
                    
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Lisboa, 18 de dezembro de 2020 – O segundo episódio do podcast da Médis, “Faz Bem à Saúde” tem 

como convidado o Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, Dr. Ricardo 

Mexia. O episódio lançado hoje fala sobre a COVID-19 e a transmissão do vírus, sobretudo numa época 

de convívio por tradição: o Natal e a passagem do ano.  

Entre os conselhos mencionados pelo especialista em Saúde Pública, Ricardo Mexia, refere “É bom 

que se reduza o número de agregados que se juntam ou pelo menos fasear esses contactos. E no 

contexto da refeição devemos optar por manter a disposição dos agregados”.  

Adicionalmente, são abordados o aumento do número de casos entre os mais jovens e como se pode 

passar a mensagem a estas faixas etárias de que podem ficar infetadas, precisar de internamento e 

transmitir a doença aos familiares, amigos e professores.  

Estas e outras perguntas são respondidas no segundo episódio de “Faz Bem à Saúde”, pelo Dr. Ricardo 

Mexia, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, que está disponível em 

Médis.pt e nas principais plataformas de streaming: 

• Spotify 

• Itunes 

• SoundCloud 

• Castbox 

• PlayerFM 

• Google Podcasts 

Dr. Ricardo Mexia, Presidente da Associação 
Nacional dos Médicos de Saúde Pública é 

convidado do podcast da Médis “Faz bem à 
saúde” 

https://www.medis.pt/faz-bem-a-saude
https://open.spotify.com/show/3lWrE01ZHSVV2DFCX6Kg76
https://podcasts.apple.com/pt/podcast/faz-bem-%C3%A0-sa%C3%BAde/id1537871293
https://soundcloud.com/user-461607470/sets/faz-bem-a-saude
https://castbox.fm/channel/id3471771?utm_source=website&utm_medium=dlink&utm_campaign=web_share&utm_content=Faz%20bem%20%C3%A0%20sa%C3%BAde-CastBox_FM
https://player.fm/series/series-2814944
https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zaW1wbGVjYXN0LmNvbS93WndsVU9RVg%3D%3D


                    
 
 
 
 

 
 

 
 

 A Médis pretende explorar e esclarecer todas as dúvidas sobre os temas mais relevantes na área da 

saúde no âmbito do seu posicionamento como Serviço Pessoal de Saúde®, e do crescimento da marca 

como especialista na área.   

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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