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Clínica do Dragão avança com projeto de expansão
ALARGANDO O SEU RAIO DE INTERVENÇÃO, A CLÍNICA DO DRAGÃO
APRESENTA AS MELHORES PRÁTICAS
CLÍNICAS E OS TRATAMENTOS MAIS
AVANÇADOS A DEZ CIDADES FORA DA
REGIÃO DO GRANDE PORTO.
Com o intuito de reforçar a sua presença
junto das populações, a Clínica do Dragão

Através de sessões de esclarecimento, distribuição de suportes físicos com informação, estas ações chegarão, de forma gratuita a todos os interessados, em
coordenação com as autarquias locais e parceiros da esfera desportiva.
Matéria muito debatida nas diferentes ações da Clínica do Dragão, também a nutrição terá um espaço dedicado neste novo projeto, com o supremo intuito de melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Inovação terapêutica

avança, em 2020, com um serviço inovador

Apresentando as técnicas mais inovadoras no tratamento das lesões músculo-

que, na sua fase inicial, chegará a dez cida-

-esqueléticas, João Espregueira-Mendes, diretor da Clínica do Dragão, enfoca a pa-

des limítrofes da área metropolitana do Por-

nóplia de novos tratamentos biológicos – Viscossuplementação, Plasma Rico em

to. A aquisição de uma unidade móvel de

Plaquetas (PRP), Super PRP, Stem Cells, etc. – que revela novas e surpreendentes

saúde, construída de raiz para o efeito, pro-

alternativas na abordagem a estas patologias, e refere que “conseguimos tratar a

moverá um apoio médico “muito especializa-

artrose e a patologia articular com estes novos tratamentos, diminuindo em cerca

do na área músculo-esquelética”. Falamos

de 50% dos casos a necessidade de cirurgia, ou atrasando-a tanto que ela já não se

de um conceito bastante visível nos EUA, pouco utilizado na Europa, e praticamen-

afigura necessária”. Técnicas inovadoras que são já aplicadas na Clínica do Dragão

João Espregueira-Mendes,
Diretor da Clínica do Dragão

te inexistente em Portugal.

com crescente peso no volume de tera-

A Clínica Móvel marcará presença se-

pêuticas utilizadas e que podem ser apli-

manal no parque de estacionamento de

cadas em doentes de todas as faixas

uma grande cadeia de hipermercados,

etárias, revelando-se especialmente im-

num dia e horário fixos, permitindo criar

portantes para pessoas com artrose ou

uma rotina de consultas e tratamentos

lesões desportivas.

para maior comodidade dos doentes.

Todos estes tratamentos de última ge-

A arquitetura do interior “deste auto-

ração são também aplicados na Clínica

carro de grandes dimensões” foi minu-

Móvel, onde os profissionais dispõem de

ciosamente pensada para oferecer to-

uma área laboratorial com equipamen-

das as condições de conforto e máxima

tos de ponta, preparada para o presente

segurança aos doentes e profissionais

e para o futuro “do progresso e da novi-

de saúde que ali estarão em ambiente de

dade”.

consulta ou tratamento.

Numa fase inicial, esta equipa deslo-

Reconhecida pela sua diferenciação

car-se-á diariamente a dez cidades al-

no diagnóstico, tratamento e investiga-

vo (Ponte de Lima, Viana do Castelo,

ção do sistema músculo-esquelético,

Barcelos, Braga, Vila Real, Amarante,

esta será a principal área de interven-

Oliveira de Azeméis, Ovar, Águeda e

ção da nova unidade da Clínica do Dra-

Aveiro), localizadas a uma hora de dis-

gão, que contará com a presença, em

tância do Porto, levando às populações

permanência, de um médico especia-

as mais avançadas alternativas aos

lista em Medicina Geral e Familiar e de

tratamentos mais convencionais (cirur-

um enfermeiro, e também com médi-

gia, fisioterapia, medicação, etc.) das

cos especializados no sistema múscu-

lesões e patologias do sistema múscu-

lo-esquelético.

lo-esquelético.

Uma equipa que, no terreno, fará o
diagnóstico e o tratamento de lesões do sistema músculo-esquelético, com uma
retaguarda de apoio permanente, sediada na Clínica do Dragão, que auxiliará na interpretação de imagem médica e aconselhamento de casos mais complexos.
Mais que tratar, a Clínica do Dragão aposta na formação para as boas práticas e os comportamentos preventivos. Com a projeção desta nova modalidade,
a Clínica tem a oportunidade de fazer chegar a um maior número de pessoas o
FIFA11+, um programa de aquecimento completo para prevenção de lesões na
prática desportiva, que revela uma taxa de diminuição de lesões na ordem dos
50% e que “ainda não está implementado em Portugal de forma significativa”.

