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TERAPIA FAMILIAR SISTEMICA  
( * )  Dra  Ana  Mar t i nho  

 
A Terapia Famil iar é uma forma especial  de psicoterapia que se focal iza nas mudanças dentro de 
uma famíl ia,  e reconhece que as relações fami l iares têm um impacto sobre os sent imentos, 
comportamentos e ajustamento ps ico lógico de cada membro da famíl ia.    
  
Em vez do encontro psicoterapêut ico se rea l izar com um indivíduo, são os membros da famí l ia  
que estão envolvidos no processo de ps icoterapia.    
  
A Terapia Fami l ia r baseia -se na ide ia de que a famíl ia é  um s istema social  único, com uma 
estrutura própria  e com padrões de comunicação própr ios.   
  
Estes padrões são determinados por mui tos factores, inc lu indo as crenças e valores famil iares,  
as personal idades de todos os membros da famíl ia e  a inf luência da famí l ia  a largada (avós, t ias e  
t ios).  Como resultado dessas múlt ip las variáveis,  cada famíl ia desenvolve a sua própria  
personal idade única, que é poderosa e afecta  todos os seus membros.   
  
A inadaptação de um membro da famíl ia pode ser um s int oma de um prob lema famil iar.  Procurar  
" t ratar" somente o membro que se ident i f ica como "doente" é como tratar o s intoma de uma 
doença, mas não a própria doença.    
  
Por vezes a psicoterapia da pessoa ident i f icada como "prob lema",  promove a desadaptação de 
outro elemento da famíl ia.  E o cic lo dis funcional fami l ia r cont inuará até que os problemas reais  
da famí l ia  sejam examinados e resolvidos,  isto  porque qualquer al teração de um membro da 
famíl ia afecta a est rutura famil ia r e cada membro individua lmente.   
  
Os ps icoterapeutas fami l ia res consideram sempre toda a famíl ia e  ident i f icam qualquer problema 
de um elemento da famíl ia como um prob lema de mudança ou de conf l i to no grupo famil iar.    
  
Cada elemento tem uma função e um papel  na famí l ia e  o ps icoterapeut a fami l ia r desenvolve em 
conjunto com a famí l ia estratégias para l idar com o conf l i to for ta lecendo todos os elementos da 
famíl ia para que possam l idar  em conjunto com os seus problemas.  
  
 
 
(*)  Assistente Social  
Terapeuta Familiar /  Credenciada pela Associação Portuguesa de Terapia Familiar  
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