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Sempre
a cuidar de si
www.allianz-advance-medical.pt
Aceda e descubra os serviços médicos
que temos para si

Quer falar com um médico?
Tem dúvidas sobre um diagnóstico?
Precisa de ajuda para melhorar a sua saúde?

Já todos fomos confrontados com situações
médicas complexas, tais como uma doença
grave ou uma intervenção cirúrgica. E muitas
vezes precisamos de ajuda médica em
circunstâncias da vida quotidiana relacionadas
com a nossa saúde e com o nosso estilo de vida.
A tranquilidade de ter acesso aos melhores
serviços é a chave para viver estes momentos
com segurança. Contar com um médico de
confiança disponível para resolver as suas
dúvidas, ou ter a facilidade de dispor de uma
avaliação do seu caso médico de uma maneira
rápida e eficaz, pelos melhores especialistas
internacionais, pode melhorar de forma
significativa a maneira como vivemos.

Por ser cliente Allianz Saúde, colocamos
à sua disposição o portal
www.allianz-advance-medical.pt
em colaboração com a Advance Medical,
empresa líder na prestação de serviços médicos
especializados. Aceda e descubra os serviços
médicos disponíveis para o ajudar a tomar as
melhores decisões médicas.

Teste de Hábitos
Saudáveis

Orientação
Nutricional

Quem pode utilizar este serviço

Orientação
Médica

Segunda Opinião
Médica

Este serviço pode ser utilizado gratuitamente
por todos os clientes que possuam um seguro
Allianz Saúde válido.
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Teste de Hábitos Saudáveis

Realize um Teste
de Hábitos Saudáveis
online
Um estilo de vida saudável reduz o risco de
enfartes de miocárdio, de acidentes vasculares
cerebrais e de sofrer doenças oncológicas,
doenças respiratórias ou diabetes.
Com o Teste de Hábitos Saudáveis obterá
informação sobre o seu risco cardiovascular e
outros valores relacionados com o seu estado
de saúde. O serviço inclui a possibilidade de
contactar com um médico para resolver todas as
suas dúvidas.

Como funciona
1. Responda a todas as perguntas do Teste.
2. Obtenha o Relatório de Saúde com
conselhos dietéticos e de estilo de vida
personalizados.
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Orientação Nutricional

Fale com
um nutricionista

Uma dieta saudável contribui para prevenir vários
problemas de saúde.
Quer fazer uma dieta ?

Precisa de ajuda para mudar
os seus hábitos alimentares?

Com o serviço de Orientação Nutricional poderá
obter recomendações personalizadas para a
perda de peso, para uma intolerância alimentar,
alimentação adequada a patologias concretas
(colesterol, hipertensão, diabetes, etc.), nutrição
desportiva ou sobre a alimentação na gravidez.

Foi-lhe diagnosticada uma intolerância
e precisa de mais informações?

Como funciona

Começou a fazer exercício e quer
adaptar a sua alimentação?

1. Peça a sua consulta através do
formulário online e solicite que um
nutricionista entre em contacto consigo.
2. Receberá uma resposta da equipa
de nutricionistas com a maior brevidade
possível.
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Consulta Médica

Fale com um médico
sempre que precisar

Tem uma ferida
que não cicatriza?

Tem cada vez mais dores
na zona lombar?

A tranquilidade de saber que conta com
a orientação de médicos especialistas de
confiança sempre disponíveis e que o
atendem de maneira personalizada.
Com o serviço de Consulta Médica poderá
resolver todas as suas dúvidas com uma equipa
de médicos de Medicina Geral e Familiar
disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por
semana.

Como funciona

Ultimamente nota as suas pernas mais
inchadas sem motivo aparente?

1. Envie a sua consulta através do formulário
online ou solicite que um médico contacte
consigo.
2. Receberá uma resposta da equipa médica
com a maior brevidade possível.

A sua dor de cabeça é cada vez mais
intensa e afeta a sua qualidade de vida?

Também pode contactar com os serviços
médicos através do número 215 560 891.
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Segunda Opinião Médica

Reveja o seu caso com
os melhores especialistas
internacionais

Perante uma doença grave ou uma intervenção
cirúrgica é fundamental estar bem informado
e conhecer bem o seu problema de saúde.
Com o serviço 2ª Opinião Médica do Allianz
Saúde e Advance Medical, poderá avaliar
o seu caso com os melhores especialistas
internacionais. Através do portal de saúde, pode
preencher um formulário e enviar toda a sua
informação clínica e exames médicos. Um médico
entrará em contacto consigo e irá acompanhálo durante todo o processo. Em poucos dias,
receberá um relatório completo elaborado
pelos melhores médicos especialistas que o
irão ajudar a tomar as melhores decisões.
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Segunda Opinião Médica

Como funciona
O serviço de Segunda Opinião Médica avalia:

• Doenças oncológicas (cancro)
• Problemas de saúde
que necessitam de intervenção cirúrgica

1.

A Equipa Médica iniciará
a revisão da informação
necessária para o caso.

2.

• Doenças neurológicas
• Doenças pediátricas graves
• Doenças reumatológicas, entre outras

Um Comité Clínico fará
uma seleção dos médicos
especialistas com maior
experiência na sua patologia,
a nível mundial.

3.

A Equipa Médica enviará
o caso aos especialistas
selecionados e manterá
contacto telefónico para
comentar as particularidades
do caso consigo e/ou com o
seu médico assistente.

4.

A Equipa Médica produzirá
o relatório baseado na
opinião dos especialistas
consultados.

5.

A Equipa Médica enviar-lhe-á
o relatório e responderá a
qualquer dúvida, sua ou do
seu médico assistente.
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Necessita do conselho
de um especialista?
Entre em contacto connosco

Visite o portal da Allianz Saúde
www.allianz-advance-medical.pt
Utilize a plataforma online para solicitar os serviços médicos incluídos no
seu seguro de saúde e enviar os seus relatórios e documentação médica de
forma segura. Aceda à plataforma através do seu computador, tablet ou
telemóvel.

Fale com um médico
215 560 891
A equipa de médicos de Medicina Geral e Familiar da Advance Medical
responde a todas as suas dúvidas.
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www.allianz-advance-medical.pt
215 560 891

