TRATAMENTO DE PERDA DE PESO
O tratamento de perda de peso da Clínica de Nutrição
resulta na correção definitiva do peso corporal, através
da reeducação alimentar e promoção de bons hábitos
alimentares e de estilo de vida.

A sustentabilidade dos resultados é garantida pela
aprendizagem de um comportamento informado e
consciente face às opções alimentares do dia a dia,
permitindo uma nova capacidade de autonomia e
auto-gestão, simples e positiva, para toda a vida.

Consiste na reorganização do dia alimentar, através da
prescrição de um plano alimentar personalizado e adaptado
aos horários familiares e profissionais, com orientações
específicas delineadas pelos nossos nutricionistas e
restantes elementos da equipa multidisciplinar.
O plano alimentar é quantificado com absoluta precisão,
e inclui todos os grupos alimentares, ajustados às
necessidades individuais e gostos pessoais, sem restrições
desmedidas e sem recurso a estratégias desequilibradas de
controlo do apetite.
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AVALIAÇÕES E EXAMES
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A avaliação nutricional (NA) é sustentada pelas orientações
científicas internacionais de referência, baseando-se na
avaliação especializada dos parâmetros antropométricos
e registo fotográfico em vários planos da evolução física,
sempre disponível no processo individual do tratamento.

GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO PLANO
Cada tratamento é coordenado individualmente por
uma assistente gestora do processo clínico, que em
contacto direto com o nutricionista responsável,
organiza a calendarização semanal das consultas e
tratamentos, mediante as necessidades pessoais e
profissionais da agenda de cada pessoa.
A clínica de nutrição desenvolveu um software
proprietário (inovador e exclusivo da nossa clínica),
que auxilia os nossos nutricionistas na quantificação
precisa da prescrição nutricional, garantindo a
máxima eficácia e segurança das recomendações.
Permite também uma monitorização constante e
facilitada de todo o processo de evolução individual,
onde a comunicação imediata entre os profissionais
mantém toda a equipa constantemente atualizada

sobre os objetivos, conquistas, dificuldades e obstáculos a
ultrapassar.
Contacte-nos para saber mais informações sobre as
características individuais do tratamento, duração,
estrutura, custos associados e formas de pagamento.
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