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FORMULÁRIO	  DE	  ADMISSÃO	  
Favor	  preencher	  este	  formulário.	  A	  seguinte	  informação é	  considerada	  informação	  confidencial	  protegida.	  

Idade:	   Sexo:	  

Data	  de	  Hoje:	  
Raça:	  	   	  

Nome	  do	  Cliente:	  	   	  
Data	  de	  nascimento:	  	   
Pai/Mãe/Responsável (se	  menor	  de	  idade):	  
Endereço:	  	  

Sim	   Não	  
Sim	   Não	  

Celular:
Outro	  telefone:	  
Email:	  	   	  

Ok deixar mensagem?	  	  
Ok deixar mensagem?	  	  
Ok 	  mandar	  email?	   Sim	   Não	  

Qual o principal motivo para buscar	  terapia?	  

Já fez terapia antes ou recebeu cuidados de saúde mental	  (psicoterapia,	  serviços	  psiquiátricos,	  etc.)?	  
Com	  quem?	  Quando?	  Por	  quanto	  tempo?	  

Está	  tomando	  algum	  medicamento	  psiquiátrico?	  Favor	  listar.	  

Que	  mudanças	  significativas	  ou	  acontecimentos	  estressantes	  têm acontecido recentemente em sua 
vida?	  Por	  favor	  explique.	  

Está	  experimentando	  alguma	  tristeza,	  perda, luto	  ou	  depressão?	  Por	  favor	  explique.	  
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Está	  experimentando	  alguma ansiedade, ataque de pânico ou fobia? Por favor explique.

Toma bebida alcólica mais de uma vez por	  semana?	  Quanto e com que frequencia?	  

Usa ou abusa de psicotrópicos ou	  drogas?	  Quanto, com que frequencia e qual	  droga?	  

Em média, quantas vezes por semana você se exercita? Que tipo de exercício você faz?

Sim	   Não	  
Sim	   Não	  

Você está atualmente casado ou em um relacionamento?	  
Há quanto	  tempo?	   Tem filhos?	  
Quantos?	   Sexo	  e	  idade	  dos	  filhos:	  

Você está com problemas de relacionamento? Explique.	  

Qual é sua ocupação?	  
Está com problemas no trabalho ou escola? Explique.	  

Você está buscando terapia por exigência legal de juiz ou oficial de liberdade condicional?	  
Explique.	  

Sim NãoJá foi casado antes? 
Tem filhos do casamento anterior? Sim Não 
Quantos? Sexo e idade dos filhos:
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Você está atualmente ou esteve recentemente envolvido em algum procedimento judicial? Explique.	  

Você se considera uma pessoa espiritual ou religiosa? Qual é sua religião ou fé?	  

Você está tendo problemas relacionados à espiritualidade ou religião? Explique. 

Favor	  selecionar e explicar questões  específicas relacionadas às seguintes áreas.

Saúde	  física:	  

Hábitos	  de	  sono:	  

Hábitos alimentares:	  

Dor	  crônica:	  

Por	  favor,	  descreva	  a	  configuração	  de	  sua	  família	  de	  origem.	  

Por	  favor,	  descreva	  experiencias	  significativas	  da	  infancia	  e/ou	  adolescencia.	  
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Por	  favor	  selecione se	  há	  histórico	  familiar	  nas seguintes áreas.	  Indique	  a	  relação entre você e o 
membro da sua família.	  

Relação:	  

Relação:	  

Relação:	  

Relação:	  

Relação:	  

Relação:	  

Relação:	  

Relação:	  

Depressão	  

Ansiedade	  

Álcool/Drogas	   	   

Violência doméstica	   	  

Transtornos	  alimentares	   	   

Obesidade	  

Transtorno	  obssesivo-compulsivo	  

Esquizofrenia	   	  

Suicídio/tentativas	  de	  suicídio	   	   Relação:	  

Indique	  qual ou quais	  das seguintes afirmativas se aplica a você.	  

Eu tenho pensamento de fazer-me dano ou matar-me.	  

Eu tenho um plano de como fazer-me dano ou	  matar-me.	  

No passado desejei a morte ou considerei suicídio.	  

No passado, fiz dano a mim mesmo ou tentei	  suicidar-me.	  

Nenhuma das anteriores se aplica a mim.	  

Indique qual ou quais das seguintes afirmativas se aplica a você.	  

Eu tenho pensamentos de fazer dano físico ou de matar a outra pessoa.	  

Eu tenho um plano de como ferir a outra pessoa.	  	  

No passado, causei dano físico a outra pessoa.	  	  

Nenhuma das anteriores se aplica a mim.	  

Que gostaria de obter através da	  terapia?	  
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