
Seja qual for o problema, a ICAS, uma Lyra Health Company, pode ajudá-lo  
a encontrar uma solução.

O que está acontecendo  
na sua vida?
Quando você enfrenta desafios, a ICAS, uma Lyra Health Company, pode 
ajudar. Profissionais de saúde estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por 
semana, 365 dias por ano, para ajudar você e seus dependentes a enfrentar 
grandes e pequenas preocupações.

• Quero me dar melhor com o meu ente querido.
• Como lidar com um colega difícil?
• Meu filho se comporta mal e eu não sei o que fazer.

• Às vezes me sinto triste e não tenho certeza 
do porquê.

• Eu me preocupo mais do que gostaria.

• Eu me preocupo que eu possa estar 
bebendo demais.

• O que devo fazer se meu filho estiver usando 
drogas?

• Preciso de cuidado infantil que se ajuste  
à minha agenda.

• Estou pensando em abrigar uma criança 
temporariamente. Por onde começo?

• Meus pais idosos vivem longe. Quais 
recursos estão disponíveis para ajudá-los?

• Quero iniciar uma rotina de exercícios.
• Como posso começar a comer melhor?
• É hora de parar de fumar.

• Quais são algumas técnicas de relaxamento?
• Minha agenda está sempre sobrecarregada. 

Ajuda!

• Quero comprar uma casa. Quanto preciso 
para começar?

• O que posso fazer sobre meus problemas  
de dívida?

• Estou em uma disputa de custódia.
• Como faço para elaborar uma procuração 

para um pai idoso?

Relacionamentos

Desconforto emocional

Uso de substâncias

Cuidados com crianças e idosos

Bem-estar

Estresse

Finanças

Jurídico

Ligue ou visite-nos on-line para receber assistência 
especializada com:

Vida Bem-estar Família Trabalho

• Não há cobrança pelos serviços prestados pela ICAS.

• A ICAS oferece 12 sessões gratuitas de aconselhamento 
sobre EAP por pessoa, por ano.

• Os serviços estão disponíveis para indivíduos a partir de 16 
anos de idade.

• Qualquer informação que você compartilhar é confidencial, 
exceto quando sua segurança ou a segurança de outra 
pessoa estiver em risco.

• Para começar, ligue para 0800 762 1062. Se você estiver fora 
do país, ligue para +55 11 2071 4865 para entrar em contato 
com um consultor que atenderá à sua ligação e fará algumas 
perguntas para entender melhor o tipo de suporte de que 
você precisa. Depois disso, você será transferido para  
o profissional apropriado. Embora você não precise dar seu 
nome, precisará declarar para qual empresa você trabalha.

• Para recursos no idioma local, acesse o ICAS Hub em app.
icas.health ou pesquise o ICAS Hub no aplicativo ou na  
play store. Acesse o ICAS Hub com o código de acesso  
da empresa: VMware ou acesse vmware.lyrahealth.com 
(apenas para recursos em inglês).

Gratuito

Confidencial

Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana,  
365 dias por ano — Comece hoje mesmo

Nossos serviços são:

http://app.icas.health
http://app.icas.health
http://vmware.lyrahealth.com

