
 
 
 
Caros Profissionais de Saúde Oral, 
 
Perante este período desafiador, queremos entrar em contato consigo para uma atualização 
durante esta pandemia do COVID-19. 
 
 
Os nossos pensamentos estão com todas as pessoas, comunidades e profissionais de saúde que 
são impactados por essa situação sem precedentes. Nesse período difícil, queremos garantir que 
a Colgate-Profissional está comprometida com a segurança e o bem-estar dos nossos clientes, 
profissionais, pacientes, funcionários e comunidades. 
 
 
Temos presente a preocupação e incerteza que você e as suas equipas podem estar a enfrentar. 
Também entendemos o quanto é importante se manter conectado aos seus pacientes e 
comunidades que atende e apoiá-los a continuar a cuidar da sua saúde geral e oral nas próximas 
semanas, tendo em conta que não podem beneficiar do seu atendimento especializado direto. 
 
Pode encontrar abaixo, os nossos recursos disponíveis para vos ajudar a permanecer conectados 
e lhe dar suporte, enquanto atravessamos juntos este momento desafiador: 
 
Nosso site Professional Colgate:https://www.colgateprofissional.pt/ 
 
Nosso website educacional com webinars ao vivo:  https://www.colgatetalks.com 
 
 
Informações adicionais sobre educação a pacientes e medidas de saúde pública que poderá 
partilhar com os seus pacientes, no contexto da epidemia de COVID-19  e estão disponíveis em: 
 
DGS: https://www.dgs.pt/ 
OMD: https://www.omd.pt/ 
SPEMD: http://www.spemd.pt/ 
APHO: https://www.apho.pt/ 
SPPI:http://sppi.pt/ 
 
 
Agora, mais do que nunca, gostaríamos de lhe agradecer a sua lealdade e parceria contínua com 
a Colgate. Temos muito orgulho em trabalhar em parceria com os profissionais de saúde para 
oferecer, não apenas produtos de higiene oral superiores, mas também atividades de apoio aos 
pacientes e envolvimento da comunidade. 
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Continuaremos a monitorizar esta situação em rápida evolução e estamos aqui para o ajudar a si 
e à sua equipa, conforme necessário. Entre em contato conosco e deixe-nos saber como o 
podemos apoiar neste momento desafiador. 
 
Atenciosamente, 
Tiago Figueiredo 
IBERIA Professional Business Manager  
COLGATE-PALMOLIVE UNIPESSOAL, LDA 
 


