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À Direcção
Aos Departamentos Desportivos

Exames Médicos Desportivos.
Exmos. Senhores,

Informamos que dispomos de um Departamento que realiza Exames Médicos Desportivos, constituído
por várias equipas médicas multidisciplinares com capacidade de resposta às necessidades impostas.

Os exames médicos constituem um instrumento imprescindível para aferir a aptidão ou inaptidão
dos atletas para a prática desportiva, representando um importante meio de triagem de
determinadas patologias ou situações clínicas, principalmente na população jovem.

Neste quadro, o exame médico-desportivos torna-se obrigatório, em todas as situações e para todos os
praticantes desportivos, árbitros, juízes e cronometristas filiados ou que se pretendam filiar em federações
dotadas de utilidade pública desportiva.

Para efectuarem os Exames de Medicina Desportiva, poderão deslocarem-se à nossa Clínica ou para
vossa melhor comodidade, asseguramos a deslocação às vossas instalações sem custos adicionais.

Realizamos exames médico-desportivos, de acordo com os protocolos existentes e que consistem em:
 - Consulta/avaliação Médica.
 - Electrocardiograma em repouso.
 - Medição da tensão arterial e batimentos cardíacos.
 - Avaliação de Peso e Altura
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- Auscultação.

As nossas equipas são constituídas no mínimo por dois PROFISSIONAIS DE SAÚDE, (Médico e Técnico),

O certificado médico será entregue de imediato. Preço por exame (SOLICITEM-NOS).

Encontramos-nos disponíveis todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados e ao fim do dia
(horário pós-laboral), para realização de exames.
Solicitamos que para o caso de optarem pelos nossos serviços, o favor de nos contactarem, com a maior
brevidade possível, afim de procedermos á reserva de dia/s para a realização de exames, para um melhor
agendamento e gestão de datas, dado darmos apoio a mais de 900 clubes o que torna por vezes, difícil
conciliar datas e disponibilidades, apesar das várias equipas médicas que dispomos. Se já fez a
marcação de data/s connosco, ignore esta informação.

Nota:Para um atendimento mais rápido, ligue:
216008400 - 968046776 ou 913635038 (depois das 15 horas).
ou email: ihsstgeral@gmail.com
Com os melhores cumprimentos
Luís Filipe Lourenço
(Diretor-geral)
*** ADVERTÊNCIA ***
Esta mensagem destina-se a uso exclusivo do(s) destinatário(s) e poderá conter informação privada ou confidencial.
A leitura, retenção, divulgação, cópia, distribuição ou reencaminhamento são proibidas. Caso a receba por engano,
solicitamos que nos comunique por e-mail e elimine a mensagem do seu sistema sem a reproduzir.
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