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Apoiando as Famílias Adotivas Após a Colocação 

Serviços de intervenção quando uma família está em crise  
  

1) Identifique o problema apresentado e sua origem. 

• Os pais em crise podem se tornar irritadiços, sensíveis e ansiosos. Podem se 
comportar de modo excessivamente dramático. Eles podem também ameaçar ou 
culpar os outros e apresentar comportamento oscilante e imprevisível.   

• O profissional deve avaliar a situação para determinar a natureza do problema e o 
quão sério ele é. Deve também investigar minuciosamente os eventos que levaram à 
crise e identificar o “evento gatilho”. 

  
2) Desenvolva um plano de curto prazo com a família para alívio imediato. 

• A família pode consultar emergencialmente um profissional de saúde mental. 

• A criança pode passar alguns dias com parentes, antigos pais acolhedores ou 
amigos.  Tanto a criança quanto a família precisam de um período de descanso. 

• A criança pode ser enviada para uma avaliação de internação se estiver demonstrando 
problemas comportamentais ou psicológicos graves. 

• Os membros da família devem concordar que permanecerão com sua rotina cotidiana 
normal durante esse período e que não tomarão decisões permanentes ou 
importantes.  

  
3) Ajude a família a determinar o que eles desejam. 

• Realize a avaliação da família com um profissional diretamente ligado à adoção ou 

com outros indivíduos que estiveram envolvidos com a criança e a família, como 

terapeutas ou outros consultores. 

• O profissional deve evitar ser apanhado pela ansiedade e pelo estado emocional da 

família. Ele deve encarar a crise como uma expressão de estresse não controlado e 

não culpar a criança, a família ou as circunstâncias. Deve também reconhecer sua 

própria atitude e perceber que uma resposta à família de maneira calma, direta, 

realista e confiante pode ter um efeito direto sobre o resultado. 

• Os pais adotivos, por não estarem pensando com clareza, e o casal pode discordar da 

decisão de interromper o convívio. O profissional pode ajudar os membros da família a 

falar sobre o assunto e os seus sentimentos a fim de alcançar o resultado desejado. 

  
4) Desenhe um plano de intervenção. 

• A meta principal ao lidar com todas as famílias adotivas em crise é fortalecer, 
empoderar e preservar a família.  Uma vez que as origens dos problemas tenham sido 
identificadas, a família deve escolher apenas de uma a três questões / problemas para 
resolver.   

• Os objetivos devem ser desenvolvidos para cada questão ou problema.  Sendo esses 
de curto prazo e observáveis, não devendo visar apenas a criança como foco da 
intervenção.  

 


