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REVISTA N.º 12 NAS BANCAS POR APENAS 3,90€ 
CRÓNICA DO SENHOR QUE QUERIA SER REI

A 9 de março de 2000, nas-
ceu um consultório de 
Podologia em Penafiel 
com o objetivo de ofere-
cer um serviço especiali-

zado em tratamentos e equipamentos 
de última geração, para garantir os 
melhores cuidados de saúde dos pés.

Ao longo destes 18 anos, Dr. Antó-
nio Luís Ramos tem levado a excelên-
cia dos seus cuidados de Podologia e 
Podiatria Infantil a pacientes residen-
tes na área do Porto e Bragança, com 
consultas na Clínica Ortopédica Dr. 
Dinis Carmo e na Clínica Dr.ª Carina 
Rodrigues, respetivamente.

António Luís Ramos é o diretor 
técnico e gerente do consultório e 
um profissional especializado na in-
vestigação, prevenção, diagnóstico e 
tratamento das deformidades dos pés. 
O percurso ímpar na área da Podolo-
gia torna-o numa referência a nível 
nacional, sendo procurado pelas abor-
dagens terapêuticas inovadoras que 
pratica. “Em 2000 não havia ninguém 
na cidade de Penafiel a oferecer servi-
ços especializados com utilização de 

tecnologias tão diferenciadoras e foi 
muito interessante sentir a curiosida-
de. Registamos muita procura desde o 
início”, reforça o profissional. 

Este Consultório de Podologia 
utiliza equipamentos sofisticados e 
tecnologicamente avançados, tais 
como o WINDPOD, que permite um 
estudo biomecânico informatizado 
do pé capaz de “evitar tratamentos 
desnecessários” ao identificar a cau-
sa de alterações nos pés e da postura 
e, através da produção de suportes 
plantares personalizados, equilibrar 
e redistribuir corretamente essas 
alterações; a CRYOPEN, que através 
de um processo de congelação eli-
mina doenças da pele como verrugas 
plantares, fibroses e queratoses; o 
LASER S30 PODYLAS, introduzido 
pelo consultório pela primeira vez 
em Portugal em 2014 e que permite o 
tratamento definitivo de várias do-
enças como as onicomicoses, calos, 
calosidades, esporões do calcâneo, 
fasceítes plantares, neuromas de 
Morton e tendinites. “Este é, sem dú-
vida, o equipamento que atualmente 

nos distingue da concorrência. Já nos 
permitiu tratar mais de 150 pacientes 
com êxito”, sublinha Dr. António Luís 
Ramos. 

O PODOSCOPE é também um dos 
aparelhos de referência por permitir 
“um registo fotográfico e vídeo de va-
rias lesões da pele e unhas, em ima-
gens microscópicas complementares 
no diagnóstico e muito importantes 
no seguimento das doenças”.

Hoje, 18 anos após abrir portas, 
o Consultório de Podologia Dr. An-
tónio Luís Ramos congratula-se em 

convidar a C.M. de Penafiel, a Junta 
de Freguesia, a AEP, Santa Casa da 
Misericórdia, o F.C. de Penafiel e tam-
bém a representante da marca Xérial 
em Portugal, Colaboradores, Amigos 
e Pacientes. “Ficamos profundamen-
te gratos a todos os que marquem 
presença nesta comemoração tão 
especial para nós e tornem esta data 
memorável”. 

Para mais informações consul-
te a página www.consultoriodepo-
dologia.com ou ligue: 255 215 168 /  
/ 226 001 313 / 273 332 343. //

Há 18 anos a apostar na inovação 
e cuidados de excelência para 
a saúde dos pés
[ Podologia ]
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