
 
 

FASE DE TRATAMENTO IHT 
 MassHealth 

CHILDREN’S BEHAVIORAL HEALTH INICIATIVE (CBHI) 

 

Transição para Nível Superior de 
Tópicos sobre Cuidados Fase de Tratamento Transição para Nível Inferior de 

Tópicos sobre Cuidados 

AGUDO 

• Revisar os limites de serviços de IHT 
(Terapia Domiciliar) 

• Alertar a Unidade Ambulante 
de Crise da(s) necessidade(s) 
da família 

• Criar novo plano de segurança se o 
atual não for suficiente para 
controlar os riscos 

• Abordar as preocupações da 
família sobre o nível superior de 
cuidados 

• Alertar a escola e/ou outros 
sistemas juvenis que estejam 
envolvidos 

• Sintomas de nível agudo/ativo de IHT atualmente 
presentes 

• Potenciais e Necessidades da Criança e do Adolescente 
(CANS) tem um número significante de 2 e 3 

• Desenvolver uma visão compartilhada com a 
família para serviços e como medir o progresso 

• Ter iniciado as intervenções dos sistemas 
familiares necessárias para estabilizar a unidade 
familiar 

• O jovem pode ter passado recentemente de um nível 
superior de cuidados para a residência ou ter um 
processo de CRA (Criança Requerendo Assistência) 
ativo 

• A terapia individual sozinha não é suficiente para 
controlar os fatores de risco presentes 

• Introduzir serviços IHT e seus limites 
• Revisar os critérios de rescisão da família 
• Criar uma visão compartilhada de 

como será o progresso para a 
família 

• Completar as recomendações 
necessárias para outros níveis de 
cuidados 

• Identificar suportes naturais para a 
família 

 

FUNCIONAL 

 
• Comportamentos de risco aumentam 

e/ou novos comportamentos de risco 
emergem 

• Transições do jovem para um nível 
superior de cuidados 

• Plano de segurança precisa ser 
atualizado 

• Os sintomas estão ativos, diminuindo em 
frequência/intensidade/gravidade 

• Os pontos de CANS estão diminuindo, 2 e 3 ainda 
estão presentes em algumas áreas 

• Continua a ter uma visão compartilhada com a família 
para serviços e como medir o progresso 

• A família está envolvida em intervenções necessárias 
para a estabilização 

• A família está trabalhando com outros provedores 
para controlar os fatores de risco 

 
• Rever o progresso em direção à visão 

compartilhada 
• Monitorar e lidar com os obstáculos 
• Fortalecer o progresso sendo feito 
• Indicações foram feitas e os membros 

da família estão conectando-se a 
outros níveis de cuidados 
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RESCISÃO 

 
 
 

• Comportamentos de risco aumentam 
e/ou novos comportamentos de risco 
emergem 

• Mudanças no sistema familiar criam 
instabilidade 

• Plano de segurança precisa ser 
atualizado 

 
 

• Os sintomas relacionados à admissão da IHT estão 
estáveis 

• Os pontos de CANS diminuíram, para poucos ou 
nenhum 2 ou 3 

• A família atingiu metas ou desvinculou-se de serviços 
• Família é capaz de usar suas habilidades sem suporte 

terapêutico/clínico 
• Fatores de risco são administrados com sucesso por 

meio de serviços menos intensivos 
• Não há mais problemas no sistema familiar do nível 

de IHT 

 
 
 
 

• Revise as etapas finais para o 
encerramento da IHT 

• Crie um plano de transição para outros 
serviços 

• Estabeleça uma data para finalização 
• Tenha reuniões finais com a 

família e provedores. 

 


