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 3€/mês para toda a família (sujeito a IVA à taxa legal em vigor)* 
 Serviço disponível 365 dias por ano, das 8h às 20h
 Oferta de 2 mensalidades na adesão até 31/12/2021
 Período mínimo de utilização 12 meses
 Condicionado a um nº mínimo de Sócios aderentes

Faça aqui a sua adesão!

Este serviço é assegurado por uma equipa de profissionais de saúde para o aconselhar nas 
situações do dia-a-dia com base numa avaliação de sinais e sintomas, nomeadamente: 
      

 Despiste de situações urgentes; 
 Recomendação de um conjunto de medidas de suporte a adotar; 
 Aconselhamento farmacológico em situações passíveis de automedicação, tendo em conta os 

sintomas e a situação reportada; 
 Orientação em caso de reações adversas;
 Acionamento dos meios de emergência médica.

          Pode ainda ter acesso a um conjunto de serviços adicionais (preços sob consulta):

 Entrega de medicação (de dispensa hospitalar) ao domicílio;
 Prestação de cuidados de enfermagem ao domicílio;
 Serviço de apoio domiciliário.                       

Pág. 1 de 2

Faça já a sua adesão à

até ao próximo dia 31/12/2021 e ganhe 2 mensalidades! 

 Linha de Saúde Clube Millennium bcp 

Linha de Saúde Clube Millennium bcp 

A partir de 1 de janeiro de 2022, tem ao seu dispor a Linha de Saúde Clube 
Millennium bcp, serviço desenvolvido especificamente para os Associados do Clube.  

A partir de 1 de janeiro de 2022

    

  

365 dias 
  

Todo o ano 
   

    

  

8-20h 
  

12 horas por dia 
   

    

  

3€/mês* 
  

Para toda a família 
   

 

https://mkt.humantalent.pt/w/3Re4CebfJe10DpbtNliGhe3f59b76-e!uid?egu=rnfnnkwouw8xgig8
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fadesao.humantalent.pt%2Flinhasaudeclubemillennium&data=04%7C01%7Ccristina.fernandes%40millenniumbcp.pt%7C75e116f7394e4b44286508d9ab3e31b0%7C5d89951cb62b46bfb261910b5240b0e7%7C0%7C0%7C637729105868014259%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=FtTiT6a9cHP5fggtaOjgoxZW%2Fg9bdOrGfPtFWqljzUk%3D&reserved=0
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Faça já a sua adesão à

até ao próximo dia 31/12/2021 e ganhe 2 mensalidades! 

E como as  gripes e constipações estão de volta...

Sabia que…
A gripe e a constipação são infeções das vias respiratórias causada por vírus e a sua transmissão 
ocorre por contacto direto com pessoas infetadas ou objetos contaminados.  
 
A sintomatologia na gripe tem um início rápido e carateriza-se por: dores no corpo, cansaço, 
febre elevada, dor de cabeça e mal-estar geral, enquanto na constipação os sintomas mais 
frequentes incluem nariz entupido ou "a pingar", dor de garganta e tosse, podendo surgir febre 
ligeira.   
 
A tosse é um sintoma de alerta e um mecanismo reflexo do organismo, que ajuda na expulsão de 
partículas estranhas ou muco do sistema respiratório.  
 
Alguns destes sintomas também podem estar presentes na infeção por COVID 19. Se tiver pelo 
menos um dos seguintes sintomas: Febre alta (superior a 37,8ºC), tosse, perda de paladar ou de 
olfato, deve seguir as recomendações da DGS.   
 
O tratamento, quer da gripe, quer da constipação, consiste no alívio dos sintomas presentes, 
com medicamentos e/ou adoção de medidas de suporte adequadas. Os antibióticos não devem 
ser usados para o tratamento de infeções virais.  
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Faça aqui a sua adesão!

A partir de 1 de janeiro de 2022

(O Clube não tem qualquer interesse direto ou indireto nas marcas/empresas/entidades indicadas)
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