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HÁ 26 ANOS
A FAZER

bem à saúde
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A chegada de um novo bebé
pode ser um momento
de felicidade, mas também
de dúvidas e receios. A
Médis está ao lado das
famílias para tranquilizar

E

m 1996, a Médis foi lançada com a missão de ser o
Serviço Pessoal de Saúde® de todos os seus clientes, um objectivo que se mantém inalterado desde
então. Na Médis, o indivíduo e a saúde são vistos
como um só, por isso a marca adapta as propostas
a cada pessoa e a cada fase da sua vida.
Foi partindo desta premissa que a Médis reforçou o seu serviço com o Programa Bebé Médis. Acessível no site e app Médis, o programa disponibiliza recursos que acompanham todas
as famílias em crescimento nas diversas fases da maternidade
e paternidade. Futuras mães e pais podem usufruir de todo o
apoio, planear e cuidar do desenvolvimento do bebé, desde o
primeiro momento a partir de ferramentas digitais, checklists,
apoio administrativo, guias, vídeos e muito mais.
O Programa Bebé Médis surgiu em 2021, depois de um ano
em que o sonho da parentalidade foi adiado devido ao contexto
pandémico. O objectivo principal era tornar o Bebé Médis um
conceito mais alargado, com um programa dedicado, com mais
coberturas e serviços, transformando-o num verdadeiro Serviço Pessoal de Saúde para os pais e os seus bebés. Para além do
programa na app, o Bebé Médis compreende ainda:
 Inclusão de bebés sem períodos de carência e sem exclusão de doenças congénitas: sempre que sejam incluídos nos primeiros 30 dias de vida na apólice dos pais, desde que esta tenha
mais de um ano;
 Oferta da 1.ª noite de um acompanhante: para as opções
2 e 3 do seu seguro, a Médis financia a primeira noite de um
acompanhante do parto, mesmo que este não tenha um seguro
com a marca.
Além disso, e por serem clientes Médis, nesta nova fase da
vida podem ainda usufruir de outras ferramentas como:
 Médico Online e Pediatra Online: sempre disponíveis
(mediante marcação), para realização de consultas através da
app Médis, por agendamento ou quando surge a necessidade;
 Linha Médis 24h: uma equipa de enfermeiros disponível
24 horas por dia, todos os dias do ano, que, via Linha Médis, dá
aconselhamento e apoio especializado, com encaminhamento
directo para teleconsultas sempre e quando se justificar.
Com o objectivo de servir aqueles que mais precisam e
com maiores dificuldades de acesso à saúde, nomeadamente

UM AGENTE ACTIVO
NA PROMOÇÃO
DE HÁBITOS SAUDÁVEIS
Ao longo dos anos, a Médis tem vindo a associar-se
a iniciativas que sensibilizem a população para a
importância do exercício físico e a promoção de
hábitos de vida saudáveis. Para ir ao encontro
desta missão, patrocinou a 2.ª edição da Volta a
Portugal Feminina, uma prova que permitiu levar
as emoções do ciclismo feminino de norte a sul do
País. Outro exemplo é a Médis Corrida Sempre
Mulher, uma prova que alia a importância da
actividade física à sensibilização para o rastreio
e detecção precoce do cancro da mama. Este ano,
a corrida angariou mais de 100 mil euros que
reverteram para a Associação Portuguesa de Apoio
à Mulher com Cancro da Mama.

num momento de elevada vulnerabilidade como a maternidade, a Médis, em parceria com a Fundação Ageas e a Clínica
Médis, lançou em 2022 o Programa Coisas Boas para, através da disponibilização gratuita de serviços como o Programa
Bebé Médis, Médico Online, Linha Médis Triagem e check-up
dentário, apoiar grávidas, mães e respectivos bebés, residentes
na instituição Ajuda de Mãe.

ACESSO À SAÚDE SIMPLES
E PARA TODAS AS IDADES
Após dois anos de contexto pandémico, e numa altura de elevada incerteza económica, a Médis lançou o Médis Light: um
seguro de preço único sem períodos de carência, questionários
médicos ou limites de idade de entrada e permanência. Com
consultas sem custos no Médico Online, entre outros serviços
do ecossistema da marca, esta nova proposta disponibiliza o
acesso, com um preço reduzido, a consultas, exames e tratamentos numa rede alargada dos principais hospitais e clínicas
nacionais, incluindo medicina dentária.
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