
MAPA DE AJUDA COLABORATIVA 
 

VISÃO FAMILIAR 
Para onde você gostaria que sua família fosse em suas vidas? 

1. Descreva vividamente o tipo de família em que você quer viver - como se parece / se sente? 

2. Pense em um momento feliz em sua vida e descreva-o para mim. 

3. Faça a pergunta milagrosa: “Se você acordasse uma manhã e à noite, tudo teria se tornado milagrosamente 
perfeito, como seria a vida de sua família?” 

4. Solicitações para tratar do funcionamento familiar: "O que você gostaria de poder fazer como uma família que 
você não pode ou não pode fazer agora?" 

5. Sugestões para tratar do funcionamento individual: “O que você gostaria de poder fazer (ou o seu filho para 
fazer) que você não faz agora?” 

6. Como você gostaria que seus filhos se comportassem? 

7. Como você gostaria que seu parceiro fosse (co-parentalidade)? 

8. Solicitar que o médico reformule um enfoque individual para uma perspectiva de sistemas familiares - o clínico 
deve observar padrões interacionais em um contexto de sistemas familiares, descrevendo ações e reações, 
evitando culpas e reconhecendo que todos os membros da família estão fazendo o melhor possível. 

 
 

 

 
OBSTÁCULOS / DESAFIOS 

O que fica no caminho? 
• problemas de MH (Saúde Mental) 

• Crenças limitantes 

• Finanças 

• Problemas de sistemas familiares / padrões interativos presos 

• Dilemas / pegar 22s 

• Questões de raça, cultura, status socioeconômico, etc. 

• Longos dias de trabalho 

• Ambivalência 

SUPORTES 
O que ajuda você a chegar lá? 

• Educação formal / grupos de apoio 

• Identificar rede de apoio natural - família, 
amigos, instituição religiosa, vizinhos ... 

• Qualidades individuais e forças familiares 

• Atitude pessoal / atitude de assumir 
responsabilidade, determinação 

• Manter crenças e hábitos 

• sonhos, esperanças, valores 

 
 

 
PLANO 

Como o IHT (Terapia Domiciliar) pode ajudá-lo a chegar onde você quer ir? 
O que precisa acontecer a seguir? 

• Referências necessárias - planejar o tempo da lista de espera 

• Informações ou recursos necessários 

• Diferenciar claramente o que o IHT pode / não pode fazer e o que a família pode / não pode fazer. 

• “Como você vai saber que o IHT está pronto para fechar?” 
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