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FARMÁCIAS PORTUGUESAS JUNTAM-SE AO MEO PARAFARMÁCIAS PORTUGUESAS JUNTAM-SE AO MEO PARA
AJUDAR OS PAISAJUDAR OS PAIS

As Farmácias Portuguesas lançam, As Farmácias Portuguesas lançam, em exclusivo na TV do MEOem exclusivo na TV do MEO, um serviço que nasceu para ajudar, um serviço que nasceu para ajudar

os pais, passo a passo. A app MEO Bebé por Farmácias Portuguesas agrega informações úteis eos pais, passo a passo. A app MEO Bebé por Farmácias Portuguesas agrega informações úteis e

curiosidades que informam, entretêm e servem de suporte aos pais na sua primeira experiência decuriosidades que informam, entretêm e servem de suporte aos pais na sua primeira experiência de

parentalidade.parentalidade.

Disponível para clientes MEO, este serviço terá assinatura da enfermeira Marília Pereira,Disponível para clientes MEO, este serviço terá assinatura da enfermeira Marília Pereira,

especialista em Saúde Materna e Obstetrícia, e irá disponibilizar conteúdos em formato vídeo eespecialista em Saúde Materna e Obstetrícia, e irá disponibilizar conteúdos em formato vídeo e

incorporados num menu com quatro áreas temáticas:incorporados num menu com quatro áreas temáticas:

GravidezGravidez

Com episódios dedicados a temas como Alimentação na Gravidez, Sinais de Alarme, Vigilância daCom episódios dedicados a temas como Alimentação na Gravidez, Sinais de Alarme, Vigilância da

Gravidez, Saúde Oral, Mala da Maternidade, Roupa do Bebé, entre outros;Gravidez, Saúde Oral, Mala da Maternidade, Roupa do Bebé, entre outros;

Parto e Pós-PartoParto e Pós-Parto

Com episódios dedicados a temas como Sinais de Início de Trabalho de Parto, Estratégias NaturaisCom episódios dedicados a temas como Sinais de Início de Trabalho de Parto, Estratégias Naturais

de Alívio de Dor, Analgesia Epidural e Outros Fármacos, 1a Hora do Bebé, Evolução de Peso, Cuidadosde Alívio de Dor, Analgesia Epidural e Outros Fármacos, 1a Hora do Bebé, Evolução de Peso, Cuidados

com o Coto Umbili- cal, Banho do Bebé, Aspetos Físicos e Emocionais no Pós-Parto, Nutrição dacom o Coto Umbili- cal, Banho do Bebé, Aspetos Físicos e Emocionais no Pós-Parto, Nutrição da

Mãe, Boa Pega, Posições para Amamentar, Horários e Duração da Amamentação;Mãe, Boa Pega, Posições para Amamentar, Horários e Duração da Amamentação;

O BebéO Bebé

Episódios dedicados a saúde infantil, como Cólicas, Sono do Bebé, Choro, Icterícia Neonatal,Episódios dedicados a saúde infantil, como Cólicas, Sono do Bebé, Choro, Icterícia Neonatal,

Re�uxo e Bolçar, SMSL (Síndrome de Morte Súbita do Lactente), Introdução de AlimentaçãoRe�uxo e Bolçar, SMSL (Síndrome de Morte Súbita do Lactente), Introdução de Alimentação

Complementar, Engasgamento, Babywearing, Vacinas PNV, Segurança no Automóvel, entre outros;Complementar, Engasgamento, Babywearing, Vacinas PNV, Segurança no Automóvel, entre outros;

ExtrasExtras

Com temas relacionados, desde logo o Nascimento de um Irmão. Com conteúdo de con�ança eCom temas relacionados, desde logo o Nascimento de um Irmão. Com conteúdo de con�ança e

qualidade, o objetivo �nal é facilitar a vidas dos pais de primeira viagem que muitas vezes sequalidade, o objetivo �nal é facilitar a vidas dos pais de primeira viagem que muitas vezes se

deparam com uma grande quantidade de informação dispersa. deparam com uma grande quantidade de informação dispersa. 
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