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Resumo
Estudo retrospectivo da validade preditiva da Escala Rutgers de Progresso em Psicoterapia (RPPS). A escala é
composta por oito ítens teoricamente embasados e avalia seqüencialmente as transcrições de sessões usando escala
de cinco pontos. A pesquisa envolveu dois processos completos de psicoterapia breve, semelhantes na duração e
condições dos sujeitos. Os processos foram avaliados pré e pós terapia quanto à qualidade adaptativa (EDAO) e
funcionamento psicodinâmico (EAP e EAR), mostrando-se um bem-sucedido e outro medianamente bem-sucedido.
Estudou a fidedignidade das avaliações da RPPS feitas por grupos de  juízes, empregando o Coeficiente de Corre-
lação Intraclasse. Obteve acordo mínimo de 0,40 em 6 ítens, sendo 3 em comum para ambos os processos. A análise
clínica destes ítens considerou a evolução e avaliações dos processos. A evolução de Colaboração apresentou
possibilidade de discriminar os resultados terapêuticos. A escala mostrou-se sensível para identificar episódios
críticos para o progresso terapêutico. São necessárias réplicas deste estudo.
Palavras-chave: psicoterapia breve, processo psicoterápico, mudança psíquica, escala de avaliação.

Abstract
PSYCHIC CHANGE ASSESSED BY THE RUTGERS PSYCHOTHERAPY PROGRESS SCALE.
The present paper is a retrospective study of the predictive validity of the Rutgers Psychotherapy Progress Scale
(RPPS). The scale is composed by eight theoretically based items and it assesses the transcriptions of the sessions
in the sequence of occurrence using a 5-point scale. The research used two complete short-term psychotherapies
both similar in duration and in the subjects’ conditions. Both processes were assessed before and after therapy in
terms of the adaptive quality (EDAO) and psychodynamic functioning (EAP and EAR), one of which was
considered to have had a very good outcome and the other a mildly positive outcome. This study also verified the
reliability of the evaluations of RPPS made by groups of judges using the Intraclass Correlation Coefficient. The
result showed a minimal agreement of 0,40 in six items, three of which were common to both processes. The clinical
analysis of the evaluation of the common items also used their evaluations as criteria. It was verified that the
evolution of Collaboration during all the processes showed a predictive value in discriminating the outcomes. The
scale showed sensibility to identify critical episodes in the therapeutic progress.
Key-words: short-term psychotherapy, psychotherapeutic process, psychic change, assessment scale.

O estudo da mudança psíquica requer instru-
mentos refinados na avaliação e sensíveis na cap-
tação dos eventos surgidos na interação terapêu-
tica. A complexidade desta relação tem desafiado

as pesquisas na área, que procuram privilegiar aná-
lises intensivas de poucos casos, identificar even-
tos de mudança nas psicoterapias e principalmen-
te considerar o contexto em que estas ocorrem.
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Neste estudo é usada a Escala Rutgers de Pro-
gresso em Psicoterapia (RPPS), instrumento desen-
volvido para estudar intensivamente processos
psicoterápicos e avaliado de forma a considerar o
contexto e a seqüência das trocas ocorridas entre
paciente e terapeuta.

O objetivo principal desta pesquisa foi realizar
um estudo retrospectivo de validade preditiva da
RPPS, comparando as medidas obtidas em dois pro-
cessos de psicoterapia breve com diferentes resul-
tados destes processos. Além disso, também procu-
rou verificar o grau de associação de cada um dos
ítens da Escala com o resultado da terapia e quais os
ítens que discriminariam de forma mais fidedigna o
progresso de cada caso.

Método

Material
Empregou a transcrição de dois processos

psicoterápicos breves realizados em uma instituição
de formação de psicoterapeutas breves da cidade
de São Paulo. Foram seguidos os seguintes critérios:
pacientes de mesmo sexo, estado civil e nível de es-
colaridade; idade aproximada; queixas semelhantes
e duração do processo semelhante. Ambos foram
conduzidos no mesmo período, tendo como terapeutas
duas alunas do curso de extensão com tempo seme-
lhante de contato com a técnica da psicoterapia bre-
ve (PB), ambas do sexo feminino. Um dos proces-
sos foi considerado bem-sucedido e o outro
medianamente bem-sucedido, quando avaliados em
termos psicodinâmicos e adaptativos.

No momento da entrada dos sujeitos na institui-
ção, elas foram consultadas quanto à gravação para
uso do material em pesquisas e solicitadas a forma-
lizar esta autorização.

Instrumentos
Foram utilizadas três escalas para avaliação e

seleção dos processos.
1. Escala Diagnóstica Adaptativa Opera-

cionalizada – EDAO (Simon, 1983), que avalia
a configuração adaptativa do indivíduo atra-
vés da qualidade das resposta apresentadas
em quatro setores do funcionamento da per-
sonalidade: afetivo-relacional (A-R), produti-
vidade (PR), socio-cultural (S-C) e orgânico
(OR). As respostas do indivíduo podem ser
consideradas adequadas quando solucionam
o problema, trazem satisfação e não provo-

cam conflito intra-psíquico e/ou com o ambi-
ente. Uma resposta pouco adequada é ob-
servada quando a solução do indivíduo deixa
de satisfazer a uma destas condições, e uma
resposta pouquíssimo adequada, quando a
solução encontrada não preenche duas des-
tas condições. A configuração adaptativa do
indivíduo pode ser então: eficaz (grupo I),
quando apresenta respostas ‘adequadas’ em
todos os setores de funcionamento da perso-
nalidade; não-eficaz moderada (grupo III),
quando apresenta de 1 a 4 avaliações ‘pouco
adequadas’ ou um setor avaliado como
pouquíssimo adequado enquanto os demais
são ‘adequados’; ou não-eficaz severa (gru-
po V), quando apresenta um setor ‘pouquís-
simo adequado’ e um ou mais classificados
como ‘pouco adequado’, ou ainda dois ou mais
como ‘pouquíssimo adequado’.

2. Escala de Avaliação Psicodinâmica – EAP,
constando de sete critérios psicodiagnósticos
propostos por Sifneos (1968, 1987/1989) e
adaptados por Husby (1985): qualidade da
atmosfera do lar no período de zero a seis
anos, severidade da psicopatologia, circuns-
crição da queixa principal, fase de desenvol-
vimento psicossexual a que se refere a hipó-
tese psicodinâmica, capacidade de dar e re-
ceber, qualidade do contato com o entre-
vistador, capacidade de resolver problemas e
grau de motivação para a mudança. Estes
ítens são avaliados segundo três possibilida-
des específicas para cada um deles, com pon-
tuação de um a três, indo de maior a menor
severidade em cada caso.

3. Escala de Avaliação de Resultado – EAR,
formulada e desenvolvida por Sifneos (1975),
composta por oito critérios: remissão do sin-
toma, relação interpessoal, função social,
mudança de auto-compreensão, capacidade
de resolver problemas, auto-estima, nova
aprendizagem e predisposição interna espe-
cífica. São avaliadas as mudanças em rela-
ção ao início da terapia, considerando de ‘pi-
orou muito’(-4) até estar ‘totalmente curado’
(7). A pontuação final indica se o indivíduo
está ‘inalterado’, ‘pouco melhor’, ‘muito me-
lhor’ ou ‘recuperado’.

Foi empregada a Escala Rutgers de Progresso
em Psicoterapia (Rutgers Psychotherapy Progress
Scale – RPPS), objeto mais específico deste estudo. A
avaliação considera o progresso realizado pelo pacien-
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te a cada segmento da sessão de aproximadamente
cinco minutos, em termos de: material significativo (MS),
desenvolvimento de insight* (DI), foco sobre emoção*
(FE), referência direta ao terapeuta e/ou à terapia* (RT),
novo comportamento na sessão* (NC), colaboração
(CO), clareza e vivacidade da comunicação (CV) e foco
sobre si mesmo (FS). A pontuação segue uma escala
tipo Likert de 5 pontos, desde 0 (zero), que representa
‘nenhum progresso realizado’, até 4, significando ‘pro-
gresso extremamente bom’. Os segmentos da sessão
são lidos e avaliados seguindo sua ordem de ocorrên-
cia, não sendo permitido o prosseguimento da leitura
antes da atribuição de escores para um bloco de mate-
rial e tampouco a alteração dos escores já atribuídos.
Os ítens com asterisco são avaliados pela expressão
máxima que atingem no bloco e os demais pela impres-
são geral que causam. As regras e parâmetros gerais e
específicos para cotação de cada item são apresenta-
dos em manual não publicado.

Procedimento
Os casos empregados foram considerados se-

melhantes no início da terapia e diferiram em termos
de resultados, sendo o caso A considerado bem-su-
cedido e o caso B medianamente bem-sucedido.

Foram juízes deste estudo, para avaliação da
RPPS, sete psicólogos com pelo menos um ano de
experiência em psicoterapia breve psicodinâmica.
Outros três juízes, também psicólogos especialistas
em PB, tendo entre 8 e 23 anos de experiência, fize-
ram a avaliação das psicoterapias (adaptativa e
psicodinâmica) tanto as iniciais quanto as finais.

O treinamento dos juízes para a avaliação da
RPPS foi realizado em diferentes etapas com dura-
ção semelhante para estudo do manual e avaliação
de material clínico. Foi obtido acordo satisfatório nos
momentos do treinamento, sendo que este foi reto-
mado imediatamente antes das avaliações do mate-
rial do estudo para aferir a concordância dos juízes.
Para tanto foi empregado o Coeficiente de Correla-
ção Intraclasse tomando os juízes dois a dois. Foram
observados índices que variaram de 0,42 a 0,86, com
média de 0,68 e mediana de 0,71. Estes índices ori-
entaram a divisão dos juízes em dois grupos. O trei-
namento dos juízes para a EDAO, EAP e EAR já
havia sido realizado anteriormente.

Os casos selecionados para o estudo foram
transcritos na íntegra, seguindo os padrões para trans-
crição de psicoterapia apresentados por
Mergenthaler e Stinton (1992) e divididos em blocos
de aproximadamente cinco minutos de duração. As
sessões foram aleatoriamente designadas para se-

rem avaliadas em seus blocos pares ou ímpares. Para
a avaliação pela RPPS, os juízes desconheciam os
objetivos do estudo e também os casos selecionados
e constituíram grupos de 3 e 4 juízes. As avaliações
foram feitas segundo as especificações do manual.

O tempo consumido nas avaliações dos casos
variou de 15 dias a 2 meses e 24 dias. Foi realizado um
estudo de fidedignidade, sendo verificada a concordân-
cia entre os juízes por meio do Coeficiente de Correla-
ção Intraclasse (Shrout & Fleiss, 1979), considerando
o grupo de juízes para cada caso. O estudo de validade
preditiva considerou a aceitabilidade dos dados para
uma comparação gráfica da evolução dos processos.
Na seqüência foi realizada uma análise descritiva de
cada caso, inspirada em de Rice e Greenberg (1984) e
Luborsky (1996), como uma exploração dos dados ob-
tidos no estudo. Nesta análise descritiva procurou-se
manter a relevância dos aspectos aceitáveis identifica-
dos pela RPPS e identificar, no contexto do processo
terapêutico, características que sustentassem os dados
observados quantitativamente.

Resultados eE Discussão

Precisão entre os juízes
Para o estudo de validade preditiva proposto, foi

necessário como primeiro passo, a medida de fidedig-
nidade entre os juízes. Para tanto foi empregado o
Coeficiente de Correlação Intraclasse de forma se-
melhante ao proposto no estudo original da escala
(Roberts, Messer & Holland, 1995), com a utilização
das médias das avaliações dos juízes. A Tabela 1 apre-
senta os valores do coeficiente obtidos para cada item
da escala pelo grupo de juízes avaliadores de cada
caso. Estão destacados os valores considerados acei-
táveis, ou seja, valores iguais ou acima de 0,40 (com
um asterisco) e os valores satisfatórios, quais sejam,
aqueles que obtiveram coeficientes iguais ou acima
de 0,60 (com dois asteriscos).

Como indicado na Tabela 1, o caso A apresentou
três ítens cujo coeficiente de concordância entre os três
juízes avaliadores mostrou-se satisfatório: FE, RT e CO,
enquanto que o caso B teve apenas um item com acor-
do satisfatório entre os quatro avaliadores, que foi FE.
Este último item apresentou índices satisfatórios na ava-
liação do grupo de juízes para os dois casos, respecti-
vamente 0,62 e 0,68. Sabendo que as medidas e julga-
mentos clínicos, por sua natureza, envolvem um maior
grau de dificuldade nas avaliações (Poortinga, 1997),
adotou-se neste primeiro estudo com a RPPS em nos-
so meio, o índice de 0,40 como concordância suficiente
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para a exploração do instrumento. Desta forma, traba-
lhando com valores aceitáveis, ou seja, iguais ou acima
de 0,40, observa-se que há inclusão de mais dois ítens
para o caso A: MS e CV, e de mais três ítens  para o
caso B: MS, CO e FS.

Em função destes primeiros achados, optou-se
por um novo passo na análise destas avaliações, qual
seja, a verificação do acordo entre os pares de juízes,
para observar se haveria uma melhora na fidedigni-
dade para duplas, tal qual havia sido observado du-
rante o treinamento. Os dados, apresentados a se-
guir, foram obtidos por meio do Coeficiente de Cor-
relação Intraclasse considerando, também neste caso,
a média das avaliações.

Inicialmente, na Tabela 2, os coeficientes obti-
dos para as duplas formadas pelos três juízes que
avaliaram o caso A. São destacados da mesma for-
ma os valores aceitáveis (iguais ou acima de 0,40) e
os valores satisfatórios (iguais ou acima de 0,60) nas
avaliações de cada dupla (com um ou dois asteris-
cos, respectivamente).

Tabela 2 - Coeficientes de correlação intraclasse
das duplas de juízes no caso A.
Dupla de juízes/ Item     1 e 2     1 e 3      2 e 3

MS 0,16 0,29 0,65 **
DI 0,00 0,39 0,00
FE 0,52 * 0,48 * 0,64 **
NC      -      -      -
RT 0,47 * 0,64 ** 0,68 **
CO 0,54 * 0,42 * 0,55 *
CV 0,37 0,57 * -0,04
FS -0,42 0,45 * 0,26

(*) índice considerado aceitável
(**) índice considerado satisfatório

A Tabela 3 apresenta os mesmos coeficientes
para cada dupla dos quatro avaliadores do caso B,
destacados segundo os mesmos critérios.

Obseva-se na Tabela 2 que três ítens obtive-
ram coeficientes aceitáveis para as três duplas de
juízes avaliadores do caso A. São eles: FE (0,52;
0,48 e 0,64), RT (0,47; 0,64 e 0,68) e CO (0,54; 0,42
e 0,55). Estes valores, embora aceitáveis para uma
análise inicial, indicam a necessidade de revisão da
metodologia empregada. Mantendo a confiança em
valores acima de 0,60, ou seja, valores considerados
satisfatórios, observa-se que, para o caso A, apenas
quatro dos coeficientes atingem este limite, sendo
três de uma mesma dupla, os juízes 2 e 3 (MS, FE,
RT) e RT para a dupla 1 e 3.

A Tabela 3 mostra que FE foi o item que obte-
ve todos os índices aceitáveis na avaliação do caso
B, de forma semelhante ao caso A. Mas tratando-se
de valores satisfatórios, apenas a dupla de juízes 4 e
6 apresentou tais índices na avaliação de quatro ítens
(MS, FE, CO e CV), enquanto que a dupla 4 e 7
aproximou-se deste limite em um dos ítens (FE). Os
ítens que apresentaram coeficientes satisfatórios em
comum para ambos os casos foram apenas MS e
FE. Interessante notar que, no caso A, o item RT
obteve índices satisfatórios para duas duplas de juízes
(1 e 3; 2 e 3) e aceitável para a outra dupla (1 e 2).
No estudo original com a RPPS, este item mostrou
maior relevância quando as referências eram repre-
sentativas de transferência negativa, o que não pa-
rece ter ocorrido no caso em questão.

O fato de haver índices satisfatórios na avalia-
ção de alguns ítens significa que esses tiveram uma
avaliação bem feita o suficiente para que fosse de-
tectada alguma relação entre eles. Do contrário, ha-
vendo total imprecisão na avaliação, apenas se ava-
lia o erro aleatório (Barker, Pistrang & Elliott, 1994).

Tabela 1 - Coeficientes de correlação intraclasse dos oito ítens da RPPS nos casos A (entre três
juízes) e B (entre quatro juízes).

Item/ Caso Caso A Caso B

Material significativo (MS)   0,41 *   0,56 *
Desenvolvimento de insight (DI)   0,29   -0,01
Foco sobre emoção (FE)   0,62 **   0,68 **
Novo comportamento (NC)  -  -0,04
Referência ao terapeuta/ terapia (RT)   0,72 **   0,37
Colaboração (CO)   0,60 **   0,54 *
Clareza e vivacidade (CV)   0,44 *   0,31
Foco sobre si (FS)   0,24   0,49 *

(*) índice considerado aceitável          (**) índice considerado satisfatório
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Assim, observa-se que o item NC apresentou corre-
lações próximas ou iguais a zero, o que indica a mai-
or dificuldade na avaliação, fato que também havia
sido observado no estudo original. Desta forma, foi
corroborada a conclusão de seus autores quanto à
necessidade de revisão de sua definição.

Igualmente, DI e RT em algumas duplas do caso
B, apresentaram correlações próximas de zero, indi-
cando dificuldades semelhantes na avaliação, o que
também sugere a necessidade de revisão tanto na
fundamentação dos ítens quanto no treinamento dos
avaliadores. A falta de concordância para estes ítens
surpreende em função de serem avaliados pela ex-
pressão máxima e pelo fato desta forma de avalia-
ção ter parecido mais fácil aos juízes durante o perí-
odo de treinamento. Dos outros dois ítens também
avaliados pela expressão máxima, NC, como visto,
vem apresentando dificuldades na obtenção de acor-
do desde o estudo original, e apenas FE mostrou re-
sultados compatíveis com o esperado, ou seja, acor-
dos satisfatórios para ambos os grupos de juízes.

A realização das análises por duplas pode ter
evidenciado que alguns dos juízes teriam tido maior
afinidade, mas revelou dado compatível com a análi-
se anterior da verificação do acordo entre o grupo
de juízes, o que permitiu adotar para o estudo
exploratório da validade preditiva aqueles ítens que
obtiveram índices de fidedignidade ao menos aceitá-
veis para ambos os casos, como mostrado na Tabela
1. Este achado indica que, embora os dados de con-
cordância obtidos no período de treinamento tives-
sem mostrado bons índices, a avaliação do processo
todo ainda requer mais treino e refinamento.

Podem ser apontados alguns aspectos passíveis
de terem interferido na avaliação dos processos com-
pletos para o estudo. Durante a fase de treinamento,
os juízes não chegaram a avaliar um caso completo
e, também, avaliaram todos os blocos da sessão.

Alguns juízes mencionaram que a avaliação contí-
nua permitia acompanhar melhor o processo e que
usaram este recurso  para os casos do estudo. Isto
eventualmente poderia afetar a precisão entre aque-
les que seguiram o desenrolar do processo avalian-
do bloco a bloco, e os que seguiram as instruções
para avaliar alternadamente nesta fase.

Outro aspecto refere-se à discussão e refina-
mento das avaliações ocorridas durante a fase de
treinamento que, sendo parte fundamental desta fase,
não pôde ocorrer durante as avaliações do estudo.
Este aspecto, somado à grande variabilidade da fai-
xa de tempo que os juízes despenderam na avalia-
ção do caso, pode ter levado a outros vieses tais
como a manutenção do efeito de halo nas atribui-
ções de escores ou ainda o esmaecimento dos pon-
tos acordados nas discussões realizadas durante o
período de treinamento.

Contudo, um aspecto essencial na dificuldade de
obtenção de bons índices de fidedignidade refere-se
a realização deste estudo com dois grupos de juízes,
diferentemente do estudo original, no qual o mesmo
grupo avaliou os dois processos. Estudos posteriores
que considerem este procedimento podem auxiliar na
resposta quanto a possibilidade de obtenção de me-
lhor acordo quanto ao uso da escala.

Análise clínica de validade preditiva
Como mencionado acima, foi feito um estudo

inicial da validade preditiva, comparando graficamen-
te a evolução dos dois processos nos ítens em que o
acordo entre o grupo de juízes foi aceitável em am-
bos, quais sejam, Material significativo (MS), Foco
sobre emoção (FE) e Colaboração (CO). A apre-
sentação gráfica objetiva uma visualização mais fá-
cil dos movimentos dos processos. Por este motivo,
sua apresentação desconsidera a natureza discreta
dos pontos efetivamente avaliados em cada caso e

Tabela 3 - Coeficientes de correlação intraclasse das duplas de juízes no caso B.
Juízes/  Item     4 e 5     4 e 6     4 e 7     5 e 6     5 e 7     6 e 7

MS 0,28 0,61 ** 0,15 0,36 0,34 0,41 *
DI -0,07 -0,05 -0,09 -0,15 0,38 -0,24
FE 0,49 * 0,62 ** 0,60 ** 0,40 * 0,55 * 0,45 *
NC -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00      -
RT -0,06 -0,07 -0,08 0,55 * 0,13 0,40 *
CO 0,51 * 0,67  ** 0,11 0,34 0,15 -0,38
CV 0,19 0,63 ** 0,24 -0,05 -0,34 -0,21
FS -0,22 0,44 * 0,32 0,28 0,43 * 0,50 *

(*) índice considerado aceitável          (**) índice considerado satisfatório
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sugere, como proposto pelo autor da escala, a evolu-
ção de cada aspecto tida como movimento contínuo.

O emprego de análise gráfica tem limitações
importantes, como adverte Crosbie (1993), pois a
inferência visual com dados de sujeitos humanos não
apresenta condições de fidedignidade e tem um ris-
co excessivo de erro tipo I, implicando grandes res-
trições aos resultados. Contudo, dado o caráter
exploratório deste estudo, será empregada na tenta-
tiva de comparar com a compreensão clínica dos
processos (como no estudo de Czogalik e Russell,
1995). Este percurso corresponde à validade clínica,
como definida por Tavares (1998), que enfatiza a
importância de uma leitura que integre o significado
de um indicador (geralmente obtido por um instru-
mento de avaliação) para o indivíduo específico den-
tro de seu contexto específico.

Tal estudo representa uma maneira de validar
a RPPS dentro do contexto em que está sendo em-
pregada. Também pode vir a revelar-se um instru-
mento útil como referencial nos momentos de refle-
xão sobre o desenrolar de uma terapia, como nas
situações de supervisão, além das finalidades de pes-
quisa para as quais foi proposta.

Material significativo – Os dados das médias
das avaliações por sessão em cada caso são apre-
sentados na Figura 1. O caso A apresentou médias
menores do que o caso B durante todo o processo.
Isto não corresponde à expectativa preditiva neste
item; ao contrário, o caso mais bem-sucedido che-
gou a tocar em zero (ou seja, nenhum MS) em duas
sessões (8ª e 12ª), e também mostrou oscilação mai-
or que no caso B da quarta sessão em diante. Por

seu lado, o caso B mostrou índices mais elevados
durante todo o processo, jamais chegando a zero e
com oscilações menores. Parece que o caso B apre-
sentou uma evolução em MS mais coerente com a
evolução do processo.

Confrontando com o estudo original da RPPS,
tem-se que o item MS obteve escore significativa-
mente mais alto no caso bem sucedido, fato não ve-
rificado nos dados ora obtidos. Talvez esse item re-
queira revisão no tocante à compreensão de seu sig-
nificado, de forma a ser avaliado mais apropriada e
coerentemente com o desenrolar do processo.

Outro aspecto a ser considerado é a diferença
que pode ocorrer no tipo de material que é significa-
tivo em cada fase do processo. O próprio aspecto da
limitação de tempo pode restringir a abrangência na
produção de material àquilo que tenha possibilidade
de ser resolvido (Reynolds e colaboradores, 1996).
Isto significa que, a partir do estabelecimento do foco,
é provável que o paciente não verbalize aspectos
novos de sua problemática, mas sim aprofunde a
compreensão do conflito que passa a ser trabalhado.
A atribuição de escores mais altos predominante-
mente ao material novo parece ter sido uma tendên-
cia dos juízes na avaliação do caso A. Esta tendên-
cia pode ter contribuído para que as médias deste
caso tivessem ficado menores que no caso B.

Foco sobre emoção – A Figura 2 apresenta a
evolução de FE em ambos os processos com as
médias por sessão. Observa-se que o caso A mos-
trou níveis um pouco mais elevados do que o caso B
durante a maior parte do processo, a partir da quarta
sessão. O caso B apresentou um pico inicial e um
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decréscimo já na quinta sessão, com poucos momen-
tos de alguma elevação nas sessões subseqüentes.
Este resultado é mais compatível com o aspecto
preditivo. O desenrolar dos processos foi condizente
com o comportamento gráfico desse aspecto. No
caso A, a paciente mesma se descreve como uma
pessoa emotiva, que não ‘segura’ suas emoções,
embora nem sempre as tenha manifestado de fato,
enquanto no caso B a auto-descrição da paciente
aponta o inverso, sua dificuldade em expressar os
aspectos emocionais por temer o descontrole.

A exploração da emoção é considerada um fa-
tor essencial para que possa haver mudança signifi-
cativa na terapia, mas não é um determinante isolado,
sendo potencializada quando ocorre associada à re-
flexão sobre o material (Mergenthaler, 1996). Por outro
lado, a melhora do funcionamento adaptativo está as-
sociada à plena consciência das emoções (Safran &
Greenberg, 1991). Assim, nota-se que a avaliação de
FE, da maneira como proposta pela RPPS, é condi-
zente com o verificado na literatura. No presente es-
tudo, é preciso notar que o máximo de menção à emo-
ção ocorrido durante os dois processos atingiu um ní-
vel moderado, mas no geral ambos mantiveram ape-
nas ligeiras menções. Este aspecto parece refletir uma
certa resistência, possivelmente de ambas as partes
(paciente e terapeuta) e em ambos os processo, a uma
exploração maior da emoção. Pode ser  que o tempo
limitado dos processos, que geralmente causa uma
certa apreensão nos terapeutas em formação, tenha
sido uma das razões para esta eventual resistência
por parte das terapeutas. Outra possibilidade é funda-

mentada na perspectiva das relações interpessoais,
que supõe um modelo circular de influência recíproca
entre paciente e terapeuta, de forma que as ações
constritas por parte do paciente tendem a evocar res-
postas também constritas por parte do terapeuta, le-
vando à manutenção do padrão maladaptativo. Seria
necessário uma atenção redobrada por parte da
terapeuta às suas reações, a fim de minimizar esta
complementaridade e favorecer a mudança (Butler
& Strupp, 1991).

Há uma sugestão preditiva no desenvolvimento
deste item, se for considerada a melhora obtida na
terapia por ambas as pacientes. No caso A, a paci-
ente obteve melhora mais significativa no funciona-
mento psicodinâmico, mas permaneceu com a mes-
ma configuração adaptativa. O que poderia repre-
sentar uma melhora mais significativa talvez fosse a
alteração no setor A-R, ao qual se referia o foco da
terapia. De qualquer maneira, a melhora apresenta-
da pela paciente pode ser considerada satisfatória,
dado o objetivo limitado que foi estabelecido para
esse processo. Por outro lado, a paciente do caso B
manteve-se inalterada no funcionamento psico-
dinâmico, mas obteve melhora na configuração
adaptativa, embora o setor A-R (também relativo ao
foco) não apresentasse melhora. Este também é um
resultado satisfatório neste tipo de processo.

Considerando a afirmativa de Silberschatz e
Sampsom (1991), de que a mudança na estrutura de-
fensiva permite maior segurança  para expressar
emoções na relação terapêutica, é possível questio-
nar se as alterações obtidas pelas pacientes eviden-
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ciou alteração no padrão defensivo. A tomar pela
manutenção do padrão relacional em ambos os casos,
presume-se que a não obtenção de melhora mais sig-
nificativa possa ser devida à permanência da estrutu-
ra defensiva. Supostamente, se as pacientes tivessem
podido experimentar emoção e trabalhar seu signifi-
cado em suas vidas, teriam apresentado um resultado
melhor em seus processos terapêuticos (Greenberg
& Safran, 1989). Estes autores também consideram
que bloquear ou evitar emoções potencialmente
adaptativas e as informações a elas associadas pode
levar a uma solução mais empobrecida do problema,
o que parece ter ocorrido em ambos os casos, mas
principalmente no caso B, que apresentou, de fato,
níveis mais baixos de FE. Evidentemente, apenas as
necessárias réplicas com outros casos poderão elucidar
estas e outras questões ou, minimamente, ajudar a
formulá-las mais adequadamente.

Colaboração - A Figura 3 apresenta os esco-
res médios de CO em cada sessão dos dois casos. É
possível visualizar um processo até semelhante nos
dois casos. Os escores médios não apresentaram
muita diferença entre os casos e, no geral, nem mes-
mo no decorrer do processo. A diferença mais visí-
vel entre eles foi que no caso A houve dois momen-
tos de maior declínio relativo ainda no início do pro-
cesso – quarta e sexta sessões – com uma ligeira
elevação média crescente até o final. No caso B, o
nível de CO foi mantido praticamente o mesmo du-
rante todo o processo até a décima sessão, quando

apresentou uma queda relativamente acentuada; tan-
to comparando-se com o nível geral do processo
quanto com o caso A; e mesmo a recuperação obti-
da posteriormente não se manteve até o final do pro-
cesso. A busca de um aspecto preditivo na
visualização gráfica, faz pensar que a ocorrência de
quedas e recuperações mais precoces no nível de
envolvimento do paciente, como ocorrido no caso A,
pode ser mais benéfica para o resultado do processo
do que uma queda mais próxima do final, sem que
haja rápida recuperação, como no caso B. Isto cor-
robora a opinião de Horvath e Greenberg (1994), de
que a fase média da aliança terapêutica requer mai-
or clarificação, tanto conceitual quanto clínica.

O acompanhamento dos processos revelou que
a queda na verbalização da paciente no caso A não
chegava a afetar seu envolvimento com a terapia,
enquanto que no caso B a paciente mostrava resis-
tência a envolver-se em alguns momentos. Isto faz
supor que este item da RPPS avalia mais adequada-
mente o Tipo 2 de aliança (Luborsky, 1994), que re-
quer maior envolvimento do paciente e necessaria-
mente melhores recursos egóicos. A avaliação inicial
dos casos revelou que ambas as pacientes apresenta-
vam boa capacidade egóica, evidenciada na avalia-
ção da RPPS pela manutenção global da CO durante
todo o processo, o que não seria esperado de pacien-
tes mais comprometidos. Provavelmente o uso ade-
quado e simultâneo de todos os ítens da RPPS possi-
bilite melhores condições de perceber as relações
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ocorridas no processo, dado que acompanha toda a
evolução e constitui-se numa oportunidade para um
estudo mais aprofundado de processos psicoterápicos.

É importante considerar o ocorrido em CO
como uma condição essencial na condução dos pro-
cessos, uma vez que o relacionamento paciente-
terapeuta serve como uma moldura básica para a
mudança terapêutica (Henry & Strupp, 1994). Para
estes autores, a colaboração varia momento a mo-
mento e da mesma forma exerce sua influência no
processo; apesar disso, eles consideram que pode
ter uma influência relativamente estável após as pri-
meiras fases da terapia. O verificado neste estudo
mostra quão estável e simultaneamente sensível a
variações na relação pode ser este aspecto da CO.

A estabilidade da aliança terapêutica é um acha-
do freqüente (Sexton, Hembre & Kvarme, 1996), mas
no presente estudo necessitou de observação detida,
empregando-se medidas mais freqüentes para identi-
ficar nuanças em sua evolução. Sem a observação
mais detida de sua evolução, não teria sido detectada
uma queda importante em CO no caso B, que repre-
sentou uma ruptura na aliança terapêutica. Como é
sabido, tais momentos de ruptura da aliança constitu-
em-se em oportunidades críticas para intervenção que
possa favorecer a mudança (Bordin, 1994; Safran &
Muran, 1996). Contudo, parece que o temor da
terapeuta fez com que se perdesse esta oportunidade
para explorar e compreender o sentido do relaciona-
mento de ambas e, conforme Henry e Strupp (1994),
a presença, mesmo em baixos níveis, de comporta-
mentos negativos do terapeuta podem impedir que
ocorram mudanças. Este aspecto verificado no caso
B parece ter se constituído o diferencial quanto à ques-
tão preditiva de resultado deste item da RPPS.

Conclusões

Parece que dentre os três ítens verificados da
RPPS, o que obteve melhor valor preditivo foi CO e
alguma sugestão de FE. Embora o caso B tivesse
começado com um nível mais elevado de CO (mes-
mo a diferença não sendo tão grande), isto não foi o
bastante para a definição do resultado, contrariando
as pesquisas na área.

A RPPS mostrou-se importante para verificar a
evolução dos níveis de CO durante todo o processo,
permitindo identificar aspectos que teriam sido res-
ponsáveis pela diminuição da aliança e que teriam le-
vado a um resultado menos favorável. A queda em
CO, verificada no caso B no final do processo, repre-

sentou um momento importante e decisivo para o des-
fecho observado. Embora a aliança terapêutica seja o
aspecto mais estudado em processos psicoterápicos
(Luborsky, 1994), o emprego da RPPS em estudo in-
tensivo mostrou-se importante para verificar o seu
desenvolvimento durante diferentes processos que ti-
veram um nível inicial compatível e que, segundo a
literatura, apresentariam resultados semelhantes.

O comportamento de FE em ambos os casos
revelou que é possível a conclusão bem-sucedida de
um processo terapêutico mesmo com pouca explo-
ração de emoção. Embora o caso A tenha apresen-
tado um nível mais alto de FE durante o processo,
esta diferença não foi indicativa da diferença real de
sentido, nem tampouco indicou que sequer o caso A
tivesse apresentado mais que a menção de emoção.
Já em relação a MS, observou-se que refletiu a
verbalização de material novo, ou seja, não mencio-
nado anteriormente, o que nem sempre ocorre num
processo de tempo e objetivo limitados. Contudo, é
esperado em processo breves que o material seja
trazido primordialmente no início e, após o estabele-
cimento do foco, ocorram principalmente momentos
de elaboração deste material.

As dificuldades envolvidas em estudos relati-
vos a instrumentos dinamicamente formulados já eram
bem conhecidas (Barber & Crits-Christoph, 1993),
porém quanto mais estes instrumentos puderem ser
estudados, de menos inferência necessitarão, sendo
possível atingir melhor fidedignidade nas avaliações
(Grinyer & Luborsky, 1996). O uso da RPPS permi-
te supor a origem de falhas no desempenho de cada
item e também como as variáveis mudam durante o
processo. Isto representa ao menos um passo adian-
te na área de pesquisas de processo (Windholz &
Silberschatz, 1988).

Ainda se mantém a dificuldade quanto ao uso de
categorias padronizadas. As definições da RPPS per-
mitem avaliações categóricas, o que diminuiria a pos-
sibilidade de viés por parte dos juízes (Conolly e cola-
boradores, 1996); contudo, exigem uma leitura clínica
que abre campo para a diversidade das avaliações,
dificultando a obtenção da fidedignidade. Barber e
Crits-Christoph (1993), contudo, advertem quanto ao
perigo de enfocar demasiadamente a fidedignidade e
diminuir o significado e a validade daquilo que se pre-
tende medir. Este aspecto de preocupação com a va-
lidade antes que com a fidedignidade foi norteador
dos estudos originais com a RPPS, conforme seu au-
tor (Messer, comunicação pessoal, 2 de julho de 1997).
De qualquer forma, parece que o emprego de instru-
mentos validados em um determinado grupo de pes-
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quisa tende a encontrar dificuldade quando são estu-
dados por outro grupo (Messer, 1991), não se consti-
tuindo, portanto, em surpresa o ocorrido com o em-
prego da RPPS no presente estudo.

No caso presente, houve dificuldade também
com o tempo de experiência clínica dos avaliadores,
muito embora a adesão ao manual se tivesse mos-
trado maior entre os juízes menos experientes du-
rante o período de treinamento. Este aspecto de ade-
são ao manual, segundo Messer, não foi priorizado
durante as discussões de seu grupo, preferindo uni-
formizar a maneira como faziam a leitura do proces-
so. Assim, novos estudos relativos à RPPS devem,
evidentemente, prosseguir na busca pela fidedigni-
dade, considerando também outros fatores identifi-
cados neste estudo, como a precisão na definição de
cada item avaliado para garantir a uniformidade do
conceito entre o grupo de juízes, o emprego de pro-
cessos completos no treinamento de forma seme-
lhante à da avaliação final. Sugere-se, também, que
um estudo completo poderia ser feito sem a discus-
são entre os juízes para aferir a concordância previ-
amente à realização do novo estudo.

Como visto, este instrumento requer grande
montante de treinamento, o que implica tempo de
disponibilidade de um número significativo de pesso-
al qualificado. Este é um empecilho para o uso da
RPPS, principalmente no contexto clínico (Perry,
1989), mas apresenta outras vantagens que podem
ser exploradas a ponto de compensar o dispêndio de
tempo e recursos para seu treinamento. Dentre elas,
a mais significativa parece ser a sensibilidade apre-
sentada para a verificação das mudanças no decor-
rer do processo, o que corresponde às necessidades
atuais na área. Para futuros estudos, também é pre-
ciso considerar a diferença que a experiência do
terapeuta pode representar para a condução do pro-

cesso (Barber, Crits-Christoph & Luborsky, 1996);
sendo conveniente comparar resultados obtidos por
terapeutas experientes entre si e por terapeutas com
tempo diferente de experiência, a fim de identificar
as variáveis que possam ser mais sensíveis à influ-
ência da experiência e aquelas que podem ser me-
lhoradas principalmente nas situações de ensino da
técnica. Para este estudo, a escolha de processos
conduzidos por alunos nesta fase de formação res-
pondeu a uma necessidade de avaliar o desempenho
de tais processos, visto que representam a maioria
dos atendimentos realizados na instituição e prova-
velmente fora dela, como verificado por Yoshida,
Coelho Filho, Enéas, Gatti e Xavier (1994).

Observou-se também, que os critérios adaptativo
e psicodinâmico empregados na avaliação inicial dos
pacientes e também como medida de resultado, mos-
tram-se sensíveis a diferentes aspectos de mudança
apresentados nos processos deste estudo. Como vis-
to, a RPPS revelou-se igualmente sensível no acom-
panhamento da evolução dos processos, mesmo com
as dificuldades encontradas quanto à concordância dos
juízes. Isto leva a refletir quanto às suas potencialida-
des para a avaliação dos processos e identificação de
seus momentos significativos que não puderam ser
exploradas no presente estudo, dado o número reduzi-
do de ítens que pôde ser considerado nesta análise
inicial. Parece que a possibilidade de verificar estes
resultados exploratórios deveu-se ao modelo de pes-
quisa empregado, que, usando poucos casos e consi-
derando o aspecto clínico da evolução dos mesmos,
permitiu identificar a adequação deste instrumento a
nossa realidade e apontar sugestões para o refinamen-
to de seu estudo. Outrossim, algumas destas suges-
tões também podem ser empregadas na clínica, apro-
ximando, como tão desejado por tantos pesquisado-
res, os resultados de pesquisa com a atividade da prá-
tica clínica.

REFERÊNCIAS

Barber, J.P.& Crits-Christoph, P. (1993). Advances in
measures of psychodynamic formulations. Journal
of Consulting and Clinical Psychology, 61, 574-585.

Barber, J.P., Crits-Christoph, P. & Luborsky, L. (1996). Effects
of therapist adherence and competence on patient
outcome in brief dynamic therapy. Journal of
Consulting and Clinical Psychology, 64, 619-622.

Barker, C., Pistrang, N. & Elliott, R. (1994). Research

methods in clinical and counselling psychology.
Chichester: John Wiley & Sons.

Bordin, E.S. (1994).Theory and research on the therapeutic
working alliance: new directions. Em A.O. Horvath
& L.S. Greenberg (Orgs), The working alliance:
Theory, research, and practice. (pp.13-37). New York:
John Wiley & Sons.

Butler, S.F. & Strupp, H.H. (1991). The role of affect in
time-limited dynamic psychotherapy. Em J. D. Safran
& L. S. Greenberg (Orgs), Emotion, psychotherapy,
and change. (pp.83-112). New York: Guilford Press.

Connolly, M.B., Crits-Christoph, P., Demorest, A., Azarian,



Mudança Psíquica Avaliada Pela Escala Rutgers De Progresso Em Psicoterapia 55

Avaliação Psicológica, 2003,1, pp. 45-56

K., Muenz, L. & Chittams, J. (1996). Varieties of
transference patterns in psychotherapy. Journal of
Consulting and Clinical Psychology, 64, 1213-1221.

Crosbie, J. (1993). Interrupted time-series analysis with
brief single-subject data. Journal of Consulting and
Clinical Psychology, 61, 966-974.

Czogalik, D. & Russell, R.L. (1995). Interactional structures
of therapist and client psrticipation in adult
psychotherapy: P techinique and chronography.
Journal of Consulting and Clinical Psychology,
63, 28-36.

Greenberg, L.S. & Safran, J.D. (1989). Emotion in
psychotherapy.  American Psychologist, 44, 19-29.

Grenyer, B.F.S. & Luborsky, L. (1996). Dynamic change in
psychotherapy: mastery of interpersonal conflicts.
Journal of Consulting and Clinical Psychology,
64, 411-416.

Henry, W.P. & Strupp, H.H. (1994).The therapeutic alliance
as interpersonal process. Em A.O. Horvath & L.S.
Greenberg (Orgs.), The working alliance: Theory,
research, and practice. (pp.51-84). New York: John
Wiley & Sons.

Horvath, A.O. & Greenberg, L.S. (1994). Introduction. Em
A.O. Horvath & L.S. Greenberg (Orgs.), The working
alliance: Theory, research, and practice. (pp.1-9).
New York: John Wiley & Sons.

Husby, R. (1985). Short-term dynamic psychotherapy. III.
A 5-year follow-up of 36 neurotic patients.
Psychotherapy and Psychosomatics, 43, 17-22.

Luborsky, L. (1994). Therapeutic alliances as predictors
of psychotherapy outcomes: factors explaining the
predictive success. Em A.O. Horvath & L.S.
Greenberg (Orgs.), The working alliance: Theory,
research, and practice. (pp.38-50). New York: John
Wiley & Sons.

Luborsky, L. (1996). The symptom-context method:
Symptoms as opportunities in psychotherapy.
Baltimore: United Book.

Mergenthaler, E. (1996). Emotion-abstraction patterns in
verbatim protocols: a new way of describing
psychotherapeutic processes. Journal of
Consulting and Clinical Psychology, 64, 1306-1315.

Mergenthaler, E. & Stinton, C.H. (1992). Psychotherapy
transcription standards. Psychotherapy Research,
2,125-142.

Messer, S.B. (1991). The case formulation approach: Issues
of reliability and validity. [Comment]. American
Psychologist, 46, 1348-1350.

Perry, J.C. (1989). Scientific progress in psychodynamic
formulation. Psychiatry, 52, 245-249.

Poortinga, Y.H. (1997). Brown, Heisenberg and Lorenz:

Predecessors of twenty-first-century psychology?
Em R. Fuller, P. N. Walsh & P. McGinley (Orgs.). A
century of  psychology. (pp.1-15). London:Rouledge.

Reynolds, S., Stiles, W.B., Barkham,M., Shapiro, D.S.,
Hardy, G.E. & Rees, A. (1996). Acceleration of change
in session impact during contrasting time-limites
psychotherapies. Journal of Consulting and
Clinical Psychology, 64, 577-586.

Rice, L.N. & Greenberg, L. (1984). The new research
paradigm. Em L.N. Rice & L. Greenberg (Orgs.),
Patterns of change: Intensive analysis of
psychotherapy process. (pp. 7-25). New York:
Guilford Press.

Roberts, N. E., Messer, S.B. & Holland, S. (1995). The
reliability, validity, and factor structure of the Rutgers
Psychotherapy Progress Scale. Manuscrito.

Rutgers Psychotherapy Progress Scale – RPPS (1992).
Scoring manual. Manuscrito.

Safran, J.D. & Greenberg, L.S. (1991). Emotion in human
functioning: Theory and therapeutic implications.
Em J.D. Safran & L.S. Greenberg (Orgs.), Emotion,
psychotherapy, and change. (pp. 3-15). New York:
Guilford Press.

Safran, J.D. & Muran, J.C. (1996). The resolution of
ruptures in the therapeutic alliance. Journal of
Consulting and Clinical Psychology, 64, 447-458.

Sexton, H.C., Hembre, K. & Kvarme, G. (1996). The
interaction of the alliance and therapy microprocess:
a sequential analysis. Journal of Consulting and
Clinical Psychology, 64, 471-480.

Shrout, P.E.& Fleiss, J.L. (1979). Intraclass correlations:
uses in assessing rater reability. Psychological
Bulletin, 86, 420-428.

Sifneos, P.E. (1968). “The motivacional process” – a
selection and prognostic criterion for psychotherapy
of short duration. Psychiatry Quarterly, 42, 271-280.

Sifneos, P.E. (1975). Evaluating the results of short-term
anxiety-provoking psychotherapy. Psychotherapy
and Psychosomatics, 25, 217-220.

Sifneos, P.E. (1989). Psicoterapia dinâmica breve: Avali-
ação e técnica. (A.E. Fillmann, Trad.). Porto Alegre:
Artes Médicas. (Original publicado em 1987)

Silberschatz, G. & Sampson, H. (1991). Affects in
psychopathology and psychotherapy. Em J.D. Safran
& L.S. Greenberg (Orgs.), Emotion, psychotherapy,
and change. (pp. 113-129). New York: Guilford Press.

Simon, R. (1983). Psicologia clínica preventiva: Novos
fundamentos. São Paulo: Vetor.

Tavares, M. (1998). Validade clínica. Manuscrito não
publicado.



Windholz, M.J. & Silberschatz, G. (1988). Vanderbilt
Psychotherapy process scale: a replication with adult
outpatients. Journal of Consulting and Clinical
Psychology, 56, 56-60.

Yoshida, E.M.P., Coelho Filho, J.G., Enéas, M.L.E., Gatti,

Maria Leonor Espinosa Enéas56

Avaliação Psicológica, 2003,1, pp. 45-56

A.L. & Xavier, I.A. (1994). Exercício de psicoterapia
breve em instituições de saúde de Campinas – SP.
Revista de Psicologia Hospitalar – CAPSI, 4, 20-25.

Recebido em julho de 2002
Aceito em março de 2003




