúde” 

Podcast visa esclarecer dúvidas sobre os grandes temas na área da saúde 

https://www.medis.pt/faz-bem-a-saude


                    
 

 
 
 

 
 

• Spotify 

• Itunes 

• SoundCloud 

• Castbox 

• PlayerFM 

• Google Podcasts 

 

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, www.medis.pt/ seguir a página de Linkedin, 

www.linkedin.com/company/seguromedis/, Instagram, www.instagram.com/seguromedis/ ou Facebook, 

www.facebook.com/SeguroMedis 

 

Para mais informações: 

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

Luís Neves Franco | luis.nevesfranco@ageas.pt | 911 098 743 

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