
Introdução: 

Nos últimos anos, diferentes instrumentos e métodos 
de avaliação de resultados e de processos que vêm 
sendo introduzidos e utilizados no nosso país. 

Um desses métodos, é o do Core Conflictual 
Relationship Theme (CCRT), aplicável no estudo de 
processos e processos-resultados de psicoterapias de 
orientação psicanalítica.   

Sobre o método CCRT:  
- Desenvolvido por Lester Luborsky em 1970; 

- É utilizado para formular o constructo “transferência”: 
entendido como padrões de relacionamento 
conflituosos que se repetem , sendo possíveis de serem 
mensurados para utilização em pesquisas.  

 

Objetivo:  

- Aplicar o CCRT para descrever a formulação psicodinâmica 
inicial de um caso atendido em psicoterapia psicodinâmica 
breve (PPB). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Método: 

- O CCRT foi aplicado  em uma entrevista transcrita da 
primeira sessão de um caso atendido em Psicoterapia 
Psicodinâmica Breve (PPB) por dois juízes 
independentes (incluindo o bolsista). 
- Foram classificados e utilizados 10 Episódios 
Relacionais (ERs), a partir de narrativas da paciente, 
contendo Desejos e expectativas do narrador (D); 
Respostas da pessoa que se relaciona, Respostas do 
Outro (RO); e reações do narrador diante das ROs, que 
são as Reações do Self (RS); 
- Foram formuladas categorias a posteriori (feitas-sob-
medida) para os Ds, Ros e RSs, e, a partir delas foram os 
componentes foram classificados por categorias a 
priorísticas dos clusters da 2ª e 3ª edição do CCRT. . 
- Nas duas situações, um terceiro juiz (orientador) 
auxiliou para obtenção de consenso entre os dois 
primeiros juízes; 
- A análise final foi conferida pelo orientador. 
 
O caso em estudo: 
Paciente adulta (Maria) com queixas de ansiedade e 
depressão. Possuía história de múltiplos lutos. Tinha um 
problema cardíaco que requeria uma intervenção 
cirúrgica de grande porte que vinha sendo negada e 
evitada. Terapeuta especialista em psicoterapia 
psicanalítica.  

 

   Considerações Finais: 

  O CCRT possui ampla aplicabilidade, especialmente na formulação inicial 
de caso e avaliação de processo de mudança em psicoterapia;  

 O CCRT será reaplicado o CCRT na sessão final do tratamento da Maria 
para avaliar efeitos da terapia sobre os padrões conflitivos nos 
relacionamentos da paciente.    

 A aplicação do CCRT requer estudo e treinamento para minimizar as 
diferenças entre avaliadores. 

  Durante a minha experiência, não foi difícil entendê-lo, mas sim aplicá-lo, 
pois exige um rigor mínimo em detalhes que num estudo superficial 
podem passar despercebidos.  

 Trata-se de um método muito rico que sistematiza conceitos psicanalíticos 
complexos e por isso com potencial para aproximar pesquisa e prática 
clínica.  
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Resultados: 

  Respostas Frequência Total 

Nº de Episódios 

Relacionais 

- - 12 

Tempo Recente 9 12 

Pessoa Médico 3 12 

Desejo 31 – Sentir-se cômodo 6 25 

Respostas do 

Outros Positivas 

18 – São cooperadores 6 11 

Respostas dos 

Outros Negativas 

23 – São independentes 3 11 

Respostas do Self 

Positivas 

28 – Sinto-me cômodo 3 6 

Respostas do Self 

Negativas 

27 – Sinto-me ansioso 

8 – Não sou aberto 

3 17 

Formulação do caso 

Tabela 1 – Frequências das Categorias Padronizadas 


