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A primeira clínica médica, dedicada ao tratamento
da artrose com uma visão holística do paciente
MÉDICO RADIOLOGISTA, MANUEL REIS, PAUTA O SEU PERCURSO
ACADÉMICO E PROFISSIONAL PELO FORTE ESPÍRITO DE INOVAÇÃO. A
ARTRO CLÍNICA NASCE DA NECESSIDADE DE OLHAR AS DOENÇAS ARTICULARES E MÚSCULO TENDINOSAS DE UMA FORMA INTEGRADA E
DIFERENCIADA.
O aumento da esperança média de vida, os hábitos de vida desajustados e desequilibrados, a prática desportiva sem qualquer critério, são algumas das causas que
potenciam o aparecimento das doenças degenerativas, traumáticas ou por desgaste das articulações.
É na prevenção e tratamento atempado que reside uma saúde longa ao nível articular. Para isso, é fundamental combater o sedentarismo, o excesso de peso e as
posturas inadequadas. É crucial que cada indivíduo participe por si, na procura ativa
do seu bem-estar.
A Artro Clínica nasce com uma visão

“É na prevenção
e tratamento
atempado que
reside uma saúde
longa ao nível
articular.”

moderna e integrada na abordagem das diferentes patologias: Artrose dos joelhos,
mãos e pés; Tendinite do ombro, punhos e
pés; Epicondilite dos cotovelos; Neuroma
de Morton; Fasceíte plantar.
A Artro Clínica procura a diferenciação pela abordagem moderna e holística dos seus pacientes. O indivíduo que sofre de doença crónica ou aguda do sistema osteoarticular, encontra neste espaço de saúde uma visão multidisciplinar das diferentes patologias. Recorrendo a meios de diagnóstico e tratamento diferenciados, pretende-se o alívio sintomático da dor, a correção das
causas e, sobretudo, uma melhoria da qualidade de vida.

“As artrites e as tendinites acarretam sofrimento prolongado, incapacidade física e sofrimento. Só com uma observação cuidado e atenta, sensibilizando o paciente para a necessidade de tomar também nas suas mãos a responsabilidade de mudar os
seus hábitos de vida, participando de forma proativa, pode-se melhorar e prolongar a sua qualidade de vida”, afirma o médico radiologista, Manuel Reis.
A Artro Clínica conta com a colaboração de especialistas que prestam um serviço de qualidade, integrando conhecimentos
que emprestam uma reconhecida diferenciação nos cuidados.
“É na conjugação de profissionais de
excelência, pacientes cooperantes e participantes que se obtêm os resultados esperados”, reforça Manuel Reis.

“A Artro Clínica
nasce com uma
visão moderna
e integrada na
abordagem
de diferentes
patologias”

A consulta prévia permite o conhecimento da realidade concreta de cada paciente, que de um modo informado decidirá o caminho que pretende seguir, sempre
apoiado pelo médico e os técnicos da Artro Clínica.
Esta consulta permitirá ao paciente saber o que de mais moderno e eficaz existe
para melhorar a sua qualidade de vida.
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