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O Impacto do CCRT na Avaliação e Diagnóstico em 
Psicoterapia  

Impact of  CCRT on Evaluation and Diagnosis in 
Psychotherapy
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RESUMO

Os pesquisadores e psicoterapeutas das diversas linhas de atuação, sobrema-
neira, os psicodinâmicos passaram a dispor a partir do desenvolvimento do Core 
Conflictual Relationship Theme- CCRT com uma teoria e um método que permi-
tem avaliar/diagnosticar os conflitos de relacionamento.  Embasado no conceito 
de transferência, Lester Luborsky desenvolveu o CCRT para ele, os conflitos de 
relacionamento surgem na infância e podem ser explicados a partir dos Desejos, 
Resposta do Outro e Resposta do Self. O presente artigo teve como objetivo apre-
sentar as contribuições do CCRT como instrumento de apoio a avaliação e diag-
nóstico.  A revisão baseou-se em artigos publicados e no livro do próprio autor. 
Concluiu-se que o CCRT, reconhecido e utilizado em diversos países, contribui 
nas ações diagnósticas, influenciando os modelos de tratamento e intervindo nas 
pesquisas. O método tem servido como auxiliar na avaliação do desenvolvimento 
da psicoterapia e apoiado o diagnóstico dos profissionais.
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ABSTRACT

Researchers and psychotherapists from several areas, especially the psychody-
namic therapists started to use the Core Conflictual Relationship Theme – CCRT, 
a theory and method to evaluate and diagnose relationship conflicts. Lester Lu-
brosky developed the CCRT based on the concept of transference. According to 
him relationship conflicts appear during childhood and can be explained based on 
Desire, Response from Other and Response of Self. This article aims to present the 
contributions of CCRT as an instrument of support to evaluation and diagnosis. Li-
terature review was made on published articles and the author´s own book. It was 
concluded that CCRT, which is acknowledged and used in many countries, con-
tributes to diagnosis processes influencing on treatment models and intervening in 
researches. The method has helped the psychotherapy development evaluation and 
supported diagnosis of professionals.
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