
NEWSLETTER DA CASA DE SAÚDE DA BOAVISTA 

Quem não sente a memória dos sabores dos dias felizes?!

A alimentação tem poderes imensos.

Nutre a alma e o corpo, a convivência e o passar dos tempos. 

Alterar o que comemos tem consequências e interin�uências de diversos âmbitos. Gostos, signi�cados, simbolismos, digestão, 

sintomas, energia, relação, satisfação, saciedade, estado de saúde, orçamento familiar.

Iniciar um processo de mudança alimentar deve ser, portanto, um ato de respeito e uma descoberta da sustentabilidade (também pessoal) dessa 

mesma mudança.

É possível um acompanhamento nutricional que satisfaça, que seja promotor de saúde (pessoal, social e ambiental), que faça sentido e esteja 

integrado no estilo de vida de cada um, que seja personalizado.  
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Ao alimentar e nutrir o corpo estamos a atuar ativamente na prevenção e/ou no tratamento da doença, na promoção da saúde e do bem-estar, na 

melhoria da qualidade de vida.

No Programa Nutrição para a Felicidade assumimos o compromisso do acompanhamento personalizado e do estudo cuidado, adotando 

estratégias úteis e e�cazes a cada caso em particular. 

É realizada uma avaliação do estado nutricional e de saúde, dos hábitos, preferências e eventuais interações nutricionais-medicamentosas. 

Atuamos sob uma base motivacional, estimulando a tomada de decisões que visem criar condições favoráveis e positivas ao alcance e realização 

dos objetivos.

Este é um programa para si que procura perder ou ganhar peso de forma adequada e equilibrada, que procura iniciar ou melhorar um 

estilo de vida alimentar com impacto social e ambiental positivo, que procura na nutrição um complemento terapêutico ao seu bem-es-

tar e estado de saúde.
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