
   
 

Lisboa, 26 de junho de 2017 

 

A iniciativa Check-Up ao verão, que decorreu no passado dia 21 de junho em parceria  

institucional a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, tem como objetivo sensibilizar a 

população para a temática da prevenção em Saúde, disponibilizando, de forma totalmente 

gratuita, a possibilidade de realizar uma avaliação simples do estado de saúde em diversas 

especialidades. 

Ao mesmo tempo, permite que associações de doentes e sociedades médicas estreitem 

comunicação com a população e se dêem a conhecer, bem como as suas atividades, iniciativas, 

campanhas e mensagens. Trata-se, pois, de uma ação de grande impacto e, até, importância 

social, a que não é alheio o eco mediático positivo que tem sempre. Apesar de decorrer ao ar 

livre, são sempre criadas condições para que o aconselhamento à população seja realizado em 

ambiente fechado e privado, sendo a Check-Up já uma referência nesta área. 

Nesta terceira edição estiveram presentes, além da Sociedade Portuguesa de Estomatologia e 

Medicina Dentária, a Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo, Liga Portuguesa Contra a Sida, 

Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular, Associação Portuguesa de Podologia, 

Anemia Working Group, Associação Portuguesa de Cardiopneumologia, Liga Portuguesa Contra 

as Doenças Reumáticas, Associação Portuguesa de Celíacos, Associação de Apoio aos Doentes 

com Insuficiência Cardíaca e Associação Portuguesa de Jovens Diabéticos. 

A organização da Check-Up procura angariar apoios para fazer face às despesas que envolvem a 

realização de uma ação deste género, não sendo esse processo da responsabilidade de nenhum 

dos intervenientes nem estes lucrando o que quer que seja com isso. A organização trabalha de 

forma autónoma no sentido de criar as condições para desenvolver esta ação, as sociedades 

médicas e associações contribuem para o mesmo objetivo apenas com o seu tempo e 

conhecimento. 

 



   
No caso concreto do espaço dedicado à estomatologia e medicina dentária, e face às críticas 

que têm surgido nas redes sociais, a organização da Check-Up esclarece que a SPEMD tinha total 

desconhecimento da presença de uma clínica dentária nesta ação. 

À chegada ao local, o seu presidente, Dr. Pedro Mesquita, solicitou a retirada do logótipo da 

referida clínica do espaço dedicado à SPEMD, sob pena de abandonar a ação. A organização da 

Check-Up, sempre apostada em criar boas condições de participação e presença para as 

sociedades e associações que a ela se associam em prole da população, acedeu de imediato ao 

pedido. 

A organização da Check-Up lamenta qualquer equívoco que possa ter surgido e agradece, como 

já teve oportunidade de o fazer pessoalmente, o envolvimento da SPEMD nesta ação, uma vez 

mais com enorme feedback positivo, o que testemunha a importância desta especialidade junto 

da população e as carências que a mesma ainda tem no que diz respeito ao acompanhamento 

médico e prevenção.  
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Organização da Check-Up  

  

 

   


