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Faça já a sua adesão à

Linha de Saúde Clube Millennium bcp

BENEFÍCIOS Human Talent 

Sabia que…

A região anal é zona de incómodos e riscos, a maioria de causa benigna, mas 
chamar a tudo "hemorroidas" não é correto! A atitude habitual dos cidadãos e dos 
profissionais de saúde, em geral, é desvalorizar as queixas e atribuir, "às cegas", 
os incómodos a "hemorroidas" e privilegiar a aplicação de terapêutica tópica.

Há várias patologias que se manifestam no ânus e reto, produzindo sintomas 
muito semelhantes, mas distintos em causa e consequência, assim como 
necessitam de tratamento diferenciado.
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BENEFÍCIOS

Benefícios 

Human Talent 

✓ 3€/mês para toda a família (sujeito a IVA à taxa legal em vigor)*;
✓ Serviço disponível 365 dias por ano, das 8h às 20h;
✓ Período mínimo de utilização: 12 meses.

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.

Faça já a sua adesão à

Linha de Saúde Clube Millennium bcp

Tem ao seu dispor a Linha de Saúde Clube Millennium bcp, serviço desenvolvido 
especificamente para os Associados do Clube.

    

  

365 dias 
  

Todo o ano 

   

    

  

8-20h 
  

12 horas por dia 

   

    

  

3€/mês* 
  

Para toda a família 

   

 

Linha de Saúde Clube Millennium bcp

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

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

