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Medicina Curativa
Cuide dos seus colaboradores,
rentabilize a sua empresa.



Um médico de família só para a sua empresa!

Colaboradores com MAIS SAÚDE, são colaboradores MAIS EFICIENTES!

SERVIÇO DE MEDICINA CURATIVA

SEM DESLOCAÇÕES
O serviço de Medicina Curativa da Health With Us consiste na realização de consultas de 

clínica geral aos seus colaboradores, nas instalações da sua empresa ou por teleconsulta.

Este serviço beneficiará sem 

dúvida a saúde e qualidade de 

vida dos colaboradores, evitando 

deslocações ao médico 

assistente e as inevitáveis 

ausências prolongadas, que 

estas deslocações implicam.

Benefício para a saúde e qualidade de vida do trabalhador, 

evitando ausências prolongadas em deslocações ao médico assistente

Identificação precoce de problemas de saúde futuros

Aconselhamento médico sobre boas práticas de saúde

Médico de serviço de forma presencial, na empresa ou via teleconsulta (horário a programar)*

Médico disponível em situações urgentes 

(de segunda a sexta-feira das 8h às 20h via email ou via telefone)*

Solicitação de receituário via email com envio da receita em menos de 24 horas via email

(serviço de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h)*

SEM DESPERDÍCIO 
DE TEMPO

* Através do responsável dos recursos humanos.
** Modo presencial ou videoconferência.

+ Oferta de 2 formações aos seus trabalhadores**



Colaboradores felizes e saudáveis, empresas com mais rendimento!
Proteger a saúde e bem-estar dos colaboradores é também proteger a sua empresa, 

dado que o sucesso desta depende, em grande parte dos seus funcionários.

Uma gestão empresarial inteligente assegura adequados serviços de saúde a todos os 

seus colaboradores.

O papel preventivo da medicina curativa desempenha 

um caracter cada vez mais importante, a vários níveis.

Através da:

Prevenção contra o número de novos casos de doença. 

(como as vacinas para as doenças infeciosas)

Deteção, diagnóstico e tratamento precoce da doença.

(rastreio médico)

Reintegração e recuperação do doente da melhor forma possível.

Procura-se, desta forma, diminuir o encargo e o impacto da doença 

no colaborador e no seu posto de trabalho.

VANTAGENS PARA TODOS
EMPRESA E COLABORADORES

Cuide da saúde 

dos seus 

colaboradores



*Informe-se connosco sobre as condições da campanha.
**Mediante capacidades formativas do corpo médico da empresa.

O empregador deve assegurar, em cada ano, formação contínua a pelo menos 10% dos 

trabalhadores da empresa e cada trabalhador tem direito, em cada ano, a um número 

mínimo de 40 horas de formação contínua. 

Além disso, às empresas cabe o dever de promover a qualificação do trabalhador, 

assegurar o direito individual à formação, organizar planos de formação anuais ou 

plurianuais, reconhecer e valorizar a qualificação adquirida pelo trabalhador e habilitar os 

trabalhadores a prevenir os riscos associados à respetiva atividade. 

O incumprimento resulta em coimas aplicadas pela Autoridade para as Condições do 

Trabalho.

Na Health With Us, para além das 2 ofertas, tem a possibilidade de contratação de mais 

formações com escolha dos temas mais adequados à sua empresa. 

Fale connosco, indique o que procura que teremos todo o gosto de lhe apresentar a solução 

mais ajustada à sua empresa.**

SABIA QUE?

SERVIÇO 
DE MEDICINA
CURATIVA

CAMPANHA* 
HEALTH WITH US

FORMAÇÕES 
DE OFERTA+2

Como deixar de fumar?
Programa breve empresarial

Primeiros Socorros e 
Suporte básico de Vida



Consultas 

realizadas

por médicos 

experientes

ATUAMOS EM TODO O PAÍS
De Norte a Sul de Portugal, de forma presencial *

ou em serviço de teleconsulta, prestamos o nosso 

serviço em todo o País.

*Dependendente de confirmação.

TELECONSULTA
De forma confortável e com marcação prévia, 

sem esperas ou perdas de tempo.

Consulta pessoal e em segurança.

Menos deslocações, mais rendimento.

CONSULTA PRESENCIAL
Na comodidade das instalações da sua empresa. 

Sem deslocações para os colaboradores, 

sem desperdício de tempo.

ACOMPANHAMENTO 
MÉDICO PROFISSIONAL



Ao contratar o serviço de Medicina Curativa Health With Us oferecemos 6 horas de formação grátis.
4 horas de formação de Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida + 2 horas Webinar de Introdução ao 
Programa empresarial de Cessação Tabágica - “Como deixar de Fumar?”.

PLANO HEALTH WITH US

Como deixar de fumar?
Programa breve empresarial

Primeiros Socorros e 
Suporte básico de Vida

Serviço de Medicina Curativa
+ 2  formações de oferta

Conjunto de medidas e 
procedimentos técnicos que 
objetivam o suporte de vida à vítima. 
O SBV é vital até a chegada do 
Suporte intermediário de vida. 

O objetivo principal é não agravar 
lesões já existentes ou gerar novas 
lesões (iatrogenias). Um rápido SBV 
proporciona até 60% de chance de 
sobrevivência.

Introdução ao programa empresarial 
de Cessação Tabágica.

Videoconferência informativa sobre 
os malefícios do tabaco e ações para 
deixar de fumar.

Serviço com maior taxa de sucesso a 
nível nacional.

FORMAÇÃO

4 horas 2 horasOFERTA OFERTA

WEBINAR

Serviço de Medicina Curativa 

CAMPANHA HEALTH WITH US



1 Noções de Primeiros Socorros; 2 Noções de Sinais Vitais; 

3 Primeiros socorros gerais (Obstrução da via aérea; Intoxicações; 

Feridas; Hemorragia; Queimaduras; Lesões 

articulares/musculares/ósseas; Convulsões; Reações anafiláticas; 

Diabetes Mellitus: Hipoglicemia /Hiperglicemia; Crise de 

ansiedade; Enfarte Agudo do Miocárdio; Acidente Vascular 

Cerebral); 4 Suporte Básico de Vida no adulto; 5 Posição Lateral de 

Segurança; 6 A importância dos conhecimentos de primeiros 

socorros e suporte básico de vida em situação real, 

nomeadamente laboral, para a diminuição dos índices de 

mortalidade e morbilidade. 

Primeiros Socorros e 
Suporte básico de Vida

FORMAÇÃO 2  horas4 horas

O formando deverá demonstrar conhecimentos e competências 

específicas à realidade da sua empresa, de forma a que se 

apresentem aptos para a prestação dos Primeiros Socorros gerais 

e do Suporte Básico de Vida, diminuindo a mortalidade e a 

morbilidade em contexto laboral. 

Programa

Objetivos
Avaliação breve dos hábitos tabágicos dos trabalhadores no Local 

de Trabalho; 

Promover a cessação tabágica dos fumadores, através do 

método dos 5 A`s;

Rever a importância de deixar de fumar e o impacto do tabagismo 

no ambiente corporativo, como fator prejudicial para a sáude e 

para o rendimento de tarefas do trabalhador. 

A Lei do Tabaco estabelece a obrigação, por parte do 

empregador, de garantir a promoção no local de trabalho, de 

ações e programas de controlo tabágico.

Objetivos

Como deixar de fumar?
Programa breve empresarial

WEBINAR

Investir na formação, no bem estar e na saúde dos seus 
colaboradores é sinônimo de motivação e produtividade.

“

”



Fale conosco e esclareça as suas dúvidas.

www.healthwithus.pt info@healthwithus.pt+351 915 131 170


