
LISBOA

O Hospital de dia para doenças do comportamento 
alimentar integra num contexto ambulatório diário, 
intervenções multidisciplinares de natureza médica, 
psicológica, nutricional e ocupacional variada, que 
visam melhorar e reabilitar a doença subjacente, em 
particular no que respeita à relação da pessoa com o 
seu corpo, com a alimentação, com a família e a vida 
em geral, na procura de equilíbrio e bem estar              
interrompidos pela doença.
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O Hospital de Dia para Doenças do Comportamento Alimentar tem como objetivo proporcionar ao utente um tratamento que 
promova melhoria da saúde global, intervenção terapêutica em várias dimensões, médica, psicológica, nutricional, corporal, 
estética e relacional, permitindo ao utente recuperar um regime alimentar adequado e reconciliar-se com o seu corpo partilhando 
experiências/ vivências para voltar a uma vida livre e equilibrada que a doença interrompeu.

O Hospital de Dia funcionará de segunda a sexta feira, entre as 9h e 17h. Serão servidas 3 refeições por dia, meio da manhã, 
almoço e lanche.

O tempo mínimo de frequência do Hospital de Dia, que se considera útil, é de 2 semanas podendo prolongar-se pelos períodos 
semanais de tempo considerados necessários para cada utente. O tempo de frequência do hospital de dia será indicado pelo 
psiquiatra da equipa e discutido com o utente e a família.

RESPOSTA INTEGRADA PARA
PERTURBAÇÕES ALIMENTARES

O programa ao longo da semana contempla as seguintes intervenções:

 Consultas de psiquiatria
 Avaliação contínua pelo enfermeiro
 Psicoterapia individual e de grupo
 Informação nutricional
 Atividade de expressão artística e dramática
 Yoga de consciência corporal
 Psicomotricidade
 Tai-chi
 Tempo livre (estudo, leitura, cinema, etc.)

É obrigatória a frequência de todas as atividades do programa, durante todo o tempo de permanência no hospital 
de dia, decidido no início do tratamento.

Todas as decisões serão partilhadas com as famílias, que se comprometem a não interromper o tratamento no       
período definido no inicio.
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