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UNIDADE DE 
HOSPITAL DE DIA

Serviço de Psiquiatria 
e Saúde Mental

O Hospital de Dia do Serviço de 
Psiquiatria e Saúde Mental do Centro 
Hospitalar de Leiria é um serviço de 

internamento parcial para utentes que 
necessitam de um acompanhamento 

diário mas não permanente. 
São doentes que requerem tratamento 

no período de agudização da 
sintomatologia, ou que se encontram 
em transição de uma hospitalização 

breve para cuidados plenamente 
ambulatórios (e de caráter mais 

pontual, por exemplo em consulta 
externa).

O Hospital de Dia acolhe os doentes 
entre as 9h00 e as 16h00, 

de segunda a sexta-feira, e localiza-se 
na Unidade dos Andrinos do CHL.



Intervenção Multidisciplinar

O programa de tratamento poderá 
integrar as seguintes atividades 
terapêuticas:
 

Entrevista de admissão; 
Avaliação em consulta de 
Psiquiatria;
Avaliação neuropsicológica;
Avaliação de necessidades e 
suporte social;
Psicoterapia individual e de grupo; 
Estimulação cognitiva;
Treino de competências sociais e de 
atividades de vida diária; 
Terapia Ocupacional;
Intervenção familiar;
Psicoeducação;
Adesão e gestão da terapêutica 
psiquiátrica instituída. 

O Hospital de Dia tem capacidade 
diária para 16 utentes, sendo que o 
tratamento terapêutico varia 
consoante a evolução da situação 
clínica do doente, e pode variar de 
algumas semanas até quatro meses.

O Hospital de Dia de Psiquiatria do Centro Hospitalar de 
Leiria permite o tratamento e acompanhamento dos 
utentes por uma equipa multidisciplinar e em 
ambulatório, o que contribui para uma 
transição progressiva e adequada para a 
comunidade, e a reintegração familiar, 
social e laboral dos doentes.
 

O Hospital de Dia é uma unidade 
especializada que trabalha com:

 
Doentes em fase de recuperação de 
episódio agudo que determinou o seu 
internamento completo; 

Doentes em fase de crise ou episódio de 
doença em início que não tenham critérios 
para um internamento completo mas com 
necessidade de supervisão próxima;

Doentes de controlo difícil ou com resistência 
ao tratamento instituído em ambulatório;

Doentes que necessitem de uma intervenção na 
promoção da autonomia e do desenvolvimento de 
capacidades sociais.

Esta abordagem permite dar continuidade ao processo de 
estabilização clínica, e fazer uma avaliação, em proximidade, do 
funcionamento social e da incapacidade do doente. 

Equipa Multidisciplinar constituída por

Médico psiquiatra;
Enfermeiros;
Psicólogo;
Assistente social;
Terapeuta ocupacional;
Assistentes operacionais.

O internamento parcial em 
Hospital de Dia inclui um programa 
de tratamento intensivo com 
Planos de Tratamento 
Individualizados adaptados a cada 
doente. Estes incluem, em cada 
caso, uma abordagem multifatorial 
tendo em conta a situação clínica 
do utente, e atividades em grupo 
com intuito diagnóstico e 
terapêutico, não só para o doente 
mas também para os seus 
cuidadores, visando a preparação 
do período após a alta, bem como 
a reintegração completa na 
comunidade.

Existem critérios para internamento 
em Hospital de Dia, a admissão será 
sempre precedida de uma proposta 
de integração na unidade 
elaborada por um médico 
Psiquiatra e de uma consulta 
médica de triagem.


