
Numa altura em que vivemos com situações geradoras
de stress, a linha de apoio psicológico apoia-o
na capacitação dos seus colaboradores:

—   com ferramentas úteis para lidar com a ansiedade 
gerada pela atual situação de pandemia; 

—   a perspetivar saídas e possibilidades para o futuro; 

—   a reagir de forma positiva às contingências
de isolamento domiciliário e de trabalho fora de casa.

Apoio Psicológico3

Dê acesso aos seus colaboradores a consultas em regime
de telemedicina com médicos de medicina geral e familiar. 

As suas equipas podem consultar um médico para triar 
situações de doença súbita, monitorizar situações de 
doença crónica, receber orientações clínicas e prescrição 
terapêutica ou colocar questões relacionadas com
a pandemia Covid-19.

Medicina Curativa1

Por telefone, a nossa equipa de enfermeiras,pode apoiar
os seus colaboradores e familiares em problemas 
relacionados com a sua saúde. 

O objetivo é ouvir, encontrar as melhores soluções, 
aconselhar e encaminhar em relação à problemática
vivida relacionada com a pandemia Covid-19. 

Enfermagem2

Ajudamos os seus colaboradores a adequar o regime 
alimentar a novas necessidades decorrentes da situação 
de pandemia, prevenindo distúrbios e desequilíbrios que 
poderão vir a refletir-se negativamente no seu estado
de saúde.

Incentivamos cada colaborador a fazer as melhores
escolhas e a alterar hábitos em prol da qualidade de vida
e da sua produtividade. 

Nutrição e Alimentação Saudável4

Fale connosco e descubra como o podemos
apoiar a ultrapassar esta fase.
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Programa One-to-One
Programa elaborado à medida da sua empresa
e dos seus colaboradores.

Se suspeita que está infetado com o novo 
coronavírus, deve realizar o teste laboratorial.
Depois da avaliação clínica dos nossos profissionais de saúde, 
habilitados para o fazer, agendamos e realizamos o seu teste.

Laboratório | Domicílio | Drive Thru


