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“Nos somos o que comemos”

As doenças do foro alimentar como a obesidade, hipertensão, diabetes, dislipidemias entre
outras, apresentam comprovadamente uma componente ambiental muito acentuada na sua
origem, nomeadamente derivada dos maus hábitos alimentares. Assim, a sua prevenção e
tratamento poderá estar muitas vezes no seu prato. De facto o simples ato de comer poderá
transformar-se numa ferramenta poderosa na promoção da saúde.
Tem dúvidas relativamente ao que deve comer ? gostava de optar por estilo de vida mais
saudável? dê o primeiro passo e marque a sua consulta.

A partir de janeiro de 2017, será possível agendar consultas ás segundas-feiras, das 9h às 
11h30h, e ás 6ªs feiras das 15h ás 18h (uma vez por mês).

Localização : Gabinete médico da Adroana
Nutricionista: Dra. Catarina Almeida

Marcações :
Gabinete médico, telefone 21 481 53 77, Extensão 4445

ou
através de e-mail para a.cristina.salta@cm-cascais.pt

Preço Consulta : 5,00€ (sócios) 15,00€ (não sócios)

Áreas de atuação : Aconselhamento alimentar, Obesidade e excesso de
peso, Diabetes, Hipertensão, Dislipidemias, etc.
Tempo de consulta : Primeira Consulta: 30-40 min, consultas Subsequentes: 15-20 min

No ato da marcação da consulta deverá ser feita prova do pagamento da mesma. O pagamento
poderá ser efetuado diretamente nas nossas instalações na Adroana ou através de transferência
bancária, para o nosso IBAN PT50 0010 0000 3352 0860 0011 9 (seguido do envio de
comprovativo para os serviços administrativos do CCD)
O pedido da anulação da consulta, com direito à devolução do pagamento, deverá ser efetuado
até 8 dias antes da mesma.
O CCD informa que, por não se encontrar inscrito como prestador de serviços de saúde, o
comprovativo de pagamento da consulta não é elegível na apresentação do IRS, como encargo
com a saúde .
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