
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  

 

Comece a preparar a família em direção à conclusão (assegure-se de que os serviços/suportes adequados sejam 
indicados/adotados). 

 
 

• A criança vive em 
um ambiente 
familiar que é 
seguro para os 
provedores 
continuarem os 
serviços 

• Condições 
médicas/deficiênci
as não impedem 
que a IHT seja 
benéfica 

• A família 
consente em 
continuar com os 
serviços services 

SE SIM A TODOS SE SIM A TODOS 

• A família reúne-se 
constantemente 
com a equipe, para 
garantir a 
continuidade de 
serviços intensos 

• A família está 
ativamente envolvida 
com ambos os 
membros da equipe 
(se for o caso) 

• As metas 
continuam ligadas 
à visão familiar e 
são adequadas para 
o nível de cuidados 
da IHT 

• Progresso continua 
a ser feito ou uma 
reformulação do 
plano de 
tratamento foi 
concluída 

A família tem um problema de saúde que é 
qualificado, como o seguinte: 

• Recente/múltipla colocação PHP ou mais 

• A criança corre o risco de ser retirada de uma 
residência de qualquer agência estadual 

• A família requer assistência significativa como: 
estabelecer limites, comunicação, resolução de 
problemas e melhoria de padrões ineficazes de 
interações familiares 

• A saúde mental está afetando, 
significativamente, a saúde física 

• SI/NSSI/HI que é consistente/estabilidade é frágil 

• Agressão significativa (verbal/física) em casa 

• Trauma - onde o pai/mãe também requer 
assistência no controle dos sintomas da criança 
e, potencialmente, sua reação ao 
trauma/trauma sistemático 

• Reunificação dos pais/família do 
dever/detenção/prisão/colocação de 
adoção/STARR (Estabilização, Avaliação e 
Reintegração Rápida)… 

• A diminuição da frequência/intensidade dos 
serviços resultou num aumento significativo 
dos sintomas 

• Mudança de vida iminente 

• Relacionamento moderado a severamente tenso  

Outro: _________________ 

A IHT ainda é 
necessária para 
estabilizar a dinâmica 
familiar, como 
evidenciado por: 

• O foco das 
sessões é 
baseado em 
intervenção e não 
em registros 

• Avaliação CANS 
continua a suportar 
os serviços de IHT 

• A IHT fornece, 
principalmente, 
terapia versus 
coordenação de 
cuidados 
coordination 

As necessidades da 

família não podem 

ser satisfeitas por 

serviço(s) 

alternativo(s) ou, 

independentemente, 

pela família e/ou 

assistência normal 

 

IHT atende 

necessidade 

médica, fases 

completas da 

planilha de 

tratamento 

GUIA GUIA PARA DECISÃO DA 
NECESSIDADE MÉDICA 

SE SIM A PELO MENOS 1 SE SIM A TODOS SE SIM 

IHT - Terapia Domiciliar 

PHP - Programa Hospitalar Parcial 

SI/NSSI/HI - Ideação Suicida/Autolesão 
Não Suicida/Ideação Homicida 

CANS - Potenciais e Necessidades da 
Criança e do Adolescente 

STARR - Estabilização, Avaliação e 
Reintegração Rápida 

 


