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RESUMO 
 
 

Introdução: A busca por profissionais competentes no campo da Psicologia Clínica passa, 
necessariamente, pela qualidade da prática supervisionada oferecida nos cursos de formação. 
Entretanto, muitas vezes o enfoque e o formato da supervisão clínica constituem decisão do 
próprio supervisor, condicionados à sua formação acadêmica e profissional, além da 
experiência prévia como aluno de supervisão, não havendo critérios objetivos específicos ou 
sistematização desse processo. A literatura sobre o treinamento de supervisores e seu impacto 
no desenvolvimento de competências terapêuticas e resultados de tratamento ainda é escassa e 
marcada por limitações metodológicas, pouco contribuindo para a implementação de práticas 
eficazes de disseminação da Terapia Cognitivo-Comportamental. Objetivos: Conhecer o 
panorama atual da prática clínica supervisionada nos cursos de especialização em Terapia 
Cognitivo-Comportamental no Brasil e avaliar os resultados obtidos em competência 
terapêutica e na perspectiva dos supervisionandos quanto ao processo de prática clínica 
supervisionada após cinco sessões de treinamento de um grupo de supervisores clínicos, 
comparando-os aos dados observados no grupo controle. Método: Inicialmente, todos os 
coordenadores de cursos de especialização em Terapia Cognitivo-Comportamental 
regularmente credenciados foram convidados a preencher um questionário eletrônico, sem 
identificação do respondente, sobre o exercício da prática clínica supervisionada nos cursos de 
especialização oferecidos. Análises descritivas foram realizadas, com o objetivo de conhecer a 
frequência das variáveis estudadas. Na segunda etapa da pesquisa, 18 supervisores clínicos de 
um centro privado de treinamento foram aleatoriamente divididos em 2 grupos segundo o 
momento de exposição à intervenção e novamente alocados em cada subgrupo de supervisão 
previamente sorteado pela própria instituição. O grupo experimento foi submetido a cinco 
sessões de treinamento em competências centrais em supervisão. A avaliação do 
desenvolvimento de competências terapêuticas por 37 alunos supervisionados foi realizada 
com a utilização da Cognitive Therapy Scale por um avaliador cego em relação à alocação dos 
participantes, que avaliou atendimentos gravados antes e após o término do treinamento, 
sendo que a atuação do supervisor clínico foi avaliada imediatamente após cada encontro 
mensal dos grupos de supervisão clínica, pelos terapeutas em formação, através do formulário 
de feedback do supervisionando, que integra a Supervisor Competence Scale. Resultados: A 
maioria dos cursos oferece oferece sessões de supervisão clínica mensais, em grupo, e a carga 
horária mínima reservada para as sessões de supervisão clínica foi de, pelo menos, 75 horas. 
A ausência de uma estrutura de supervisão foi identificada em mais da metade dos cursos 
participantes e o uso de sessões gravadas em supervisão não parece integrar as sessões de 
supervisão clínica dos cursos de especialização no País. A seleção de supervisores clínicos 
obedece majoritariamente a critérios relacionados à sua formação acadêmica e experiência 
clínica, havendo pouca ênfase no processo de treinamento do supervisor e às sessões de meta-
supervisão. Em se tratando da intervenção proposta, foi observada uma ausência de 
evidências (p-valor=0,164) sobre a eficácia do treinamento em competências de supervisão, o 
que pode ser explicado pela natureza educadora do experimento e pelo reconhecido efeito de 
diluição do impacto do treinamento em iniciativas de treinamento em pirâmide. Neste estudo, 



os supervisores submetidos ao treinamento em competências de supervisão tiveram mais 
pontos positivos (β=0,701, p-valor<0,001) e menos pontos negativos (β=-0,893, p=0,043), 
identificados em sua atuação por seus supervisionandos. Terapeutas que vivenciavam o 
primeiro rodízio de supervisão, identificaram mais aspectos negativos (β=0,744, p-
valor=0,044) e pontos a melhorar (β=0,811, p- valor<0,001) na atuação de seus supervisores 
do que os terapeutas que se encontravam prestes a concluir o curso de especialização. Entre os 
supervisionandos do grupo experimento, foi ainda observado que o risco de uma atuação 
facilitadora da aprendizagem reflexiva ser identificada foi 4,64 vezes o risco do mesmo 
ocorrer entre os terapeutas do grupo controle (Risk ratio=4,641, p-valor <0,001). Conclusão: 
Os dados obtidos confirmaram o caráter informal da prática clínica supervisionada e da 
própria formação dos supervisores clínicos que integram os cursos de especialização no 
Brasil. É preciso que iniciativas de capacitação sejam acompanhadas da construção de uma 
nova cultura profissional em que a informação sobre a própria performance seja percebida 
como essencial ao exercício da psicoterapia e as eventuais dificuldades, como oportunidades 
de aprendizado.  

 
Palavras-chave: Capacitação profissional. Terapia cognitivo-comportamental. Ensaio 
controlado randomizado. 
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ABSTRACT 
 
 
Introduction: The search for competent professionals in the field of Clinical Psychology 
necessarily derives from the quality of the supervised practice offered in training courses. 
However, often the approach and format of clinical supervision are a decision of the 
supervisor himself, conditioned to his academic and professional training, as well as previous 
experience as a student of supervision, without specific objective criteria or systematization of 
this process. The literature on supervisor training and its impact on the development of 
therapeutic competencies and treatment outcomes are still scarce and marked by 
methodological limitations, with little contribution to the implementation of effective 
practices of dissemination of Cognitive-Behavioral Therapy. Objectives: This study aimed at 
understanding the current panorama of supervised clinical practice in cognitive-behavioral 
therapy specialization courses in Brazil and evaluating the results obtained in therapeutic 
competence and in the perspective of supervisees regarding supervision after five training 
sessions of a group of clinical supervisors, in comparison to the control group. Method: 
Initially, all coordinators of accredited Cognitive-Behavioral Therapy specialization courses 
were invited to fill out an electronic questionnaire, with no respondent identification, on the 
supervised clinical practice offered in their specialization courses. Descriptive analyzes were 
performed with the objective of knowing the frequency of the studied variables. In the second 
stage of the research, 18 clinical supervisors of a private training center were randomly 
divided into 2 groups according to the moment of exposure to the intervention and again 
allocated to each subgroup of supervision previously drawn by the institution. The experiment 
group underwent five training sessions in core competencies in supervision. The evaluation of 
the development of therapeutic competences by 37 supervisees was performed using the 
Cognitive Therapy Scale by an evaluator blind to the participants' allocation, who evaluated 
sessions recorded before and after the intervention, and the performance of the clinical 
supervisor was evaluated immediately after each group supervision session, through the 
supervisory feedback form, which is part of the Supervisor Competence Scale. Results: Most 
courses offer monthly, group supervision, and the minimum course load reserved for clinical 
supervision sessions was of at least 75 hours. The absence of a supervisory structure has been 
identified in more than half of the courses and the use of recorded sessions does not seem to 
be part of the clinical supervision sessions of the specialization courses in the country. The 
recruitment of clinical supervisors follows criteria related to their academic background and 
clinical experience, with little emphasis on the supervisor's training process and meta-
supervision sessions. In terms of the proposed intervention, there was an absence of evidence 
(p-value = 0.164) on the effectiveness of training in supervision skills, which can be explained 
by the educative nature of the experiment and by the recognized dilution effect of the training 
impact in pyramid training initiatives. In this study, supervisors who were trained in 
supervisory skills had more positive points (β = 0.701, p-value <0.001) and fewer negative 
points (β = -0.893, p = 0.043) identified in their performance by their supervisees. Therapists 
who experienced the first supervision term identified more negative aspects (β = 0.744, p-
value = 0.044) and points to improve (β = 0.811, p-value <0.001) in the performance of their 



supervisors than the therapists who were about to complete the specialization course. Among 
the supervisors of the experiment group, it was also observed that the risk of having a 
reflexive learning enhancing action identified was 4.64 times the risk of it occurring among 
the therapists in the control group (Risk ratio = 4,641, p-value <0.001). Conclusion: The data 
obtained confirmed the informal nature of supervised clinical practice and the training of 
clinical supervisors in specialization courses in Brazil. It is necessary that training initiatives 
are accompanied by the development of a new professional culture in which information 
about one's own performance is perceived as essential to the exercise of psychotherapy and 
any difficulties, as opportunities for learning. 
 
Keywords: Professional training; Cognitive-behavioral therapy; Randomized controlled trial. 
 

 

 

 

 

 

 

  



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 Participantes da pesquisa. 28 

Figura 2 Randomização dos participantes. 29 

Figura 3 Conteúdo das sessões de treinamento em competências centrais em 
supervisão clínica, oferecido entre os meses de maio e outubro de 
2015 em São Paulo (SP). 

30 

Figura 4 Fluxo do estudo (CONSORT).  
 

35 

Figura 5 Fluxo de captação e inclusão dos participantes. 54 

Figura 6 Randomização e alocação dos participantes. 55 

Figura 7 Conteúdo do treinamento em competências centrais em supervisão 
em TCC. 

56 

Figura 8 Fluxo do estudo (CONSORT).  59 

Figura 9 Fluxo de captação e inclusão dos participantes. 73 

Figura 10 Randomização e alocação dos participantes. 74 

Figura 11 Fluxo do estudo (CONSORT).  
 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 Distribuição das instituições de ensino que oferecem cursos de 
especialização em TCC regularmente credenciadas junto ao MEC, 
segundo contato realizado entre maio e agosto de 2015. 
 

41 

Tabela 2 Características gerais da prática clínica supervisionada oferecida 
pelos cursos de especialização em TCC regularmente credenciados 
junto ao MEC que participam deste estudo. 
 

42 

Tabela 3 Características específicas da prática clínica supervisionada oferecida 
pelos cursos de especialização em TCC regularmente credenciados 
junto ao MEC que participam deste estudo. 
 

43 

Tabela 4 Práticas institucionais de contratação e desenvolvimento dos 
supervisores clínicos das instituições regularmente credenciadas 
junto ao MEC que participam deste estudo. 
 

44 

Tabela 5 Características sócio-demográficas, acadêmicas e profissionais dos 
terapeutas em formação e seus supervisores. 
 

61 

Tabela 6 Escores iniciais obtidos pelos terapeutas em formação, segundo a 
Escala de Terapia Cognitiva (CTS), separados por grupo. 
 

62 

Tabela 7 Efeitos ajustados da intervenção, segundo os escores obtidos através 
da Escala de Terapia Cognitiva (CTS), controlados para os escores 
iniciais e ano de conclusão do curso.  
 

63 

Tabela 8 Características sócio-demográficas, acadêmicas e profissionais dos 
terapeutas em formação e seus supervisores.  
 

80 

Tabela 9 Mudança no número de itens identificados em cada domínio ao 
longo do tempo, considerando os efeitos da intervenção, ano de 
conclusão e do tempo. 
 

81 

Tabela 10 Identificação de intervenções direcionadas para a aprendizagem 
declarativa, procedimental e reflexiva segundo avaliação dos 
terapeutas em formação ao longo da intervenção. 
 

83 

  

 

 

  



SUMÁRIO 

1 MEMORIAL DA TESE 14 

2 INTRODUÇÃO 17 

3 OBJETIVOS 26 

4 MÉTODO 27 

4.1 PRIMEIRA ETAPA: PANORAMA DA SUPERVISÃO CLÍNICA 
EM TCC NO BRASIL 

27 

4.2 SEGUNDA ETAPA: ENSAIO RANDOMIZADO CONTROLADO 27 

4.3 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 33 

5 ARTIGO 1 – REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA CLÍNICA 
SUPERVISIONADA EM CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL NO BRASIL. 

38 

5.1 INTRODUÇÃO 38 

5.2 MÉTODO 40 

5.3 RESULTADOS  40 

5.4 DISCUSSÃO 43 

6 ARTIGO 2 – AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE 
COMPETÊNCIAS TERAPÊUTICAS EM TCC ATRAVÉS DO 
TREINAMENTO DE SUPERVISORES CLÍNICOS E SEUS 
DESAFIOS: UM ENSAIO CONTROLADO RANDOMIZADO. 

49 

6.1 INTRODUÇÃO 49 

6.2 MÉTODO 52 

6.3 RESULTADOS 60 

6.4 DISCUSSÃO 63 

7 ARTIGO 3 – PERCEPÇÕES DE TERAPEUTAS EM 
FORMAÇÃO DA ATUAÇÃO DE SEUS SUPERVISORES 
CLÍNICOS AO LONGO DE UM TREINAMENTO EM 
COMPETÊNCIAS DE SUPERVISÃO EM TCC: UM ENSAIO 
CONTROLADO RANDOMIZADO. 

70 

7.1 INTRODUÇÃO 70 

7.2 MÉTODO 72 



7.3 RESULTADOS 80 

7.4 DISCUSSÃO 83 

8 CONCLUSÃO 85 

 REFERÊNCIAS 86 

 APÊNDICES 97 

 APÊNDICE A - Questionário sobre características da prática clínica 
supervisionada em cursos de especialização em terapia cognitivo-
comportamental no Brasil  

98 

 APÊNDICE B - Questionário sociodemográfico, acadêmico e 
profissional 

100 

 APÊNDICE C - Formulário de feedback (TARS) 101 

 ANEXOS 102 

 Escala de Competência do Supervisor (OCTC) 103 

 Cognitive Therapy Rating Scale (CTRS) 106 

	



14	
	

1 MEMORIAL DA TESE 

 

Estudar o processo de construção de competências terapêuticas por meio da Supervisão 

Clínica em Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) representou a possibilidade de 

reunir, em um mesmo objetivo, duas áreas do conhecimento que sempre dividiram meu 

interesse, a Educação e a TCC.  

 

Após 12 anos de dedicação ao ensino e à formação de Educadores de Idiomas, decidi 

estudar Psicologia, com o objetivo de melhor compreender a Psicologia da 

Aprendizagem e, com isso, refinar meu exercício profissional. No entanto, ao longo da 

graduação, o encantamento pela TCC resultou em uma profunda alteração de rota. Com 

a especialização em TCC, logo veio o convite para supervisionar grupos de terapeutas 

iniciantes. E, diferentemente do que tinha sido a minha realidade enquanto terapeuta em 

formação, constatei a escassez de diretrizes do que seriam boas práticas em Supervisão 

Clínica para nortear meu desenvolvimento como Supervisora iniciante. Munida dos 

poucos textos de referência disponíveis na literatura e alicerçada em minha própria 

experiência como aluna de supervisão, ofereci minha primeira sessão de supervisão há 

pouco mais de uma década. Como muitos supervisores em todo o mundo, diante da 

ausência de orientações mais específicas, lancei mão do repertório da própria 

abordagem que é essencialmente fundamentada em processos de aprendizagem, de 

modo que minhas sessões de Supervisão espelhassem elementos básicos de uma sessão 

de psicoterapia em TCC como agenda, resumos periódicos e feedback. No entanto, 

sempre me incomodou o caráter artesanal e heterogêneo do exercício da Supervisão 

Clinica em TCC no cenário da pós-graduação brasileira, pela evidente dissonância em 

relação à abordagem, cujo crescente espaço e reconhecimento se deve, justamente, pela 

busca por uma padronização de procedimentos com resultados positivos comprovados. 

 

E esse incômodo me levou a conhecer a realidade da Supervisão Clínica oferecida em 

um curso de formação do Instituto Beck, na Filadélfia, Estados Unidos. Aaron T. Beck 

desenvolveu a Terapia Cognitiva da década de 1960 e seu instituto é considerado um 

dos principais centros formadores no mundo. O treinamento no Instituto Beck foi o 

início de uma verdadeira revolução profissional em minha vida. Minha primeira 
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surpresa foi a pró-atividade esperada do aluno em supervisão, que seria responsável por 

muito mais do que aparecer com o prontuário do paciente e suas respectivas anotações. 

O foco da Supervisão Clínica ia muito além do manejo de um caso específico a partir de 

relatos subjetivos, envolvendo principalmente o desenvolvimento da competência do 

terapeuta, mediante a gravação quinzenal de atendimentos realizados, uso regular de 

uma escala de avaliação da competência terapêutica, além da responsabilidade pela 

agenda da supervisão. Nesse exercício, um grande obstáculo foi a necessidade 

imperiosa de flexibilizar minha relação com o feedback que, ao invés de algo a ser 

temido e evitado, passaria a ser buscado e desejado, como informação fundamental para 

meu progresso contínuo. Como resultado, tornei-me mais consciente do meu processo 

de aprendizagem como terapeuta e do diferencial de minha participação ativa nessa 

construção por meio da Supervisão. Após a obtenção da certificação da Academia de 

Terapia Cognitiva, em 2011, recebi o convite para integrar o comitê de avaliação dessa 

instituição para certificação de novos terapeutas, o que requereu conhecimento mais 

aprofundado da escala utilizada para este fim (Cognitive Therapy Scale – CTS), bem 

como um investimento contínuo em sessões de calibração, tanto institucionais em 

grupo, quanto particulares, em sessões de supervisão por 2 anos com Dra. Leslie Sokol 

e há 4 anos com Dra Donna Sudak, ambas vinculadas ao Instituto Beck, nos Estados 

Unidos.  

 

Naturalmente, passei a questionar minhas práticas como supervisora e, de modo geral, 

as práticas a que terapeutas em formação são expostos durante a Supervisão Clínica, 

que tanto contribuem para o conhecido fenômeno de deriva terapêutica, em que ocorre 

uma espécie de afastamento ou afrouxamento das características essenciais em um 

atendimento em TCC. Tais questionamentos me impulsionaram a participar da primeira 

turma do Instituto Beck em Ensino e Supervisão em TCC, no ano de 2013, e de me 

dedicar mais exclusivamente a esse tema no doutorado, mediante a generosa acolhida de 

Dr. Irismar Reis de Oliveira, cujas refinadas práticas de ensino, alinhadas com 

princípios básicos da aprendizagem do adulto me surpreenderam positivamente desde o 

primeiro treinamento em Terapia Cognitiva Processual, em 2011.  
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No primeiro semestre do doutorado, em 2014, tive a oportunidade de participar do 

módulo sobre Ensino e Supervisão em TCC, oferecido anualmente pelo Centro de 

Terapia Cognitiva de Oxford. Participar da série de workshops que compõem esse 

módulo trouxe importantes reflexões e modificações para meu projeto inicial, o que 

também contou com a contribuição de Dra. Sarah Rakovshik, diretora de cursos do 

Centro de Terapia Cognitiva de Oxford, que supervisionou todo o processo de desenho 

do estudo e seu desenvolvimento até o presente momento. No segundo semestre desse 

mesmo ano, foi elaborado o programa de treinamento em Competências Centrais em 

Supervisão em TCC que integra este projeto, com a contribuição direta da expertise de 

Dra. Donna Sudak, mundialmente reconhecida na área de treinamento e supervisão em 

TCC.  

 

O plano para 2015 incluía apenas o levantamento das características dos cursos de 

especialização em TCC do Brasil e a condução do experimento, entre os meses de 

março e outubro. No entanto, ao longo das 22 viagens para realização da pesquisa, 

nunca estive só. Olivia, que nasceu em outubro deste ano, esteve comigo até a última 

sessão de treinamento do grupo Experimento, nascendo poucas semanas depois.  

 

Em janeiro de 2016, agora com Olivia a tiracolo, participei novamente do treinamento 

em Ensino e Supervisão em TCC oferecido pelo Instituto Beck, com uma bagagem 

muito diferente em relação à 2013, que me permitiu consolidar importantes lições 

aprendidas e identificar novas perspectivas para dar continuidade ao estudo sobre esse 

tema que me é tão caro e que considero de extrema relevância para a oferta de maior 

qualidade no atendimento aos pacientes em TCC.  

 

O texto que segue adiante é o produto dessa trajetória.  
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2 INTRODUÇÃO 

 

A demanda crescente por iniciativas de disseminação da Terapia Cognitivo-

Comportamental (TCC)1–5, observada nas últimas décadas, resulta, principalmente, da 

divulgação de uma sólida base de evidências a respeito da eficácia da abordagem6–8, que 

é a modalidade de psicoterapia mais amplamente testada no mundo9. No entanto, dois 

aspectos relacionados à essa popularização da TCC têm gerado acaloradas discussões e 

motivado interessantes investigações na área de Saúde Mental. 

 

Embora não haja dúvida a respeito da eficácia da TCC, muito se discute sobre a 

contribuição da superestimação do efeito de intervenções psicoterapêuticas9,10 nessa 

progressiva popularização da TCC, e um dos fatores que parece contribuir para esse 

fenômeno é o viés de publicação, caracterizado pela tendência de um artigo ser 

submetido e publicado de acordo com a direção e impacto de seus achados11–13. Outro 

fator que também parece estar associado à manutenção desse cenário otimista é a baixa 

qualidade metodológica dos estudos realizados em TCC10,12. Uma relação inversamente 

proporcional entre a qualidade do estudo e o tamanho do efeito foi observada em uma 

metanálise que examinou os efeitos da TCC no tratamento de diferentes transtornos 

emocionais9. Nesse estudo, apenas 17,4% dos 144 artigos incluídos foram considerados 

de “alta qualidade” e, neles, o tamanho do efeito observado foi menor em comparação 

àqueles que preencheram o critério para “baixa qualidade”. No mesmo artigo, os autores 

ainda observaram tamanhos de efeito maiores nos ensaios em que o grupo controle era 

constituído por pacientes em lista de espera (80%) e efeitos muito menores (de pequeno 

a moderado) nos poucos estudos utilizando controles de natureza distinta. Similarmente, 

para Dobson14 e Morh e colaboradores15, o uso de listas de espera como grupo controle 

em ensaios randomizados controlados é um fator que contribui para a obtenção de 

tamanhos de efeito maiores. Assim, em resposta à polêmica metanálise de Johnsen e 

Friborg16, que sugere um declínio progressivo na eficácia da TCC no tratamento da 

depressão, Waltman e colaboradores17 ressaltam a fundamental importância de 

descrições mais específicas do treinamento oferecido aos terapeutas responsáveis pela 

intervenção, da fidelidade ao modelo e da aderência ao protocolo de tratamento, assim 

como a respeito da competência com que tais intervenções são oferecidas. Segundo 
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esses autores, isso facilitaria a obtenção de achados mais confiáveis relacionados à 

eficácia da TCC.  

 

O segundo questionamento relacionado à progressiva expansão da TCC deriva da 

constatação de que a eficácia demonstrada pela abordagem nos ensaios clínicos 

randomizados parece não refletir a realidade da prática clínica dos terapeutas de rotina. 

Segundo McManus e colaboradores2, um dos fatores que possivelmente restringe essa 

generalização é a competência com que as intervenções em TCC são realizadas em 

contextos menos controlados. A competência em psicoterapia pode ser compreendida 

como o resultado da integração de uma base sólida de conhecimento, habilidades e 

sistemas de valores18,19, visando beneficiar o paciente pela prática clínica de qualidade, 

que pode ser objetivamente avaliada e desenvolvida com treinamento e reflexão20. E, de 

fato, o que se observa consistentemente em ensaios clínicos de boa qualidade em TCC é 

um expressivo investimento na seleção, treinamento e supervisão dos terapeutas, de 

modo que os participantes geralmente são cuidadosamente selecionados por sua 

qualificação e experiência em TCC, minuciosamente treinados, supervisionados e 

monitorados mediante o uso de medidas objetivas de competência ao longo da 

pesquisa2,21. Assim, o que se investiga nesses ensaios clínicos não é apenas a eficácia de 

um manual de tratamento, mas o impacto de intervenções terapêuticas em um contexto 

muito específico de treinamento, supervisão e avaliação de competências, cuja restrita 

replicabilidade em serviços de rotina pode limitar a validade de achados relativos à 

eficácia de intervenções em TCC22. Consequentemente, transferir esses elementos para 

a formação de profissionais capazes de oferecer intervenções em TCC, com padrões 

mínimos de qualidade e competência em contextos terapêuticos comuns, tem sido um 

desafio para pesquisadores e programas de treinamento em todo mundo, há cerca de 

duas décadas.  

 

Inicialmente, houve uma mobilização no sentido de compreender mais profundamente  

a competência terapêutica e a maneira como ela se desenvolve ao longo da formação 

profissional18,23–25. Elaborados mapas de competências foram construídos26, 

competências fundamentais e funcionais inerentes à atuação do psicólogo clínico foram 

identificadas27 e articuladas em relação a marcadores comportamentais da aquisição de 
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competências ao longo da formação, treinamento e certificação deste profissional28. 

Também foi possível compreender o processo de construção das competências centrais 

em psicoterapia, a partir do modelo Declarativo-Procedimental-Reflexivo (DPR), 

proposto por Bennett-Levy29, em que as diferentes competências terapêuticas são 

desenvolvidas de maneira distinta30, além de reconhecer os efeitos positivos da 

supervisão clínica na construção e manutenção de competências terapêuticas31–35.  

 

Naturalmente, pesquisadores da área passaram a se interessar pelos elementos 

especificamente responsáveis pela eficácia da supervisão clínica, pelo processo de 

desenvolvimento profissional do supervisor e por alternativas para disseminar boas 

práticas de supervisão a supervisores clínicos em todo o mundo. E o resultado desse 

interesse pôde ser observado na última década, em que importantes avanços foram 

realizados na operacionalização das competências em supervisão clínica36–39, como 

prática baseada em evidências. Nesta perspectiva, as competências de cada 

supervisionando são avaliadas e esses dados informam o planejamento colaborativo do 

trabalho em supervisão, bem como o desenvolvimento do terapeuta é acompanhado, 

geralmente incluindo o resultado do tratamento como um dado importante40, embora 

não possa ser considerado uma medida da competência do terapeuta41. Nesse modelo de 

supervisão ainda se compreende que, por meio do feedback preciso e regular, o 

terapeuta tem a oportunidade de refletir sobre o próprio processo de aprendizagem e 

identificar áreas que carecem de mais investimento.  

 

E talvez o mais expressivo representante dessa prática supervisionada baseada em 

evidências no mundo, seja o programa Improving Access to Psychological Therapies 

(IAPT), iniciativa idealizada para transformar a força de trabalho na área de psicoterapia 

do Reino Unido para oferecer à população tratamentos baseados em evidências, em 

diferentes níveis de intensidade36,42,43. Até 2015, 7155 terapeutas cognitivo-

comportamentais foram treinados nesse programa, cujo currículo possui como principal  

componente o treinamento em competências de supervisão42. Pré-requisito para o 

exercício do supervisor clínico no IAPT, esse treinamento resulta da definição de 

competências gerais, específicas, aplicadas e metacompetências em supervisão, 

estabelecida por Roth e Pilling44, e das diretrizes de Turpin e Wheeler45, quanto à sua 
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implementação. No IAPT, o treinamento em TCC envolve aulas teóricas, workshops, 

treino de habilidades e aprendizagem experiencial, além de sessões de supervisão 

clínica em grupo e individual, que incluem a avaliação regular de sessões gravadas e do 

progresso terapêutico, com o uso de medidas objetivas. A prática regular de gravação de 

todas as sessões é, inclusive, altamente incentivada durante o curso, com o propósito de 

contribuir para a reflexão pessoal, para o planejamento terapêutico e para a preparação 

para a supervisão43. 

 

Esforços importantes no mapeamento de competências em supervisão também 

ocorreram em outros países, como os Estados Unidos40 e Austrália46 onde, inclusive,  já 

existe a recomendação de que todo treinamento em supervisão seja baseado em 

competências46. Fundamentado em teorias de aprendizagem e em um conceito de 

competência terapêutica que abrange diferentes domínios de habilidade, o modelo de 

supervisão baseado em competências consolida a atividade do supervisor clínico como 

uma prática de expressiva complexidade47, uma vez que, nesse modelo, não é suficiente 

ser um clínico competente, é necessário ser também um educador competente48. E isso 

implica a aquisição de algumas competências específicas.  

 

Como processo de ensino e aprendizagem49–51, a supervisão clínica deve promover o 

desenvolvimento de cada aluno em particular. Para tanto, necessidades de aprendizagem 

devem ser identificadas, assim como deve ser avaliado o repertório de conhecimentos e 

habilidades desse aluno. Em uma revisão de 64 artigos relacionados à avaliação da 

competência em TCC, Muse e McManus1 identificaram diferentes práticas vigentes, em 

quatro níveis distintos. Embora a fragilidade metodológica dos estudos revisados não 

permita que se faça recomendações baseadas em evidências, o conhecimento teórico 

pode ser avaliado em supervisão mediante questionários e ensaios teóricos, enquanto o 

conhecimento prático pode ser avaliado por meio de perguntas relacionadas a vinhetas 

de caso ou da confecção relatórios de clínicos. Role-plays podem ser usados na 

avaliação de habilidades, enquanto a prática clínica pode ser avaliada com o uso de 

medidas objetivas que abordem o que o terapeuta efetivamente faz  em uma sessão49.  

 

Segundo Roth e Pilling44, a avaliação da competência terapêutica é uma das 
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competências centrais em supervisão clínica, na medida em que informa o processo de 

aprendizagem em supervisão por meio do feedback preciso sobre pontos positivos e 

aspectos a melhorar, a partir de parâmetros reconhecidos de competência. Para Watkins 

e Scaturo51, o feedback construtivo e bilateral representa, inclusive, o eixo central do 

processo de construção de competências em supervisão. No entanto, esse benefício pode 

ser comprometido se a avaliação do desenvolvimento do supervisionando estiver 

condicionada ao que ele decide relatar ao supervisor52,53. Em um estudo realizado por 

Mehr e colaboradores54, 84,3% de 204 terapeutas em formação relataram ter omitido 

informações durante a última sessão de supervisão de que participaram. Em uma única 

sessão de supervisão ocorreram, segundo os relatos dos supervisionandos, em média, 

2,68 omissões. De acordo com Haggerty e Hilsenroth53, a dependência de relatos 

subjetivos sobre o andamento do processo terapêutico torna-se especialmente 

problemática pela consequente sujeição da aprendizagem em supervisão às eventuais 

falhas e distorções a que a memória humana é propensa.  

 

Por essas razões, a avaliação da competência terapêutica ao vivo ou a partir de sessões 

gravadas em áudio ou vídeo (preferencialmente52,53), tem sido considerada o método de 

referência5,44,55 em supervisão clínica em TCC e a Escala de Terapia Cognitiva 

(Cognitive Therapy Scale - CTS)56, o instrumento validado mais amplamente 

utilizado22,55,57. Em pesquisa realizada com líderes na área de supervisão em TCC no 

Reino Unido, Reiser e Milne36 observaram que a avaliação de sessões gravadas estava 

presente em, aproximadamente, 88,0% das sessões de supervisão clínica conduzidas por 

esse grupo seleto de supervisores. Em estudo piloto recente58, o feedback mensalmente 

realizado, a partir de competências identificadas com o uso da CTS, foi eficaz na 

construção de competências terapêuticas. Segundo os autores, uma vantagem do uso 

sistemático do feedback por competências nesse formato é a possibilidade de se abordar 

o processo terapêutico, considerando a sessão como um todo, ao invés de seus 

fragmentos.  

 

Infelizmente, pelo fato de se tratar de uma prática dispendiosa, em termos de tempo e 

recursos materiais, poucos são os programas de treinamento que utilizam esse recurso 

para avaliar e ampliar os benefícios da supervisão clínica59. Autoavaliações costumam 
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ser alternativas empregadas em alguns contextos de treinamento, embora não possam 

ser consideradas medidas confiáveis de competência60. No entanto, podem fornecer 

informações relevantes a respeito da autoconfiança do terapeuta, que influencia a 

tomada de decisão em psicoterapia61, além de serem úteis na promoção da autorreflexão 

e da identificação das necessidades de aprendizagem em supervisão. Assim, é 

fundamental que o treinamento de supervisores envolva o desenvolvimento de 

habilidades de avaliação, o treino sistemático e consistente no uso de escalas 

validadas49, além da familiarização com o uso do feedback, de modo a favorecer sua 

adequação e utilidade em supervisão62, dentro de um ambiente favorável para a 

aprendizagem, caracterizado por uma sólida aliança de trabalho. 

 

Ainda no que concerne à função educadora do supervisor clínico, segundo Beidas e 

colaboradores35, a exposição comumente observada de terapeutas em formação a 

workshops e treinamentos é de pouca utilidade na ausência da prática supervisionada 

regular para consolidar e expandir o conhecimento declarativo adquirido. Para 

Friedberg e Brelsford63, as boas práticas em supervisão trazem uma ênfase na 

aprendizagem experiencial e a chance de construção de competências terapêuticas 

durante a supervisão é proporcional à variedade do repertório de técnicas pedagógicas 

do supervisor, embora se saiba pouco a respeito da eficácia de diferentes métodos de 

treinamento na aquisição de habilidades distintas20,26,64. De acordo com Bennett-Levy29, 

a aprendizagem declarativa pode ocorrer a partir da exposição a treinamentos, aulas, 

discussões e leituras, que podem se tornar processos mais ativos pelo incentivo ao 

questionamento e reflexão, acelerando a aquisição da habilidade63. Por meio de role-

plays, que tendem a ser mais eficazes na aquisição de conhecimento procedimental65, os 

terapeutas em formação têm a oportunidade de experimentar o conhecimento recém-

adquirido em um contexto mais seguro do que o cenário terapêutico, além de 

compreender e empatizar com os pacientes pela inversão de papéis63. Em investigação a 

respeito dos métodos de treinamento e supervisão percebidos como mais eficazes na 

aquisição de diferentes habilidades e conhecimentos por 120 terapeutas cognitivo-

comportamentais experientes, a modelagem foi reconhecida como uma estratégia de 

treinamento particularmente relevante, pela função de “ponte” entre o conhecimento 

declarativo e o procedimental. Já a prática reflexiva e a autoaplicação da TCC podem 
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ser particularmente úteis na melhoria da capacidade reflexiva e de habilidades 

interpessoais64. Também cabe ao supervisor clínico em TCC, portanto, um papel 

bastante ativo na promoção da aprendizagem do supervisionando, o que requer desse 

profissional formação específica em teorias da aprendizagem e familiaridade com 

ferramentas de metodologia ativa, de modo a potencializar a construção do 

conhecimento declarativo, procedimental e reflexivo. 

 

De acordo com Milne e James66, o desenvolvimento de todas essas competências em 

supervisão depende de treinamento específico e, para Newman18, da instrução precoce e 

continuada, que facilita aspectos práticos e de retenção, aumenta o ganho da supervisão 

a que o próprio supervisor se submete, além de promover a maior compreensão da 

complexidade que a realidade de um supervisor clínico costuma apresentar.  

No entanto, embora a prática clínica supervisionada durante a formação de 

psicoterapeutas seja hoje mandatória para a afiliação a associações profissionais ‒ como 

a Associação Psicológica Americana, a Sociedade Psicológica da Austrália e a 

Sociedade Psicológica Britânica62 ‒ e o treinamento de supervisores seja compreendido 

e crescentemente investigado como um mecanismo essencial para seu fortalecimento 

baseado em evidências, pouco se sabe a respeito de como melhor treinar esse 

profissional. Na realidade, o que se observa é que a maioria dos supervisores clínicos 

em exercício no mundo desempenha essa importante função sem qualquer treinamento 

em competências de supervisão67. E, segundo Falender e Shafrankse40, mesmo nas 

situações em que essa capacitação chega a ser oferecida, a expressiva variabilidade 

constatada, em termos de formato, conteúdo e qualidade de treinamento, reforça a 

emergência de esforços para monitorar e minimizar a oferta de supervisão ineficaz e 

insuficiente. Infelizmente, a literatura disponível sobre o treinamento de supervisores e 

seu impacto no desenvolvimento de competências terapêuticas e resultados de 

tratamento ainda é escassa e marcada por limitações metodológicas, geralmente 

relacionadas ao uso de medidas autoaplicadas, ausência de controles e de amostras mais 

representativas68,69, pouco contribuindo, portanto, para a implementação de práticas 

mais eficazes de disseminação da TCC.  
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Segundo levantamento informal realizado por Watkins Jr. e Wang50 junto a experts na 

área de treinamento e supervisão, em 12 países do mundo, é comum a inexistência de 

uma regulamentação específica, assim como de critérios de qualificação mínimos para a 

atuação do supervisor clínico. O que se espera desse profissional, de modo geral, é a 

demonstração de avançada experiência clínica. Infelizmente, o que se observa no Brasil 

não é diferente. A TCC surgiu no cenário brasileiro na década de 1990 e, em 2015, a 

principal associação de terapeutas cognitivos brasileiros já celebrava 17 anos de 

existência com cerca de 2400 afiliados, majoritariamente concentrados nas regiões Sul e 

Sudeste, 26,0% e 35,0% do total de membros, respectivamente. Em um levantamento 

realizado em 201070, a grande maioria dos terapeutas brasileiros que se identificavam 

como terapeutas cognitivo-comportamentais havia sido submetida a treinamento 

específico em TCC. No entanto, embora os cursos de especialização reconhecidos pelo 

Ministério da Educação geralmente ofereçam supervisão clínica aos alunos, pouco se 

conhece a respeito de como efetivamente ocorre o desenvolvimento de competências 

desse profissional, uma vez que não existe uma regulamentação a respeito do processo 

de formação de supervisores clínicos ou sistematização da prática clínica 

supervisionada, na área de Psicologia no Brasil71–73. Assim como ocorre nos cursos de 

graduação em Psicologia, nos cursos de pós-graduação em TCC no país, usualmente o 

enfoque e o formato da supervisão clínica ainda constituem decisão do próprio 

supervisor, condicionada por sua formação acadêmica e profissional, além da 

experiência prévia como aluno de supervisão, não havendo critérios objetivos 

específicos para esse exercício74.  

 

Nesse contexto, o presente estudo tem o objetivo de contribuir para a melhor 

compreensão do processo de construção de competências terapêuticas por meio da 

supervisão clínica em TCC no Brasil, observando rigor metodológico uma vez que 

iniciativas de escalabilidade da abordagem devem ser antecedidas e amparadas por 

pesquisas de maior robustez metodológica e mantidas pela atuação de profissionais mais 

competentes.  

 

Inicialmente, serão apresentados os resultados de uma investigação com o objetivo de 

descrever o panorama atual da formação de terapeutas cognitivo-comportamentais no 
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país. Em seguida, serão abordados os desafios e resultados encontrados na realização de 

um ensaio controlado randomizado, envolvendo o treinamento de supervisores clínicos 

de um centro de treinamento brasileiro, em competências centrais de supervisão, para 

então serem conhecidas as percepções dos recipientes da supervisão em cada um dos 

cenários (supervisão clínica como de costume, e supervisão clínica conduzida por 

supervisores treinados), a respeito da atuação dos respectivos supervisores.  
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3 OBJETIVOS 
 

• Conhecer o panorama atual da prática clínica supervisionada nos cursos de 

especialização em TCC no Brasil (Artigo 1). 

  

• Avaliar os resultados obtidos em termos de competência terapêutica, após cinco 

sessões de treinamento de um grupo de supervisores clínicos, comparando-os 

aos dados observados no grupo controle (Artigo 2).  

 

• Conhecer a perspectiva dos alunos a respeito do processo de prática clínica 

supervisionada antes e depois do treinamento, em comparação ao grupo controle 

(Artigo 3). 
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4 MÉTODO 

 

O presente estudo de intervenção foi composto por duas etapas distintas, porém 

interligadas entre si e considerando os objetivos propostos. Ambas foram desenvolvidas 

durante o ano de 2015 e serão descritas a seguir. 

 

4.1 PRIMEIRA ETAPA: PANORAMA DA SUPERVISÃO CLÍNICA EM TCC NO 

BRASIL  

 

Com o objetivo de conhecer o contexto atual da prática clínica supervisionada nos 

cursos de pós-graduação em TCC no Brasil, primeiramente foram identificados todos os 

cursos descritos como “especialização em TCC”, regularmente credenciados pelo 

Ministério da Educação (MEC) até o mês de maio de 2015. Não foram incluídos cursos 

direcionados a populações específicas e/ou cuja prática supervisionada tivesse na 

Análise do Comportamento sua principal orientação, visando com isso aumentar a 

homogeneidade da amostra. Todas as instituições selecionadas foram contatadas por 

telefone e e-mail e os coordenadores dos referidos cursos foram convidados a participar 

da pesquisa mediante o preenchimento de um questionário eletrônico desenvolvido pela 

pesquisadora principal, em uma plataforma virtual (Survey Monkey), sem identificação 

do respondente. O questionário continha nove perguntas de múltipla escolha, 

relacionadas a características gerais e específicas da prática clínica supervisionada 

oferecida no curso e a respeito do desenvolvimento do supervisor, com oportunidade 

para comentários adicionais opcionais. As respostas obtidas foram lançadas em um 

banco de dados e, em seguida, foram realizadas análises descritivas, com o objetivo de 

conhecer a frequência das variáveis estudadas.  

 

4.2 SEGUNDA ETAPA: ENSAIO RANDOMIZADO CONTROLADO  

 

Inclusão e Randomização dos participantes 

 

Em março de 2015, todos os supervisores e alunos matriculados nos cursos de 

especialização em TCC, oferecidos por uma instituição privada da cidade de São Paulo 
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(SP) e suas filiais em Ribeirão Preto (SP), Brasília (DF) e Maringá (PR), foram 

informados sobre o presente estudo de intervenção e convidados a participar (Figura 1). 

Foram coletados dados demográficos, acadêmicos e relativos a experiência e 

treinamento prévio em TCC e Supervisão Clínica a respeito de cada profissional que 

concordou em participar do estudo. Como parte das medidas de linha de base, ainda foi 

solicitado aos terapeutas em formação que entregassem um atendimento gravado 

durante o mês de abril, com autorização formal do paciente, sem identificação de 

ambos. Sessões iniciais ou de terminação não seriam aceitas, por apresentarem uma 

estrutura distinta em relação às demais sessões que integram um tratamento em TCC. 

Os supervisores e terapeutas em formação que completaram todas as medidas de linha 

de base foram randomizados.  

 

Figura 1 - Participantes da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Um grupo de 18 supervisores voluntários foi aleatoriamente dividido em dois grupos, 

com 9 participantes (estratificação por seleção sistemática proporcional, considerando o 

tempo de experiência em TCC e como supervisor clínico), de acordo com o momento 

de exposição ao treinamento em supervisão clínica (grupo experimento e controle). Em 

Instituição privada de pós-graduação em TCC 
 

Supervisores clínicos dos 
cursos de especialização 

Alunos matriculados nos 
cursos de especialização 

20 Supervisores interessados 67 Alunos interessados 

Preenchimento do TCLE, questionários e medidas de linha de base 

18 Supervisores  37 Alunos 
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seguida, esses supervisores foram novamente alocados, por seleção sistemática 

proporcional por ordem alfabética e em razão do tempo de experiência com TCC e na 

área de supervisão clínica, em cada subgrupo de supervisão previamente sorteado pela 

própria instituição (Figura 2).  

 

Figura 2 - Randomização dos Participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Todos os supervisores participantes do estudo supervisionaram um ou mais grupos fixos 

de aproximadamente quatro alunos matriculados no curso de especialização em TCC, 

durante cinco encontros consecutivos, com duração aproximada de 4h, mensalmente, 

realizados após o treinamento do grupo experimento. Os supervisores e terapeutas do 

grupo controle ofereceram e receberam supervisão como de costume. Isso envolve a 

oferta de supervisão clínica em grupo, com ênfase no acompanhamento dos pacientes 

atendidos e nas dúvidas trazidas pelos alunos. Também como é o padrão da instituição, 

apenas foram supervisionados, tanto pelos supervisores do grupo experimento quanto 

pelo grupo controle, casos envolvendo pacientes adultos, com sintomas de ansiedade 

18 Supervisores 

Estratificação por seleção sistemática proporcional  

Grupo de 
Supervisão 

Grupo Experimento  
(9 Supervisores) 

Grupo Controle 
 (9 Supervisores) 

Alocação aleatória em cada subgrupo de supervisão 

Grupo de 
Supervisão 

Grupo de 
Supervisão 

Grupo de 
Supervisão 

Grupo de 
Supervisão 



30	
	

e/ou depressão e ausência de transtorno de personalidade. Isso garantiu uma maior 

homogeneidade à amostra de pacientes atendidos pelos alunos, assim como de 

demandas trazidas para a supervisão, o que facilita a aprendizagem de alunos iniciantes. 

 

Intervenção 

 

O grupo experimento foi submetido a cinco sessões de treinamento, cada uma com 

quatro horas de duração média, em uma sala de aula cedida pela instituição onde o 

estudo foi realizado, na cidade de São Paulo (SP). Entre os meses de maio e outubro de 

2015, competências centrais em supervisão42,44,45,75,76 foram abordadas por meio de 

leituras dirigidas, atividades práticas, folhetos de referência, aulas teóricas, discussões 

em grupo, demonstrações, role-plays e exercícios de prática reflexiva (Figura 3).  

 

Figura 3 - Conteúdo das sessões de treinamento em competências centrais em supervisão 
clínica, oferecido entre os meses de maio e outubro de 2015, em São Paulo (SP).  

 
Meses 

 
Conteúdo 

Maio Modelos de supervisão, competências centrais em supervisão, importância e uso do feedback 
em supervisão. 

Junho Contrato, estrutura da sessão de supervisão e estabelecimento de metas em supervisão. 
 

Agosto Promoção da aprendizagem em supervisão, princípios da aprendizagem do adulto, uso de  
metodologia ativa em supervisão. 

Setembro Avaliação em supervisão em TCC, repertório de ferramentas para avaliação do aluno em 
supervisão, características e desafios da supervisão em grupo. 

Outubro Aliança em supervisão, promoção da prática reflexiva em supervisão e desenvolvimento 
contínuo do supervisor. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Capacitação para a condução do treinamento 

 

Para a realização deste estudo, a pesquisadora principal participou de 82h de 

treinamento em ensino e supervisão em TCC, oferecido pelo Instituto Beck (EUA) e 

pelo Centro de Terapia Cognitiva de Oxford (Inglaterra), complementados com 8h de 

supervisão individual com a diretora de cursos do Centro de Terapia Cognitiva de 

Oxford, para discussão e refinamento do desenho do estudo, além de 48h de 

metassupervisão com supervisores seniores. O programa de treinamento foi planejado, 
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considerando princípios da teoria de aprendizagem do adulto77 e cada encontro foi 

individualmente submetido à supervisão de um consultor com experiência na área de 

ensino e supervisão clínica em TCC, anterior e posteriormente à sua realização. O grupo 

controle recebeu o mesmo treinamento, em formato intensivo, logo após o encerramento 

do primeiro grupo.  

 

Avaliação do treinamento 

 

Ao final de cada encontro, aspectos como viabilidade do treinamento, aceitação e 

satisfação dos participantes, bem como o impacto percebido por eles em termos de 

confiança e competência, como resultado do treinamento, foram avaliados pelos 

supervisores do grupo experimento, por meio de uma adaptação para o português da 

escala Training Acceptability Rating Scale (TARS-1), desenvolvida por Davis e 

colaboradores em 198978. O feedback coletado contribuiu para o refinamento dos 

encontros de treinamento vindouros, visando aumentar o aproveitamento dos 

participantes. 

 

Avaliação da Competência Terapêutica 

 

Após a conclusão do treinamento dos supervisores do grupo experimento, em outubro 

de 2015, solicitou-se aos terapeutas em formação que entregassem uma nova gravação 

de um atendimento em TCC realizado durante o mês de novembro do mesmo ano, de 

modo que fossem obtidas gravações de atendimentos realizados pelos terapeutas em 

formação, de ambos os grupos, antes e depois da intervenção. Similarmente ao 

procedimento inicial, sessões iniciais ou de terminação não seriam aceitas, assim como 

gravações de atendimentos a pacientes com transtornos de personalidade ou 

apresentações mais graves.  

A avaliação do desenvolvimento de competências terapêuticas pelos terapeutas 

supervisionados foi realizada com a utilização da Cognitive Therapy Scale (CTS)56 por 

um avaliador cego, em relação à identidade e à alocação dos terapeutas, os quais 

também desconheciam sua alocação no experimento. Os atendimentos gravados antes e 

após o término do treinamento foram avaliados segundo a presença e qualidade de 
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determinadas características do atendimento em TCC. A partir desses critérios de 

referência, um escore é gerado e uma pontuação acima de 40 representa um 

atendimento realizado de modo competente. A calibragem da avaliação foi garantida 

pelo treinamento específico e supervisão periódica do avaliador principal por um 

consultor sênior, experiente em relação ao uso da CTS e pela utilização de avaliadores 

externos, que reavaliaram gravações aleatoriamente selecionadas.  

 

Avaliação da competência do supervisor 

 

Imediatamente após cada encontro mensal dos grupos de supervisão clínica, foi 

solicitado a todos os terapeutas em formação que preenchessem o formulário de 

feedback do supervisionando, que integra a Escala de Competência do Supervisor 

(Supervisor Competence Scale, SCS), com o objetivo de conhecer a perspectiva dos 

supervisionandos. Essa escala foi desenvolvida para estruturar o processo de avaliação 

da competência em supervisão, mediante itens gerais e específicos. Ela incorpora as 

competências em supervisão clínica definidas por Roth e Pilling44 e orientações para a 

boa prática em supervisão79, da maneira mais sucinta e simples possível, o que pode 

facilitar sua utilização. Em cada feedback mensal do supervisionando, o terapeuta em 

formação foi convidado a registrar, especificamente, aspectos  positivos, negativos e 

pontos a melhorar em relação à atuação do supervisor durante a sessão de supervisão 

mais recente. Para o propósito deste estudo, as 6 áreas de competência em supervisão ‒ 

estrutura, promoção da aprendizagem, relacionamento em supervisão, outros aspectos 

processuais, aspectos éticos e prática reflexiva ‒ foram transformadas em 7, uma vez 

que os itens relacionamento em supervisão e outros processos foram integrados em 

uma única área e o item, promoção da aprendizagem foi subdividido em 3, para melhor 

representar a identificação de intervenções direcionadas para a aprendizagem 

declarativa, procedimental e reflexiva. Códigos foram estabelecidos para cada um dos 

critérios objetivos da escala para avaliação da competência do supervisor (SCS) e 

sistematicamente atribuídos à informação específica constante no feedback da sessão de 

supervisão dos terapeutas em formação. O mesmo procedimento foi realizado por um 

codificador independente, para garantir a acurácia da atribuição de códigos, realizada 
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pela investigadora principal. Eventuais divergências foram discutidas até que o 

consenso fosse alcançado. 	

 

4.3 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Cálculo amostral 

 

Considerando um modelo de regressão linear para um teste bicaudal da 

família t, um f2 (tamanho de efeito padronizado obtido por [R2/1-R2]) capaz de 

identificar magnitudes de efeito da ordem de 0,25, considerada como moderada por 

Cohen80 (efeito pequeno f2=0,02, moderado f2=0,15 e grande f2=0,35), poder de 80%, 

nível de significância 5%, três preditores (grupo, medida de linha de base e ano de 

ingresso), foi obtida uma amostra de, no mínimo, 34 sujeitos. Optou-se por um valor 

intermediário que abarcaria a possibilidade de identificação de efeitos moderados, dado 

que, abaixo dele, geraria amostras impraticáveis do ponto de vista logístico; e, acima 

desse valor, talvez seria irrealista do ponto de vista de magnitude possível para uma 

intervenção educacional.  

 

Avaliação do efeito do treinamento em termos de competência terapêutica 

 

Com o objetivo de avaliar os efeitos da intervenção em comparação com o grupo 

controle, no que se refere ao desfecho primário (aumento no escore total da CTS) e suas 

diferentes subescalas (competências terapêuticas gerais, competências interpessoais e 

competências específicas da TCC), quatro regressões lineares foram utilizadas. Os 

escores de cada subescala foram obtidos pela somatória de itens específicos da CTS: 

estabelecimento da agenda, feedback, colaboração e manejo do tempo constituem 

competências gerais; compreensão e eficácia interpessoal formam competências 

interpessoais; e competências específicas da TCC compreendem o uso de descoberta 

guiada, foco em cognições e comportamentos-chave, estratégia de mudança, aplicação 

de técnicas da TCC e uso da tarefa de casa. Esse procedimento é chamado de parceling, 

cujas características psicométricas, em termos de confiabilidade, são descritas por Little 

e colaboradores81. Para cumprir o paradigma de intenção de tratar, em que todos os 
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sujeitos randomizados devem ser analisados, foi realizado um procedimento de 

imputação múltipla, lidando com os dados faltantes na avaliação de follow-up, conforme 

descrição de Moher e colaboradores82 nas diretrizes do CONSORT (Figura 4). Cinco 

conjuntos de dados foram imputados, tendo sido inseridas no modelo de imputação as 

variáveis alocação (grupo controle ou experimento), quatro medidas de linha de base e 

follow-up. As medições em que não houve perdas (presença de quatro avaliações de 

linhas de base) foram utilizadas apenas como preditores. As medidas de follow-up 

foram utilizadas concomitantemente como preditores e na imputação dos cinco 

conjuntos de dados, segundo as recomendações de Moons e colaboradores83. 
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Figura 4 - Fluxo do estudo (CONSORT) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Dados da pesquisa. 

 

O método de imputação adotado foi a especificação totalmente condicional, sem 

restrições em termos do alcance dos valores contínuos imputados (resultados primários 

e secundários, ou seja, a avaliação das subescalas), assumindo-se o mecanismo de 

67 Terapeutas 

Randomizados (n= 37) 

Grupo Experimento  
(n=19) 

Grupo Controle 
 (n=18) 

Excluídos (n= 30) 
- 30 Terapeutas não 
preencheram todas as 
medidas de base. 
  

Perda de seguimento  
(n= 6) 

- 6 Terapeutas não 
enviaram a segunda 
gravação. 
 

Perda de seguimento 
(n=6) 

- 6 Terapeutas não 
enviaram a segunda 
gravação. 

 

Analisados 
(n= 19) 

Analisados 
(n= 18) 
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perdas devidas ao acaso (missing at random - MAR). As vantagens desse mecanismo 

são discutidas por Sterne e colaboradores84, em virtude de análises imparciais e 

estatisticamente mais robustas quando comparadas a análises baseadas em casos 

completos. 

 

Os cinco conjuntos de dados foram analisados por regressão linear e o efeito da 

intervenção foi obtido por estimativas agrupadas dos cinco conjuntos de dados 

imputados, ajustados para avaliação inicial (pré-intervenção) e ano de ingresso no curso. 

Devido ao tamanho reduzido da amostra, a adição concomitante de mais de três 

covariáveis no modelo foi evitada, mantendo dez sujeitos por covariável85, para garantir 

uma previsão precisa. Assim, foram utilizadas as covariáveis grupo de alocação, 

avaliação inicial relacionada ao desfecho testado e ano de ingresso no curso (uma 

covariável dicotômica: 2014 vs. 2015). Esta última covariável foi inserida em razão da 

maior exposição à prática clínica supervisionada em TCC dos terapeutas que se 

encontravam no último rodízio de supervisão do curso, em comparação aos terapeutas 

recém-matriculados, que iniciariam seu primeiro rodízio de supervisão.  

 

Avaliação do efeito do treinamento a partir da percepção do supervisionando 

 

Três equações de estimação generalizada (GEE) foram utilizadas para avaliar o efeito 

da randomização dos terapeutas nos 3 domínios do feedback de avaliação (pontos 

positivos, negativos e a melhorar) ao longo de 5 avaliações distintas. Cada um desses 

domínios foi constituído por 7 perguntas dicotômicas, totalizando, assim, 21 itens que 

poderiam ser identificados pelos terapeutas em formação, a respeito da atuação de seus 

supervisores. As supervisões clínicas foram mensais, após cada um dos 5 encontros de 

treinamento em competências de supervisão. Em termos de escore, a somatória das 

atividades em cada um dos domínios gerou 3 parcelas (uma contagem com mínimo de 0 

e máximo de 7 pontos). Essas parcelas (parceling) têm propriedades psicométricas 

relevantes para este estudo como o aumento da confiabilidade, ao invés de avaliar item 

a item de cada ponto positivo, negativo e a melhorar94. Como o desfecho para essas 

parcelas é uma contagem, foi utilizado um modelo de Poisson para avaliar os efeitos da 

intervenção.  
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Uma subanálise foi conduzida exclusivamente para três itens do domínio positivo, 

relacionados à promoção da aprendizagem declarativa, procedimental e reflexiva. Para 

essas perguntas com desfecho dicotômico foi utilizada uma função de ligação log sob 

um modelo de distribuição binomial, o que gerou como estimativa razões de risco 

(RR). Essa estimação no ambiente de GEE foi implementada no Stata versão 14, tal 

como proposto por Wacholder86 1986. Essa abordagem tem sido descrita em diferentes 

artigos87–89 e é chamada de regressão log-binomial90 ou ainda regressão log-linear 

binomial91. Considerando que os dados têm estrutura aninhada no tempo (cinco 

observações do mesmo sujeito), o GEE se mostra adequado principalmente por permitir 

a estimação de RR em um ambiente que permite considerar um fator de autorregressão 

de primeira ordem para os desfechos em questão. Como medidas de ajuste, utilizaram-

se o ano de ingresso no curso (medida dicotômica; alunos matriculados em 2014 ou 

2015) e o status da alocação randômica (controle ou intervenção). 

 

Em razão da fragilidade metodológica comumente observada, tanto nos desenhos dos 

estudos realizados na área de supervisão clínica em TCC, quanto nos relatos da 

condução dessas pesquisas, optou-se não apenas pelo uso de um grupo controle, que 

recebeu supervisão como de costume, pelo cegamento de terapeutas e avaliadores e pelo 

uso de medidas objetivas e escalas validadas, mas também pela adoção das diretrizes e 

listas de verificação CONSORT82,92, com o objetivo de maximizar a qualidade do relato 

a ser apresentado.  

 

O presente estudo de intervenção foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Maternidade Clímério de Oliveira (MCO/UFBA, Parecer n° 1.050.796) e submetido ao 

Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos. Todos os coordenadores de cursos,  

supervisores, terapeutas em formação e pacientes que aceitaram participar do estudo, 

assinaram um termo de consentimento informado, em que foram devidamente 

esclarecidos a respeito da pesquisa e da confidencialidade garantida a todos. Foi 

oferecido aos participantes da segunda etapa um treinamento intensivo de 16h em 

competências terapêuticas centrais, como agradecimento pela conclusão de todas as 

etapas do estudo, além de sessões de tutoria individual de 20 minutos com a 

pesquisadora principal. 
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5 ARTIGO 1 – REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA CLÍNICA 
SUPERVISIONADA EM CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM TERAPIA 
COGNITIVO-COMPORTAMENTAL NO BRASIL. 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

A qualidade do atendimento oferecido em psicoterapia tem se tornado um verdadeiro 

desafio para os cursos de graduação e pós-graduação em Psicologia, em todo o mundo. 

E essa busca pela formação de profissionais competentes no campo da Psicologia 

Clínica passa, necessariamente, pela qualidade da prática supervisionada23,25,42,44,75,76,93. 

Entretanto, na prática, muitas vezes o enfoque e o formato da supervisão clínica 

constituem decisão do próprio supervisor, estando, portanto, condicionados à sua 

formação acadêmica e profissional e à sua experiência prévia como aluno de supervisão, 

não havendo critérios objetivos específicos ou sistematização do processo de prática 

clínica supervisionada68,72,94.  

 

Embora a supervisão clínica seja também reconhecida como essencial ao exercício da 

terapia cognitivo-comportamental (TCC) de qualidade33,42,95, apenas recentemente pôde 

ser observada uma mobilização para compreender mais profundamente a maneira como 

a competência terapêutica se desenvolve ao longo do processo de formação 

profissional23,25,65.  

 

Competência em psicoterapia pode ser compreendida como o resultado da integração de 

uma base sólida de conhecimento, habilidade prática e sistemas de valores19,75, visando 

beneficiar o paciente por meio do exercício clínico de qualidade, que pode ser 

objetivamente avaliado e desenvolvido mediante treinamento, supervisão e reflexão19.  

Nos últimos anos, diversos autores elaboraram propostas curriculares sobre o que 

seriam as competências centrais em psicoterapia44. Sperry20 reuniu essas sugestões em 

um conjunto abrangente de competências, que inclui uma sólida orientação teórica, 

desenvolvimento e manutenção da aliança terapêutica, planejamento (avaliação, 

conceitualização de caso e plano de tratamento) e implementação da intervenção, 

avaliação do progresso terapêutico e sensibilidade em relação a aspectos éticos e legais.  

O processo de construção dessas competências centrais pode ser compreendido a partir 
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do modelo Declarativo-Procedimental-Reflexivo (DPR), proposto por Bennett-Levy29, 

segundo o qual as diferentes competências terapêuticas são desenvolvidas de maneira 

distinta30. A aprendizagem declarativa pode ocorrer a partir da exposição a 

treinamentos, apresentações, discussões e leituras, enquanto role-plays e o uso de 

modelagem tendem a ser mais eficazes na construção de habilidades procedimentais. A 

prática reflexiva pode ser particularmente útil na melhoria da capacidade reflexiva e de 

habilidades interpessoais. Vale ressaltar, entretanto, que, embora evidências sugiram 

que o treinamento e supervisão em TCC podem levar ao refinamento de habilidades 

terapêuticas, pouco se conhece a respeito da eficácia de diferentes métodos de ensino na 

aquisição de habilidades distintas20,44,64.  

 

A despeito das limitações metodológicas e das modestas evidências relacionadas à 

inclusão do treinamento baseado em competências, em programas de formação de 

terapeutas20, estudos encontrados na literatura fornecem orientações promissoras a 

respeito de aspectos centrais do processo de supervisão clínica, tais como aliança, 

contrato de supervisão, métodos de ensino e avaliação1,23,76. Também tem sido abordada 

a maneira como a supervisão clínica reflete o processo de aprendizagem no adulto, por 

meio da observação, reflexão, conceituação e testagem de ideias em novas situações79.  

Sabe-se que a prática supervisionada de qualidade constitui elemento essencial para o 

desenvolvimento das habilidades necessárias ao atendimento competente em 

TCC25,33,42. Pesquisas recentes indicam que a supervisão clínica tem um efeito positivo 

sobre a construção e manutenção de competências terapêuticas, o que sugere a 

relevância de estudos a respeito dos elementos associados à maior eficácia em 

supervisão e que investiguem alternativas para disseminação da prática clínica 

supervisionada de boa qualidade64,65,68.  

 

No entanto, apesar de terem sido definidas as diretrizes curriculares nacionais para os 

cursos de graduação e para a formação de professores de Psicologia96, não existe uma 

regulamentação do processo de formação de supervisores clínicos ou sistematização da 

prática clínica supervisionada na área de Psicologia no Brasil, além da insuficiente 

atenção dedicada ao treinamento de supervisores, situação que produz dificuldades não 

muito distintas daquelas observadas na definição, promoção e construção de 
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competências entre terapeutas cognitivo-comportamentais42,76.  

 

Nesse contexto, o presente estudo tem o objetivo de contribuir para a maior 

compreensão do processo de construção de competências terapêuticas por meio da 

Supervisão Clínica em TCC no Brasil, a partir de reflexões iniciais sobre o panorama 

atual da formação de terapeutas cognitivo-comportamentais.  

 

5.2 MÉTODO  

 

Inicialmente, foram identificados todos os cursos de especialização em Terapia 

Cognitivo-Comportamental regularmente credenciados pelo Ministério da Educação 

(MEC) até o mês de maio de 2015. Não foram incluídos no estudo cursos direcionados 

a populações específicas e/ou cuja prática supervisionada tivesse na análise do 

comportamento sua principal orientação, visando com isso aumentar a homogeneidade 

da amostra. Todas as instituições selecionadas foram contatadas por telefone e e-mail e 

os coordenadores dos referidos cursos, que concordaram em participar da pesquisa, 

preencheram um questionário desenvolvido em plataforma de pesquisas online sobre o 

exercício da prática clínica supervisionada nos cursos de especialização em TCC. O 

referido questionário assegurou a não identificação do respondente e continha nove 

perguntas de múltipla escolha relacionadas a características gerais, específicas e 

associadas ao desenvolvimento do supervisor, com oportunidade para comentários 

adicionais opcionais. As respostas obtidas foram lançadas em um banco de dados e, em 

seguida, realizaram-se análises descritivas, com o objetivo de conhecer a frequência das 

variáveis estudadas. Todos os participantes foram devidamente esclarecidos a respeito 

da pesquisa e da confidencialidade garantida aos respondentes.  

 

5.3 RESULTADOS  

Todas as instituições que ofereciam cursos descritos como Especialização em Terapia 

Cognitivo-Comportamental (TCC), regularmente credenciados junto ao Ministério da 

Educação, foram contatadas pela equipe de pesquisadores, no período compreendido 

entre maio e agosto de 2015. Das 27 instituições distribuídas em todas as regiões do 

País, apenas uma não pôde ser contatada, duas se recusaram a responder o questionário, 
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duas concordaram em participar mas não responderam o questionário e quatro não 

oferecem o curso atualmente. Entre as 18 instituições restantes, 3 oferecem prática 

clínica supervisionada, embora a ênfase não seja em TCC, e 2 instituições não oferecem 

supervisão clínica aos alunos de especialização (Tabela 1).  

Tabela 1 – Distribuição das instituições de ensino que oferecem cursos de especialização em 
TCC regularmente credenciadas junto ao MEC, segundo contato realizado entre 
maio e agosto de 2015.  

Instituições regularmente credenciadas junto ao MEC ou CFP N % 

Ausência de contato 1 3,7 

Não-preenchimento do questionário 2 3,7 

Recusa 2 7,4 

Curso não oferecido atualmente 4 14,8 

Supervisão clínica com ênfase distinta 3 11,1 

Prática clínica supervisionada não integra o curso 2 7,4 

Prática clínica supervisionada com ênfase em TCC ou TC. 13 55,6 

Total 27 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa 

Em se tratando das características gerais da prática clínica supervisionada nos cursos de 

especialização participantes deste estudo, observou-se que mais da metade das 

instituições oferece sessões de supervisão clínica mensais. Embora alguns 

coordenadores tenham relatado disponibilidade eventual de supervisão individual para 

atender necessidades extraordinárias dos alunos, todos os cursos ofereciam o formato de 

supervisão em grupo, com distribuição de alunos por supervisor, variando entre até 5 e 

mais de 10 alunos por supervisor. No que tange à carga horária reservada para as 

sessões de supervisão clínica em grupo, a maioria dos cursos (61,54%) dedica pelo 

menos 75 horas a essa atividade, dentre os quais 38,46% disponibilizam uma carga 

horária superior a 100 horas para a prática clínica supervisionada (Tabela 2).  
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Tabela 2 - Características gerais da prática clínica supervisionada oferecida pelos cursos de 
especialização em TCC regularmente credenciados junto ao MEC que participam 
deste estudo. 

Características gerais da prática clínica supervisionada  

Frequência das sessões de Supervisão Clínica N % 

Semanal 3 23,08 

Quinzenal 3 23,08 

Mensal 7 53,85 

Bimestral  0 0,00 

 

Formato das sessões de Supervisão Clínica N % 

Individual 0 0 

Em grupo (até 5 alunos por supervisor) 5 38,46 

Em grupo (5 a 10 alunos por supervisor) 4 30,76 

Em grupo (mais de 10 alunos por supervisor) 4 30,76 

 

Carga horária dedicada à Supervisão Clínica N % 

Até 50 horas  4 30,76 

Entre 50 e 75 horas 1 7,79 

Entre 75 e 100 horas 3 23,08 

Mais de 100 horas 5 38,46 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quanto a aspectos mais específicos da implementação de sessões de supervisão clínica 

em TCC (Tabela 3), 61,54% dos cursos não dispõem de uma estrutura de supervisão 

que oriente a atuação do supervisor clínico. Entre aqueles que oferecem supervisão 

estruturada, foram descritos pelos respectivos coordenadores elementos relativos não 

apenas à estrutura a ser observada pelo supervisor, como também aos conteúdos 

abordados e aos métodos de ensino utilizados. A descrição de casos clínicos e 

intervenções realizadas, elaboração e refinamento de conceitualizações de caso, uso de 

role-plays e de registros padronizados dos atendimentos de cada mês, assim como o 

incentivo à participação ativa dos alunos, integraram os elementos relatados pelos 

coordenadores de curso.  

A avaliação do aluno em supervisão é praticada na grande maioria (84,62%) dos cursos 

de especialização em TCC, frequentemente fundamentada em critérios quantitativos, 

como assiduidade, número de pacientes atendidos e atendimentos realizados; e 
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qualitativos, como iniciativa, participação na sessão de supervisão, condução e 

conhecimento do caso, bem como a aplicação de técnicas específicas (descritas ou 

demonstradas através de role-plays). Também costumam integrar a avaliação do aluno 

em supervisão a elaboração de relatórios (padronizados ou não) de atendimentos 

realizados e relatos de casos concluídos. A avaliação do desempenho do supervisor foi 

menos frequente (53,85%) e, de acordo com a descrição opcional dos coordenadores de 

curso, também menos estruturada. Nos cursos em que acontece, a avaliação do 

desempenho do supervisor clínico costuma ser realizada pelos próprios alunos por meio 

de questionários periódicos, fichas de avaliação do curso ou mesmo feedback informal.  

 
Tabela 3 - Características específicas da prática clínica supervisionada oferecida pelos cursos 

de especialização em TCC regularmente credenciados junto ao MEC que 
participam deste estudo. 

Características específicas da prática clínica supervisionada  

Estrutura de Supervisão N % 

Sim 5 38,46 

Não 8 61,54 

 

Avaliação do aluno em Supervisão N % 

Sim 11 84,62 

Não 2 15,38 

 

Avaliação do desempenho do Supervisor Clínico N % 

Sim 7 53,85 

Não 6 46,15 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Foram ainda investigados aspectos relativos a práticas institucionais de contratação e 

desenvolvimento dos supervisores clínicos (Tabela 4). A expressiva maioria (92,31%) 

das instituições participantes deste estudo seleciona supervisores clínicos a partir de 

critérios relativos à formação acadêmica e ao tempo de experiência em TCC. Algumas 

instituições ainda consideram o tempo de prática docente e a experiência prévia na área 

de supervisão clínica. Apenas três instituições mencionaram a prática de co-supervisão 

ou acompanhamento e observação de supervisores mais experientes como etapa de 

preparação para a atuação em supervisão clínica. A prática de sessões de meta-
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supervisão pareceu pouco difundida nos cursos de especialização investigados, sendo 

realizada por apenas 23,08% desta amostra, nem sempre com formato e periodicidade 

regulares.  
 
Tabela 4- Práticas institucionais de contratação e desenvolvimento dos supervisores clínicos 

das instituições regularmente credenciadas junto ao MEC que participam deste 
estudo. 

 
Práticas institucionais de contratação e desenvolvimento de supervisores clínicos 
 
Critérios específicos para contratação do Supervisor Clínico N % 
Sim 12 92,31 
Não 1 7,69 

 
Prática de Meta-Supervisão N % 
Sim 3 23,08 
Não 10 76,92 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

5.4 DISCUSSÃO 

 

A Secretaria de Regulamentação e Supervisão da Educação Superior do MEC 

determinou, através da Resolução CES/CNE nº 2 e da Instrução Normativa nº 1, 

publicadas em 12 de fevereiro e 16 de maio de 2014, respectivamente, a obrigatoriedade 

da inserção no cadastro nacional de cursos de pós-graduação lato sensu 

(especialização), oferecidos nas modalidades presencial e a distância por instituições 

credenciadas no Sistema Federal de Ensino97. Esta determinação gerou muitas 

discussões e levou a uma mudança expressiva na oferta de cursos de especialização em 

TCC no Brasil, de modo que, até agosto de 2015, o cadastro nacional contava apenas 

com 27 cursos regularizados, o que restringiu a amplitude amostral desta investigação. 

Além disso, dos 27 cursos cadastrados como Especialização em Terapia Cognitivo- 

Comportamental, 4 não se encontram em atividade e 5 não oferecem prática Clínica 

Supervisionada em TCC, refletindo a ausência de uma regulamentação mais abrangente 

para a formação de Psicólogos Clínicos no País, que inclua a sistematização da prática 

clínica supervisionada como elemento essencial ao atendimento de qualidade em 

psicoterapia.  
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Entre os cursos de especialização que participaram deste estudo, mais da metade oferece 

sessões de supervisão clínica mensais, em grupo, com distribuição de alunos por 

supervisor, variando entre até cinco e mais de 10 alunos por supervisor. A frequência 

mensal favorece a participação de alunos que residem em localidades diferentes, bem 

como a alocação de supervisores clínicos que, não raro, desenvolvem outras atividades, 

muitas vezes em regiões distintas do País. A supervisão em grupo tem se tornado uma 

modalidade bastante comum em cursos de formação de novos terapeutas cognitivo-

comportamentais98, não apenas em razão do maior custo-benefício, mas também pela 

maior exposição a diferentes casos e pontos de vista e pela maior variedade de métodos 

de ensino99.  

Em termos da carga horária reservada à supervisão clínica nos cursos de especialização 

em TCC, ainda não existe um consenso quanto à carga horária mínima para a 

construção de competências terapêuticas básicas100,101. No entanto, Barnfield e 

colaboradores102 observaram a melhora de competências terapêuticas após 300 horas de 

aulas teóricas, 300 horas de experiência prática e 50 horas de supervisão clínica em 

alunos de pós-graduação em TCC. Outros estudos sugerem que a competência 

terapêutica pode ser alcançada, no mínimo, com 120 horas de aulas teóricas, 80 horas de 

experiência clínica e 80 horas de supervisão103. Na maioria dos cursos aqui 

investigados, a carga horária mínima reservada para as sessões de supervisão clínica foi 

de, pelo menos, 75 horas, o que pode ser sugestivo do reconhecimento da importância 

da prática clínica supervisionada na formação de profissionais competentes em TCC.  

A ausência de uma estrutura de supervisão foi identificada em mais da metade dos 

cursos que participaram desta investigação, embora a importância da estruturação das 

sessões de supervisão, à semelhança do que ocorre nas sessões de psicoterapia, já esteja 

solidamente estabelecida na literatura referente à supervisão clínica em TCC75,104. 

Foram descritas como práticas comuns nos cursos que adotam uma estrutura de 

supervisão a apresentação de casos clínicos e de intervenções realizadas, elaboração e 

refinamento de conceitualizações de caso e uso de role-plays, enfatizando a participação 

ativa dos alunos. Muitos desses elementos também foram identificados por Milne e 

James95 em uma revisão de estudos que avaliaram o impacto da supervisão clínica em 

TCC. Segundo os autores, os principais métodos de supervisão associados a benefícios 
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diretos para os supervisionandos foram o acompanhamento de atendimentos, 

modelagem de competências, uso de instruções específicas, estabelecimento de 

objetivos e prática de feedback regular a respeito do desempenho do aluno. Além disso, 

Neufeld e Cavenage105 também reforçam a positiva contribuição dos exercícios de 

conceitualização cognitiva para a maior compreensão dos casos clínicos 

supervisionados. É interessante observar que o uso de sessões gravadas em supervisão, 

embora constitua prática amplamente recomendada e associada a maior eficácia 

terapêutica73,106, não parece integrar as sessões de supervisão clínica dos cursos de 

especialização em TCC no País.  

A avaliação do aluno em supervisão constitui prática regular na maioria dos cursos aqui 

investigados, geralmente envolvendo aspectos quantitativos e qualitativos da 

experiência clínica do aluno, assim como de sua participação na sessão de supervisão, 

além da produção de registros periódicos das intervenções realizadas e dos casos 

concluídos. Segundo Muse e Mcmanus1, a avaliação da competência do terapeuta em 

supervisão geralmente se baseia na observação do seu desempenho ao longo do 

processo de supervisão clínica, de modo que avaliações de supervisão informais e não 

padronizadas costumam integrar contextos de treinamento de terapeutas cognitivo-

comportamentais em todo o mundo. Em produções científicas, no entanto, a 

competência de terapeutas cognitivo-comportamentais é comumente avaliada por 

escalas autoaplicadas, por medidas de resultado do tratamento ou pela avaliação de 

atendimentos realizados em TCC por avaliadores externos107. A Escala de Terapia 

Cognitiva tem sido frequentemente utilizada para este fim, a despeito da maior demanda 

de recursos e riscos potenciais para a privacidade dos pacientes atendidos, constituindo 

uma alternativa mais confiável para avaliação da competência terapêutica108. Embora 

não haja estudos conclusivos relacionando o treinamento de terapeutas ao aumento da 

competência e à melhora nos resultados terapêuticos obtidos com pacientes29, diversos 

autores também recomendam o acompanhamento do resultado de tratamentos como um 

indicador de sucesso da prática supervisionada em programas de formação de 

terapeutas33,109.  

Muse e Mcmanus1 revisaram 64 artigos relacionados à avaliação de competência em 

TCC em quatro níveis distintos: demonstração de conhecimento teórico relevante, 
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compreensão sobre como aplicar esse conhecimento, demonstração de habilidades e uso 

dessas habilidades na prática clínica. De acordo com as autoras, em decorrência de 

limitações empíricas e metodológicas, atualmente não é possível fazer recomendações 

baseadas em evidências a respeito da avaliação da competência em TCC, mas o 

desenvolvimento de instrumentos estruturados para avaliar o desempenho do supervisor 

clínico pode ser uma contribuição fundamental para a avaliação de aspectos mais 

complexos do desenvolvimento de competências. Consequentemente, não apenas a 

construção de competências terapêuticas, mas também a identificação e o refinamento 

de competências centrais em supervisão passaram a interessar diversos pesquisadores 

dedicados à disseminação da TCC23,42,44,65,76,79. Neste estudo a avaliação do desempenho 

do supervisor foi relatada em pouco mais da metade dos cursos participantes, sendo 

frequentemente realizada pelos próprios alunos por meio de questionários periódicos, 

fichas de avaliação do curso ou mesmo feedback informal.  

Semelhantemente ao que foi observado nas instituições brasileiras estudadas, em que a 

seleção de supervisores clínicos obedece majoritariamente a critérios relacionados à 

formação acadêmica e à experiência clínica dos supervisores, havendo pouca ênfase ao 

processo de treinamento do supervisor e às sessões de meta-supervisão, pouco se 

conhece a respeito do processo de formação profissional e de construção de 

competências do supervisor clínico em todo o mundo25,30. Apenas recentemente o 

treinamento de supervisores clínicos passou a ser discutido e diversos autores têm 

buscado delinear e validar elementos-chave no processo de supervisão, orientados para 

práticas terapêuticas mais eficazes, bem como identificar competências centrais em 

supervisão75. Além disso, boa parte das escassas medidas existentes para a avaliação de 

competências em supervisão clínica são derivadas de contextos terapêuticos, 

contribuindo, assim, para a deficiente diferenciação entre os dois processos e o não 

desenvolvimento de medidas objetivas que avaliem a competência do supervisor30.  

Recente estudo qualitativo sobre a percepção de um pequeno grupo de supervisores do 

Reino Unido, a respeito do impacto do treinamento em sua prática clínica68, também 

indica um impacto positivo desse tipo de iniciativa para o exercício habilidoso do papel 

de supervisor clínico, reforçando a importância do desenvolvimento de competências 

pertinentes por meio do treinamento de supervisores. De acordo com Milne e James95 , 
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a competência em supervisão resulta de treinamento e, para Newman75, da instrução 

precoce e continuada, que facilita aspectos práticos e de retenção, aumenta o ganho da 

supervisão a que o próprio supervisor se submete, além de promover maior 

compreensão da complexidade que a realidade de um supervisor clínico costuma 

apresentar. No entanto, em tempos de prática baseada em evidências, dados mais 

robustos sobre a eficácia do treinamento de supervisores e seu impacto na construção e 

manutenção de competências terapêuticas podem fundamentar futuras práticas 

orientadas ao aumento da qualidade do atendimento oferecido a pacientes em todo o 

mundo.  
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6  ARTIGO 2 – AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE 
COMPETÊNCIAS TERAPÊUTICAS EM TCC ATRAVÉS DO 
TREINAMENTO DE SUPERVISORES CLÍNICOS E SEUS DESAFIOS: UM 
ENSAIO CONTROLADO RANDOMIZADO 

 

6.1 INTRODUÇÃO 

 

Uma demanda crescente por iniciativas que promovam a disseminação de tratamentos 

baseados em evidências1–5 tem sido observada ao longo das últimas décadas, 

principalmente em decorrência da consolidação de uma base de evidências a respeito da 

eficácia da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC)6,7,110.  

 

Entretanto, a eficácia demonstrada pela TCC nos ensaios clínicos randomizados parece 

não refletir a realidade da prática clínica dos terapeutas de rotina22 e, segundo McManus 

e colaboradores2, um dos fatores que possivelmente restringem essa generalização é a 

competência com que as intervenções em TCC são realizadas em contextos menos 

controlados. Ensaios clínicos de boa qualidade em TCC são caracterizados por um 

expressivo investimento na seleção, treinamento e supervisão de seus participantes, 

geralmente qualificados e experientes, o que não os isenta de monitoramento por meio 

de medidas objetivas de competência ao longo da pesquisa2,21. Assim, o que se investiga 

nesses ensaios clínicos não é apenas a eficácia de um manual de tratamento, mas o 

impacto de intervenções terapêuticas em um contexto muito específico de treinamento, 

supervisão e avaliação de competências, cuja restrita replicabilidade em serviços de 

rotina pode limitar a validade de achados relativos à eficácia de intervenções em TCC22. 

Consequentemente, transferir esses elementos para a formação de profissionais capazes 

de oferecer intervenções em TCC, com padrões mínimos de qualidade e competência 

em contextos terapêuticos comuns, tem sido um desafio para pesquisadores e programas 

de treinamento em todo o mundo.  

 

Com o reconhecimento dos efeitos positivos da supervisão clínica na construção e 

manutenção de competências terapêuticas31–35, a despeito das frequentes limitações 

metodológicas dos estudos realizados111, pesquisadores da área passaram a se interessar 

pelos elementos especificamente responsáveis pela eficácia da supervisão clínica, pelo 

processo de desenvolvimento profissional do supervisor e por alternativas para 
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disseminar boas práticas de supervisão a supervisores clínicos em todo o mundo. E o 

resultado desse interesse pôde ser observado na última década, em que importantes 

avanços foram realizados na operacionalização das competências em supervisão 

clínica36–39, como prática baseada em evidências.  

E talvez o mais expressivo representante dessa prática supervisionada baseada em 

evidências seja o programa Improving Access to Psychological Therapies (IAPT), 

iniciativa idealizada para transformar a força de trabalho na área de psicoterapia do 

Reino Unido para oferecer à população tratamentos baseados em evidências, em 

diferentes níveis de intensidade36,42,43. Entre os anos de 2008 e 2015, 7155 terapeutas 

cognitivo-comportamentais foram treinados por esse programa, cuja principal inovação 

é o treinamento em competências de supervisão42. Pré-requisito para o exercício do 

supervisor clínico no IAPT, esse treinamento resultou da definição de competências 

gerais, específicas,  aplicadas e meta-competências em supervisão por Roth e Pilling44 e 

das diretrizes de Turpin e Wheeler45 para a sua implementação. Esforços importantes no 

mapeamento de competências em supervisão também ocorreram em outros países, 

como os Estados Unidos40 e Austrália46 onde, inclusive, já existe a recomendação de 

que todo treinamento em supervisão seja baseado em competências46.  

 

Fundamentado em teorias de aprendizagem e em um conceito de competência 

terapêutica que abrange diferentes domínios de habilidade, o modelo de supervisão 

baseado em competências consolida a atividade do supervisor clínico como uma prática 

de expressiva complexidade47, uma vez que não é suficiente ser um clínico competente, 

é necessário ser também um educador competente48. E isso implica em uma série de 

competências específicas, cuja aquisição requer treinamento adequado.  

 

Nesse modelo, é fundamental que o treinamento de supervisores envolva o 

desenvolvimento de habilidades de avaliação, mediante treino sistemático e consistente 

no uso de escalas validadas49, além da familiarização com o uso do feedback preciso e 

regular, de modo a favorecer sua adequação e utilidade em supervisão62, dentro de um 

ambiente favorável para a aprendizagem, caracterizado por uma sólida aliança de 

trabalho. Além disso, diretrizes para boas práticas em supervisão clínica enfatizam a 

importância da aprendizagem experiencial, sugerindo que a chance de construção de 
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competências terapêuticas durante a supervisão é proporcional à variedade do repertório 

de técnicas pedagógicas do supervisor63, embora pouco se saiba a respeito da eficácia de 

diferentes métodos de treinamento na aquisição de habilidades distintas20,26,64. Também 

cabe ao supervisor clínico em TCC, portanto, um papel bastante ativo na promoção da 

aprendizagem do supervisionando, o que requer desse profissional formação específica 

em teorias da aprendizagem e familiaridade com ferramentas de metodologia ativa, de 

modo a potencializar a construção dos conhecimentos declarativo, procedimental e 

reflexivo. 

 

No entanto, embora a prática clínica supervisionada durante a formação de 

psicoterapeutas seja hoje mandatória para a afiliação a entidades como a Associação 

Psicológica Americana, a Sociedade Psicológica da Austrália e a Sociedade Psicológica 

Britânica62, e o treinamento de supervisores seja compreendido e crescentemente 

investigado como um mecanismo vital para o fortalecimento do modelo de supervisão 

baseado em evidências, muito pouco se sabe a respeito de como melhor treinar esse 

profissional. Na realidade, o que se observa é que a maioria dos supervisores clínicos 

em exercício no mundo, desempenha essa importante função sem qualquer treinamento 

em competências de supervisão67. E, segundo Falender e Shafranske40, mesmo nas 

situações em que essa capacitação chega a ser oferecida, a expressiva variabilidade 

constatada em termos de formato, conteúdo e qualidade de treinamento, reforça a 

emergência de esforços para monitorar e minimizar a oferta de supervisão ineficaz e 

insuficiente. Infelizmente, a literatura disponível sobre o treinamento de supervisores e 

seu impacto no desenvolvimento de competências terapêuticas e resultados de 

tratamento ainda é escassa e marcada por limitações metodológicas, geralmente 

relacionadas ao uso de medidas autoaplicadas, à ausência de controles e de amostras 

mais representativas68,69, pouco contribuindo, portanto, para a implementação de 

práticas mais eficazes de disseminação da TCC.  

 

Segundo levantamento informal realizado por Watkins Jr. e Yang50, junto a experts na 

área de treinamento e supervisão, em 12 países do mundo, a inexistência de uma 

regulamentação específica, assim como de critérios de qualificação mínimos para a 

atuação do supervisor clínico é comum. O que se espera desse profissional, de modo 
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geral, é a demonstração de avançada experiência clínica. Infelizmente, o que se observa 

no Brasil não é diferente. A TCC surgiu no cenário brasileiro na década de 1990 e, em 

2015, a principal associação de terapeutas cognitivos brasileiros já celebrava 17 anos de 

existência com cerca de 2400 afiliados112. Em levantamento realizado em 201070, a 

grande maioria dos terapeutas brasileiros que se identifica como terapeutas cognitivo-

comportamentais havia sido submetida a treinamento específico em TCC. No entanto, 

embora os cursos de especialização reconhecidos pelo Ministério da Educação 

geralmente ofereçam supervisão clínica aos alunos, pouco se conhece a respeito de 

como efetivamente ocorre o desenvolvimento de competências desse profissional, uma 

vez que não existe uma regulamentação sobre o processo de formação de supervisores 

clínicos ou sistematização da prática clínica supervisionada na área de Psicologia no 

Brasil71–73. Assim como ocorre nos cursos de graduação em Psicologia, nos cursos de 

pós-graduação em TCC no país, usualmente o enfoque e o formato da supervisão clínica 

ainda constituem decisão do próprio supervisor, condicionada por sua formação 

acadêmica e profissional, além da experiência prévia como aluno de supervisão, não 

havendo critérios objetivos específicos para esse exercício74.  

 

Até onde se tem conhecimento, este é o primeiro ensaio controlado randomizado 

avaliando o desenvolvimento da competência de terapeutas cognitivo-comportamentais 

em formação, por meio do treinamento de supervisores clínicos em competências 

centrais de supervisão realizado no Brasil, país onde não existe a cultura da prática 

supervisionada baseada em evidências. Nesse contexto, estima-se que os dados obtidos 

possam contribuir para a maior compreensão do processo de construção de 

competências terapêuticas por meio de supervisão clínica em TCC no Brasil e mesmo 

informar futuras práticas de formação profissional.   

 

6.2 MÉTODO  
 

Participantes 

 

O presente estudo de intervenção foi desenvolvido durante o ano de 2015, em uma 

instituição privada de treinamento em TCC, na cidade de São Paulo (SP). Todos os 

supervisores clínicos em atividade e alunos matriculados nos cursos de especialização 
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em TCC oferecidos pela referida instituição e suas filiais foram informados sobre a 

pesquisa e convidados a participar. Aos interessados foi solicitada a frequência mínima 

de 80% nas sessões de supervisão durante a intervenção e o compromisso de não 

participar, simultaneamente, de treinamento adicional em Supervisão Clínica ou TCC.  

 

Procedimentos 

 

Foram coletados, a respeito de cada profissional que demonstrou interesse em participar 

do estudo, dados demográficos, acadêmicos e relativos à experiência e ao treinamento 

prévio em TCC. Como parte das medidas de linha de base, solicitou-se ainda aos 

terapeutas em formação a entrega de um atendimento gravado no mês imediatamente 

anterior ao início da intervenção, com autorização formal do paciente, sem identificação 

dos dois sujeitos envolvidos. Sessões iniciais ou de terminação não foram aceitas por 

apresentarem uma estrutura distinta em relação às demais sessões que integram um 

tratamento em TCC. O mesmo procedimento foi realizado após a intervenção, de modo 

que se obtivessem gravações de atendimentos realizados por todos os terapeutas em 

formação que participaram do estudo, antes e depois do experimento. Foram incluídos 

no estudo somente os participantes que preencheram todas as medidas de linha de base 

(Figura 5).  
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Figura 5 - Fluxo de captação e inclusão dos participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Cálculo amostral 

 

Considerando um modelo de regressão linear para teste bicaudal da 

família t, um f2 (tamanho de efeito padronizado obtido por [R2/1-R2]) capaz de 

identificar magnitude de efeito da ordem de 0,25, considerada moderada por Cohen80 

(pequeno f2=0,02, moderado f2=0,15 e grande f2=0,35), com poder de 80%, nível de 

significância em 5%, e três preditores (grupo [controle vs. intervenção], medida de linha 

de base e ano de ingresso), foi obtida uma amostra de 34 sujeitos. Optou-se por um 

valor intermediário que compreenderia a possibilidade de identificação de efeitos 

moderados, uma vez que, abaixo dele (0,25), geraria amostras impraticáveis do ponto de 

vista logístico e, acima, talvez irrealistas do ponto de vista de magnitude de efeito 

possível para uma intervenção educacional. Contemplando-se, ainda, a possibilidade de 

que parte dos interessados não preencheriam todas as medidas de linha de base, no 

mínimo, 34 participantes seriam necessários.  

 

  

Instituição privada de pós-graduação em TCC 
 

Supervisores clínicos dos 
cursos de especialização 

Alunos matriculados nos 
cursos de especialização 

20 Supervisores interessados 67 Alunos interessados 

Preenchimento do TCLE, questionários e medidas de linha de base 

18 Supervisores  37 Alunos 
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Randomização 

 

Um grupo de 18 supervisores dos cursos de especialização em TCC desse centro de 

treinamento foi aleatoriamente dividido em dois grupos com 9 participantes 

(estratificação por seleção sistemática proporcional, considerando o tempo de 

experiência em TCC e como supervisor clínico), de acordo com o momento de 

exposição ao treinamento em supervisão clínica (grupo experimento e controle). Em 

seguida, esses profissionais foram novamente alocados, através de seleção sistemática 

proporcional por ordem alfabética e em razão do tempo de experiência com TCC e na 

área de supervisão clínica, em cada subgrupo de supervisão previamente sorteado pela 

própria instituição (Figura 6). Como resultado desse sorteio, os alunos incluídos na 

pesquisa foram aleatoriamente distribuídos nos subgrupos de supervisão, 

desconhecendo a natureza de sua alocação.  

 

Figura 6 - Randomização e alocação dos participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

18 Supervisores 

Estratificação por seleção sistemática proporcional  

Grupo de 
Supervisão 

Grupo Experimento  
(9 Supervisores) 

Grupo Controle 
 (9 Supervisores) 

Alocação aleatória em cada subgrupo de supervisão 

Grupo de 
Supervisão 

Grupo de 
Supervisão 

Grupo de 
Supervisão 

Grupo de 
Supervisão 
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Intervenção 

 

O grupo experimento foi submetido a cinco sessões de treinamento com duração média 

de 4 horas cada, ao longo de seis meses, em que competências centrais em 

supervisão42,44,45,75,76 foram abordadas por meio de leituras, atividades práticas, folhetos 

de referência, aulas teóricas, discussões em grupo, demonstrações, role-plays e 

exercícios de prática reflexiva (Figura 7). No que tange à capacitação para a realização 

deste estudo, a pesquisadora principal participou de 82h de treinamento em ensino e 

supervisão em TCC oferecidos por renomadas instituições nos Estados Unidos e 

Inglaterra, 48h de meta-supervisão individual com supervisores seniores, além de 8h de 

supervisão individual para discussão e refinamento do desenho do estudo. O programa 

de treinamento foi planejado considerando princípios da teoria de aprendizagem do 

adulto77 e cada encontro foi individualmente submetido à supervisão de um consultor 

com vasta experiência na área de ensino e supervisão clínica em TCC, anterior e 

posteriormente à sua realização. Os supervisores do grupo controle receberam o mesmo 

treinamento, em formato intensivo, após o encerramento do primeiro grupo.  

 

Figura 7 - Conteúdo do treinamento em competências centrais em supervisão em TCC. 
 

Meses 
 

Conteúdo 

Maio Modelos de supervisão, competências centrais em supervisão, importância e uso do feedback 
em supervisão. 

Junho Contrato, estrutura da sessão de supervisão e estabelecimento de metas em supervisão. 
 

Agosto Promoção da aprendizagem em supervisão, princípios da aprendizagem do adulto, uso de  
metodologia ativa em supervisão. 

Setembro Avaliação em supervisão em TCC, repertorio de ferramentas para avaliação do aluno em 
supervisão, características e desafios da supervisão em grupo. 

Outubro Aliança em supervisão, promoção da prática reflexiva em supervisão e desenvolvimento 
contínuo do supervisor. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Todos os supervisores participantes do estudo supervisionaram um ou mais grupos fixos 

de aproximadamente 4 alunos matriculados durante 5 encontros consecutivos, com 

duração aproximada de 4h, mensalmente realizados após o treinamento do grupo 

experimento. Os supervisores e terapeutas do grupo controle ofereceram e receberam 
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supervisão como de costume, o que geralmente compreende a oferta de supervisão 

clínica em grupo, com ênfase no acompanhamento dos pacientes atendidos e nas 

dúvidas trazidas pelos alunos. Também como é o padrão da instituição, nos dois grupos 

apenas foram supervisionados casos envolvendo pacientes adultos, com sintomas de 

Ansiedade e/ou Depressão e ausência de transtorno de personalidade, o que garante 

maior homogeneidade nas demandas em supervisão nos dois grupos (controle e 

experimento) e menor variabilidade na complexidade dos pacientes atendidos, cujas 

sessões gravadas seriam avaliadas. 

 
Avaliação 

 

A avaliação do desenvolvimento de competências terapêuticas pelos terapeutas 

supervisionados foi realizada com a utilização da Cognitive Therapy Scale (CTS)56, por 

um avaliador cego, em relação à alocação dos participantes, que avaliou os 

atendimentos gravados antes e após o término do treinamento, segundo a presença e a 

qualidade de determinadas características do atendimento em TCC (agenda, feedback, 

compreensão, eficácia interpessoal, colaboração, descoberta guiada, foco em cognições 

ou comportamentos-chave, estratégia de mudança, aplicação de técnicas da TCC e 

tarefa de casa). A partir desses critérios de referência, um escore é gerado e uma 

pontuação acima de 40 pontos representa um atendimento realizado de modo 

competente. A calibragem da avaliação foi garantida por meio de treinamento 

específico e posterior supervisão periódica do avaliador principal por um consultor 

sênior, experiente em relação ao uso da CTS e pela utilização de avaliadores externos, 

que reavaliaram gravações aleatoriamente selecionadas.  

 

Análises estatísticas 

 

Com o objetivo de avaliar os efeitos da intervenção em comparação com o grupo 

controle no que se refere ao desfecho primário (aumento no escore total da CTS) e suas 

diferentes subescalas (competências terapêuticas gerais, competências interpessoais e 

competências específicas da TCC), quatro regressões lineares foram utilizadas. Os 

escores de cada subescala foram obtidos através da somatória de itens específicos da 

CTS: estabelecimento da agenda, feedback, colaboração e manejo do tempo constituem 
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competências gerais; compreensão e eficácia interpessoal formam competências 

interpessoais; e competências específicas da TCC compreendem o uso de descoberta 

guiada, foco em cognições e comportamentos-chave, estratégia de mudança, aplicação 

de técnicas da TCC e uso da tarefa de casa. Esse procedimento é chamado de parceling, 

cujas características psicométricas, em termos de confiabilidade, são descritas por Little 

e colaboradores81. Para cumprir o paradigma de intenção de tratar, em que todos os 

sujeitos randomizados devem ser analisados, foi realizado um procedimento de 

imputação múltipla, lidando com os dados faltantes na avaliação de follow-up, conforme 

descrição de Moher e colaboradores82 nas diretrizes do CONSORT (Figura 8). Cinco 

conjuntos de dados foram imputados, tendo sido inseridas no modelo de imputação as 

variáveis alocação (grupo controle ou experimento), quatro medidas de linha de base e 

follow-up. As medições em que não houve perdas (presença de 4 avaliações de linha de 

base) foram utilizadas apenas como preditores. As medidas de follow-up foram 

utilizadas concomitantemente como preditores e na imputação dos 5 conjuntos de 

dados, segundo as recomendações de Moons e colaboradores83. 
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Figura 8 - Fluxo do estudo (CONSORT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O método de imputação adotado foi a especificação totalmente condicional, sem 

restrições em termos do alcance dos valores contínuos imputados (resultados primários 

e secundários, ou seja, a avaliação das subescalas), assumindo-se o mecanismo de 

perdas devidas ao acaso (missing at random - MAR). As vantagens desse mecanismo 

67 Terapeutas 

Randomizados (n= 37) 

Grupo Experimento  
(n=19) 

Grupo Controle 
 (n=18) 

Excluídos (n= 30) 
- 30 Terapeutas não 
preencheram todas as 
medidas de base. 
  

Perda de seguimento  
(n= 6) 

- 6 Terapeutas não 
enviaram a segunda 
gravação. 
 

Perda de seguimento 
(n=6) 

- 6 Terapeutas não 
enviaram a segunda 
gravação. 

Analisados 
(n= 19) 

Analisados 
(n= 18) 

Inclusão 

Alocação 

Seguimento 

Análise 
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são discutidas por Sterne e colaboradores84, em virtude de análises imparciais e 

estatisticamente mais robustas, quando comparadas a análises baseadas em casos 

completos. 

 

Os cinco conjuntos de dados foram analisados por regressão linear e o efeito da 

intervenção foi obtido pelas estimativas agrupadas dos cinco conjuntos de dados 

imputados, ajustados para avaliação inicial (pré-intervenção), e ano de ingresso no 

curso. Devido ao tamanho reduzido da amostra, a adição concomitante de mais de três 

covariáveis no modelo foi evitada, mantendo 10 sujeitos por covariável85, para garantir 

uma previsão precisa. Assim, foram utilizadas as covariáveis grupo de alocação, 

avaliação inicial relacionada ao desfecho testado e ano de ingresso no curso (covariável 

dicotômica). Esta última covariável foi inserida em razão da maior exposição à prática 

clínica supervisionada em TCC por parte dos terapeutas que se encontravam no último 

rodízio de supervisão do curso, em comparação aos terapeutas recém-matriculados, que 

iniciariam seu primeiro rodízio de supervisão. O nível de significância adotado foi de 

0,05 e todas as análises foram executadas no programa SPSS, versão 24.  

 

Este estudo randomizado controlado foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Maternidade Clímério de Oliveira (MCO/UFBA, Parecer n° 1.050.796) e submetido ao 

Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos. Todos os supervisores, terapeutas em formação 

e pacientes que aceitaram participar do estudo assinaram um termo de consentimento 

informado, em que foram devidamente esclarecidos a respeito da pesquisa e da 

confidencialidade garantida a todos. Como forma de agradecimento aos supervisores e 

terapeutas que concluíram todas as etapas da pesquisa, foram oferecidas sessões de 

tutoria individual de 20 minutos com a pesquisadora principal, além de um treinamento 

em competências terapêuticas centrais em TCC.  

 

6.3 RESULTADOS  

 

O grupo de 37 terapeutas que preencheram os critérios para randomização era 

majoritariamente feminino (83,8%) e não exposto a treinamento prévio em TCC 

(81,1%). O grupo experimento apresentou maior proporção de alunos no primeiro ano 
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do curso do que o grupo controle, embora tenha sido observada, neste último, maior 

proporção de terapeutas mais jovens e com menos tempo de experiência em 

psicoterapia. A Tabela 5 apresenta as estatísticas descritivas basais das principais 

características sociodemográficas dos participantes, por meio de medidas dicotômicas 

(contagem e proporções), separadas por grupo. Como é possível perceber, o pareamento 

dos supervisores de acordo com o tempo de experiência em TCC e em supervisão 

clínica, realizado após a randomização, permitiu que os dois grupos permanecessem 

muito semelhantes. Nenhum supervisor que participou do estudo contava com formação 

específica na área de supervisão em TCC. 

 

Tabela 5 - Características sociodemográficas, acadêmicas e profissionais dos terapeutas em 
formação e seus supervisores.  

 
Medidas dicotômicas Controle (n=18)   Experimento (n=19) 
Terapeutas em formação N (%) 

 
N (%) 

Sexo Feminino 14 (77,8%) 
 

17 (89,5%) 
Até 35 anos de idade 16 (88,9%)  10 (52,6%) 
Ausência de treinamento prévio em TCC 16 (88,9%) 

 
14 (73,7%) 

Maior titulação (pós-graduação)   6 (33,3%) 
 

  8 (42,1%) 
Até dois anos de experiência em psicoterapia 14 (77,8%) 

 
10 (52,6%) 

Primeiro rodízio de supervisão 8 (44,4%) 
 

12 (63,2%) 
    

 Controle (n=8)  Experimento (n=7) 
Supervisores N (%)  N (%) 
Entre 30 e 40 anos de idade 6 (75,0%)  5 (71,4%) 
Mestrado como maior titulação 2 (25,0%)  2 (28,6%) 
Mais de 8 anos de experiência em TCC 5 (62,5%)  5 (71,4%) 
Até 5 anos de experiência em Supervisão 5 (62,5%)  5 (71,4%) 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 6 apresenta os escores iniciais dos participantes, separados por grupo, por 

meio de medidas contínuas com seu mínimo, máximo, média e desvio padrão. Optou-se 

pelo arredondamento dos valores decimais obtidos, com o objetivo de manter a 

consonância com a escala utilizada, cujos escores possíveis são expressos em valores 

inteiros, de 0 a 66. Foi observado um desempenho relativamente semelhante no escore 

total dos terapeutas dos dois grupos, anteriormente ao início da intervenção. No entanto, 

considerando os dados por outra perspectiva, vale ressaltar que no grupo controle, 

16,7% dos terapeutas (n=3) alcançaram o escore total de 40 pontos frequentemente 
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utilizado como ponto de corte para competência terapêutica, enquanto  5,3% (n=1) dos 

terapeutas no grupo experimento obtiveram essa pontuação.  

 
Tabela 6 – Escores iniciais obtidos pelos terapeutas em formação, segundo a Escala de Terapia 

Cognitiva (CTS), separados por grupo. 
 

 

Controle (n=18)   
 

Experimento (n=19) 
 

  Mínimo Máximo Média  
Desvio 
padrão   Mínimo Máximo Média 

Desvio 
padrão 

Competências 
gerais 3,00 18,00 11,00 4,00  2,00 17,00 11,00 4,00 

Competências 
interpessoais 4,00 9,00 7,00 1,00  3,00 9,00 6,00 2,00 

Competências 
específicas da 
TCC 

4,00 23,00 11,00 6,00  1,00 22,00 11,00 5,00 

Total  
(Linha de base) 16,0 50,0 29,00 10,00  8,0 48,0 28,00 11,00 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

A Tabela 7 apresenta os efeitos da intervenção ajustados para os escores iniciais e ano 

de ingresso no curso. Como pode ser observado, houve falta de evidências quanto à 

eficácia da intervenção proposta por meio das 4 avaliações. Considerando-se os escores 

totais da CTS na avaliação pós-intervenção, houve uma diferença de 4,43 pontos a favor 

do grupo experimento, com ajuste para o ano de ingresso no curso e escores totais da 

avaliação pré-intervenção (medida de linha de base). No entanto, essa diferença não foi 

estatisticamente significante (p-valor=0,164). Ainda no que tange aos escores totais 

alcançados pelos terapeutas do grupo experimento pós-intervenção, 46% (n=6) 

atingiram o mínimo de 40 pontos, considerado como ponto de corte para competência 

terapêutica, enquanto apenas 5,6% (n=1) dos terapeutas do grupo controle obtiveram 

essa pontuação após 5 meses de exposição à prática clínica supervisionada oferecida 

como de costume na instituição. 
 

Para as outras medidas ou subescalas, em média, o grupo intervenção também 

apresentou escores mais elevados quando comparado ao grupo controle, embora tais 

diferenças não tenham sido estatisticamente significantes, indicando falta de evidências 

da eficácia da intervenção proposta. Por exemplo, considerando o conjunto de 

competências específicas da TCC, o grupo experimento obteve, em média, 3,034 pontos 
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a mais do que o grupo controle, diferença não estatisticamente significativa (p-

valor=0,188).  

 
Tabela 7 – Efeitos ajustados da intervenção, segundo os escores obtidos através da Escala de 

Terapia Cognitiva (CTS), ajustados para os escores iniciais e ano de ingresso no 
curso.  

 
Desfechos  Efeitos ajustados*  EP P-valor 95%IC 

Escore total  4,434 3,103 0,164 -1,928 10,795 
Competências gerais 1,014 0,947 0,289 -0,883 2,910 
Competências interpessoais 0,380 0,495 0,448 -0,627 1,386 
Competências específicas em TCC 3,034 2,227 0,188 -1,612 7,681 
Legenda: * Ajustados para medidas de linha de base e turma; EP= erro padrão 

  Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

Quanto às medidas referentes aos resultados de tratamento (BDI e BAI dos 5 últimos 

pacientes atendidos por, no mínimo, 12 atendimentos), ao invés da estimativa de dados 

referentes a 185 pacientes atendidos, apenas dados relativos a 44 pacientes atendidos 

foram enviados, dos quais 16 foram descartados por não atenderem ao critério mínimo 

estabelecido de 12 atendimentos ou por estarem incompletos. Optou-se, portanto, pela 

não realização dessa análise.  

 

6.4 DISCUSSÃO 

 

Este estudo se propôs a investigar o desenvolvimento de competências terapêuticas 

através do treinamento de supervisores clínicos. Não foram observadas diferenças 

estatisticamente significantes em termos do aumento de competência entre os grupos de 

terapeutas em formação, supervisionados por supervisores treinados e não treinados, a 

despeito das diferenças percebidas entre os escores brutos apresentados em cada grupo.  

 

Primeiramente, o tamanho reduzido da amostra, conforme descrito em seu cálculo, 

apenas permitiria a identificação de tamanhos de efeito de moderados a maiores. Assim, 

pequenas diferenças entre os grupos não seriam identificáveis, o que não raro acontece 

em intervenções educacionais. No entanto, é importante distinguir entre a falta de 

evidências neste caso e evidência de ausência, ou seja, não haver de fato diferença entre 
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os grupos, conforme descrito por Alderson113 e Altman e Bland114. Não foi possível 

verificar evidência de ausência neste estudo, de modo que intervenções futuras, 

envolvendo amostras mais robustas, sejam necessárias para avaliar a replicabilidade 

desses achados.  

 

Outro aspecto possivelmente associado à ausência de evidências observada, diz respeito 

ao modelo de treinamento em pirâmide (treinamento do treinador – training of trainer, 

TOT) utilizado neste estudo, que ainda é pouco investigado em termos de sua eficácia, 

apesar dos benefícios potenciais para o treinamento profissional em larga escala. 

Segundo Herschell e colaboradores115, que revisaram 55 estudos sobre métodos 

associados a resultados positivos, em termos de implantação de tratamento, os poucos 

estudos disponíveis envolvendo TOT, caracterizados por fragilidades metodológicas 

importantes e amostras reduzidas, apontam para uma diluição do efeito do treinamento 

do supervisor para o terapeuta. O mesmo decréscimo foi observado em uma revisão 

sistemática, anteriormente conduzida por Milne e James95. Entretanto, efeitos positivos 

do TOT, na aquisição de habilidades terapêuticas específicas ao atendimento de 

crianças e adolescentes, foram observados em um estudo piloto mais recente realizado 

por Nakamura e colaboradores116. Para esses pesquisadores, a utilização desse modelo 

de treinamento na disseminação de práticas baseadas em evidências representa uma 

mudança no foco do treinamento em competências para o supervisor clínico, o que 

implicaria uma expressiva economia de tempo, recursos humanos e materiais investidos 

no treinamento de psicoterapeutas, permitindo a maior escalabilidade dessas 

intervenções.  

 

Outro ponto importante a ser considerado a respeito dos resultados encontrados diz 

respeito à ausência da utilização de dados objetivos sobre a atuação do terapeuta em 

formação, tanto com o uso de sessões gravadas, quanto do feedback de resultados, que 

constituem práticas de ensino e avaliação positivamente associadas à aprendizagem em 

supervisão1,117,118. Isso tem claras implicações para o efeito de qualquer programa de 

treinamento em TCC que vise fornecer para o mercado profissionais comprometidos 

com o exercício contínuo da prática deliberada que, com o passar do tempo, leva à 

expertise profissional. Segundo Ericsson119, diferentemente da exposição continuada à 
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experimentação contínua, a prática deliberada compreende o compromisso consciente e 

consistente ao longo do tempo, com aspectos específicos da própria performance, 

progressivamente refinados, por meio de experiência sistemática, com feedback 

específico. Isso significaria desenvolver uma cultura profissional em que a informação 

sobre a própria performance é percebida como essencial ao exercício da psicoterapia e 

as eventuais dificuldades, como oportunidades de aprendizado. Segundo Tracey e 

colaboradores120, a falta de informação de qualidade é um dos principais obstáculos ao 

desenvolvimento de expertise entre psicoterapeutas, cuja percepção não raro, 

superestimada da própria performance, é pouco confiável60,121. E não havendo a 

percepção da necessidade de aprendizagem, treinamento e supervisão, essa busca tem 

menos chance de acontecer. Consequentemente, quando a supervisão de terapeutas em 

formação depende, principalmente, das percepções do próprio supervisionando a 

respeito do processo terapêutico por ele conduzido, pode-se dizer que o trabalho do 

supervisor é realizado a partir de informação de má qualidade.   

 

Em se tratando do uso de gravações em supervisão, pelo fato de se tratar de uma prática 

dispendiosa, em termos de tempo e recursos materiais, poucos são os programas de 

treinamento que utilizam esse recurso para avaliar o desenvolvimento do 

supervisionando e ampliar os benefícios da supervisão clínica59 que, neste caso, fica 

condicionada ao que ele decide relatar ao supervisor52,53. Em um estudo realizado por 

Mehr e colaboradores54, 84,3% de 204 terapeutas em formação relataram ter omitido 

informações durante a última sessão de supervisão de que participaram. Em uma única 

sessão de supervisão, ocorreram, em média, 2,68 omissões, segundo os relatos dos 

supervisionandos. De acordo com Haggerty e Hilsenroth53, a dependência de relatos 

subjetivos sobre o andamento do processo terapêutico torna-se especialmente 

problemática pela consequente sujeição da aprendizagem em supervisão às eventuais 

falhas e distorções a que a memória humana é propensa.  

 

Contudo, não se trata apenas de uma realidade da prática clínica supervisionada 

oferecida nos cursos de especialização em TCC no Brasil74. Em 2002, Townend e 

colaboradores94 investigaram a perspectiva de supervisores certificados pela Associação 

Britânica de Psicoterapia Cognitiva e Comportamental (British Association of 
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Behavioural and Cognitive Psychotherapy - BABCP), a respeito de sua prática 

profissional e, aproximadamente, 52,0% nunca haviam utilizado gravações de 

atendimentos em supervisão, de modo que discussões de caso eram a principal técnica 

de ensino utilizada por eles (cerca de 90,0%). Estudo recentemente conduzido na 

Austrália questionou 113 supervisores certificados a respeito de suas práticas em 

supervisão122 e, entre os indivíduos dessa amostra, aproximadamente 29,0% relataram 

nunca ter utilizado a avaliação de sessões gravadas de seus supervisionandos. Estudo 

desenvolvido na Alemanha por Weck e colaboradores58, a respeito das experiências 

atuais de supervisão de terapeutas em formação em TCC e em abordagens 

psicodinâmicas, constatou que a discussão de casos foi a estratégia de supervisão 

predominante nos dois grupos, não havendo diferenças expressivas entre eles. 

Estratégias que permitissem que o terapeuta recebesse feedback específico a respeito do 

próprio desempenho nos atendimentos foram raramente utilizados e 46,0% dos 

supervisores nunca utilizaram gravações em supervisão.  Os dados existentes indicam 

um cenário preocupante, em que a supervisão clínica é, na prática, menos eficaz do que 

poderia ser.  

 

Para Hattie e Timperley123, o feedback pode ser compreendido como a informação que 

diminui a discrepância entre o desempenho atual e o desejado, que pode ser obtida 

durante a formação profissional de terapeutas, não apenas através da gravação regular 

de atendimentos realizados, mas também pelo monitoramento do progresso terapêutico, 

que não pareceu integrar a avaliação do desempenho dos terapeutas em treinamento do 

presente estudo. É possível que a ausência de informações sobre resultados de 

tratamento tenha contribuído para os achados desta pesquisa, uma vez que, segundo 

Wallen e Turner124, não utilizar esses dados de feedback significa privar o terapeuta da 

oportunidade de aprender com os próprios erros. A importância do feedback a respeito 

do resultado do tratamento é corroborada por Lambert e colaboradores125, que 

descreveram melhores resultados de tratamento em quatro estudos, quando os terapeutas 

foram informados a respeito de respostas negativas apresentadas pelos pacientes ao 

longo do processo terapêutico. Em uma metanálise realizada por Lambert e 

Shimokawa126, a coleta formal e rotineira de dados sobre o progresso de pacientes 

também apontou para reduções importantes no número de insucessos terapêuticos126.  



67	
	

No entanto, De Jong e colaboradores127 observaram que a atitude do terapeuta em 

relação ao feedback de resultados é o que determina sua utilidade na melhora do 

atendimento, o que reforça a importância de sua abordagem em supervisão. Estudos 

indicam que abordar o feedback recebido pelos pacientes durante a sessão de supervisão 

não apenas aumenta a satisfação do terapeuta em formação com a prática clínica 

supervisionada128, mas também favorece a obtenção e uso regular do feedback objetivo 

dos pacientes, informa as discussões a respeito do manejo de casos específicos em 

supervisão, além de permitir a identificação de padrões de resultados obtidos pelo 

mesmo terapeuta com diferentes pacientes, o que contribui para o desenvolvimento 

professional do terapeuta em supervisão129,130.  

 

Isso ilustra a importância de se promover não apenas o uso de gravações para 

oportunizar o acesso de terapeutas em formação à feedback baseado em competências, 

mas também da preparação de supervisores e supervisionandos para que a sessão de 

supervisão seja mais eficaz131, como o treinamento sistemático na obtenção de 

feedback129. Em uma revisão de literatura, Ramani e Krackov132 observaram que mesmo 

educadores experientes percebem como desafiador o ato de dar feedback a um aluno e 

que o maior conforto e habilidade com o feedback bilateral e construtivo decorrem do 

investimento em capacitação e no desenvolvimento de uma cultura institucional de 

feedback, com o objetivo de naturalizar esse processo em ambientes de aprendizagem. 

Além disso, Weck e colaboradores133 observaram que o uso sistemático do feedback de 

desempenho demonstrado foi eficaz na construção de competências terapêuticas mesmo 

após um intervalo de 4 semanas, tornando essa ferramenta especialmente relevante nos 

casos em que a frequência das sessões de supervisão for pequena, como é o caso da 

amostra deste estudo e da maioria dos cursos de especialização em TCC no Brasil74,134.  

 

Considerando que o uso de informação de qualidade a respeito da competência de 

terapeutas em formação em TCC59 costuma ser restrito em razão dos custos associados 

ao uso sistemático de gravações em supervisão, algumas propostas têm sido sugeridas 

como alternativas para reduzir esse prejuízo. Uma delas seria a utilização em supervisão 

de fragmentos de sessões gravadas ao invés de sessões inteiras. Segundo Weck e 

colaboradores135,136, a avaliação do terço intermediário de sessões de psicoterapia 
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(momento da sessão em que geralmente a intervenção para a mudança tende a 

acontecer) oferece confiabilidade adequada para a avaliação de competência terapêutica 

quando comparada à avaliação de sessões inteiras. Auto-avaliações de sessões gravadas 

também costumam ser alternativas empregadas em contextos de treinamento que, 

embora não possam ser consideradas medidas confiáveis de competência60, podem ser 

extremamente úteis no desenvolvimento de habilidades reflexivas e para a identificação 

de necessidades de aprendizagem em supervisão. A gravação das sessões de supervisão 

é recomendada por North137 como recurso educacional adicional de baixo custo para 

maximizar os benefícios das sessões de supervisão clínica. Segundo o autor, a 

ferramenta parece facilitar a compreensão de pontos não percebidos durante a sessão de 

supervisão, estimular a prática reflexiva, além de fortalecer a aliança de trabalho. 

Finalmente, a qualidade da informação que orienta o desenvolvimento de terapeutas em 

formação poderia ser refinada através da adoção de uma proposta de supervisão clínica 

que integre atividades online e presenciais, melhoria também sugerida por Machado e 

Barletta134 a partir da percepção de alunos de um curso de especialização em TCC no 

Brasil.  

 

O presente estudo possui importantes limitações. A primeira delas se refere à não 

investigação do conhecimento dos terapeutas em formação relativo à TCC antes e 

depois do treinamento dos supervisores, uma vez que a competência terapêutica 

também inclui uma sólida base de conhecimento teórico, além da impossibilidade de 

isolar variáveis relativas à aquisição do conhecimento. Em segundo lugar, embora não 

haja dados consistentes na literatura a respeito da relação entre competência terapêutica 

e resultado de tratamento41, conhecer os dados de resultado de tratamento nos dois 

grupos ampliaria as perspectivas de compreensão da intervenção proposta. Também 

constituem limitações a impossibilidade de replicação do estudo com participantes do 

grupo controle e as fragilidades da própria Escala de Terapia Cognitiva, frequentemente 

criticada pela subjetividade de alguns de seus itens. E, como já foi discutido 

anteriormente, embora os supervisores tenham sido treinados em competências centrais 

em supervisão, não é possível afirmar que houve uma transferência desse conhecimento 

para a prática desses profissionais nos grupos de supervisão, uma vez que intervenções 

chave para o exercício da supervisão clínica baseada em evidências, como o uso de 
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informações provenientes de atendimentos realizados pelos próprios terapeutas para 

avaliação e ensino, não foram utilizadas.  
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7  ARTIGO 3 – PERCEPÇÕES DE TERAPEUTAS EM FORMAÇÃO 
SOBRE A ATUAÇÃO DE SEUS SUPERVISORES CLÍNICOS AO 
LONGO DE UM TREINAMENTO EM COMPETÊNCIAS DE 
SUPERVISÃO EM TCC: UM ENSAIO CONTROLADO 
RANDOMIZADO  

 

7.1 INTRODUÇÃO 

 

A abordagem por competências promoveu uma profunda mudança de paradigma na 

área de ensino e treinamento em Psicologia138. A maior compreensão a respeito da 

competência terapêutica e seu desenvolvimento ao longo do processo de formação 

profissional18,23–25 levou à elaboração de complexos mapas de competências26, à 

identificação de competências fundamentais e funcionais intrínsecas à atuação em 

psicoterapia27 e sua articulação em relação à performance esperada ao longo das etapas 

de formação, treinamento e certificação deste profissional28. O processo de construção 

de competências centrais em psicoterapia também passou a ser entendido a partir do 

modelo Declarativo-Procedimental-Reflexivo (DPR)29, em que as diferentes 

competências terapêuticas são desenvolvidas de maneira distinta30, e os efeitos positivos 

da supervisão clínica na construção e manutenção dessas competências foram 

reconhecidos31–35. 	

 

Em consequência dessas iniciativas, avanços importantes visando a disseminação de 

boas práticas de supervisão puderam ser observados, principalmente na 

operacionalização das competências em supervisão clínica em Terapia Cognitivo-

Comportamental (TCC)36–39. Nessa perspectiva baseada em evidências, as competências 

dos supervisionandos são avaliadas, essa informação é utilizada no planejamento do 

trabalho em supervisão e o progresso do terapeuta é monitorado, geralmente incluindo o 

resultado do tratamento como um aspecto importante40, apesar de não constituir medida 

da competência do terapeuta41. O modelo ainda prevê a oportunidade de reflexão sobre 

o processo de aprendizagem em supervisão através do feedback específico e 

sistemático, levando ao reconhecimento de aspectos a serem refinados. Trata-se, 

portanto, da consolidação da atuação do supervisor clínico enquanto especialidade de 

refinada complexidade47, cujo exercício requer treinamento específico66.  
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Nessa perspectiva, alinhada com as principais diretrizes de boas práticas em supervisão 

clínica44,76,139, é necessário que a formação de supervisores em TCC inclua o 

desenvolvimento de habilidades de avaliação, a familiarização com o uso de escalas 

validadas49 e do feedback bilateral, de modo a favorecer sua adequação e utilidade em 

supervisão62, fundamentado em uma sólida aliança de trabalho. Além disso, o exercício 

de seu papel fundamental na promoção da aprendizagem do terapeuta em formação 

requer que o supervisor clínico receba também instrução específica em teorias da 

aprendizagem do adulto e técnicas de metodologia ativa, de modo a potencializar a 

construção do conhecimento declarativo, procedimental e reflexivo. 
 

Em uma revisão sistemática envolvendo 11 estudos controlados de diferentes áreas do 

conhecimento, Milne e colaboradores140 encontraram dados preliminares sobre a 

eficácia do treinamento na aquisição de habilidades de supervisão, principalmente 

através do feedback corretivo, uso de role-plays e modelagem.  Younge e Campbell68 

conduziram um estudo piloto sobre o impacto de um  treinamento em competências de 

supervisão na prática de 7 supervisores clínicos. Após os 5 módulos do treinamento, 

todos os supervisores relataram a adesão a um modelo de supervisão, maior atenção ao 

estilo de aprendizagem do supervisionando e consciência a respeito de seu papel e 

responsabilidades. Culloty e colaboradores 141 propuseram uma estrutura de avaliação 

do treinamento de supervisores considerando a competência do treinador, design e 

implementação do treinamento, aprendizagem dos participantes e resultados de 

tratamento. Essa estrutura foi empregada na avaliação do treinamento de 17 

supervisores e 6 deles relataram mudanças no exercício profissional em decorrência do 

treinamento. Outro estudo preliminar, desenvolvido por Taylor e colaboradores42, 

identificou o impacto positivo de 5 dias de treinamento em termos de competências de 

supervisão, segundo a auto-avaliação de 28 participantes. O’Donovan e colegas142 

também encontraram evidências preliminares do efeito de um treinamento em 

competências de supervisão com a utilização de um avaliador externo em um estudo 

piloto com 12 supervisores experientes.  

 

Como pode ser observado, embora a importância do treinamento de supervisores seja 

amplamente reconhecida75, infelizmente, a literatura disponível sobre o treinamento de 
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supervisores e seu impacto no desenvolvimento de competências terapêuticas e 

resultados de tratamento ainda é escassa e marcada por limitações metodológicas 

geralmente relacionadas ao uso de medidas auto-aplicadas, ausência de controles e 

amostras pouco representativas68,69,128, oferecendo limitada contribuição para a 

implementação de práticas mais eficazes de disseminação da TCC. 

 

Algumas dessas limitações foram minimizadas no presente estudo, em que o efeito de 

um treinamento em competências de supervisão foi avaliado através da perspectiva dos 

supervisionandos a respeito da atuação de seus supervisores ao longo dos meses de 

treinamento, em comparação com as percepções de supervisionandos que receberam 

supervisão como de costume.  

 

7.2 MÉTODO 

 

Participantes 

 

O presente estudo de intervenção foi desenvolvido durante o ano de 2015 em uma 

instituição privada de treinamento em TCC na cidade de São Paulo (SP). Todos os 

supervisores clínicos em atividade e alunos matriculados nos cursos de especialização 

em TCC oferecidos pela referida instituição e suas filiais em três outras localidades, 

foram informados sobre a pesquisa e convidados a participar. Cada profissional que 

demonstrou interesse em participar do estudo recebeu um questionário para coleta de 

dados demográficos, acadêmicos e relativos à experiência e treinamento prévio em 

TCC. A todos os voluntários foi solicitada a frequência mínima de 80% nas sessões de 

supervisão durante a intervenção e o compromisso de não participarem, 

simultaneamente, de treinamento adicional em Supervisão Clínica ou TCC. Os 

participantes que preencheram todas as medidas de linha de base foram incluídos no 

estudo (Figura 9).  
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Figura 9 - Fluxo de captação e inclusão dos participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Cálculo amostral 

 

Considerando um modelo de regressão linear para um teste bicaudal da 

família t, um f2 (tamanho de efeito padronizado obtido por [R2/1-R2]) capaz de 

identificar magnitude de efeito da ordem de 0,25, que é considerada como moderada por 

Cohen80 (pequeno f2=0,02, moderado f2=0,15 e grande f2=0,35), com poder de 80%, 

nível de significância em 5%, e três preditores (grupo [controle vs. intervenção], medida 

de linha de base e ano de ingresso), foi obtida uma amostra de 34 sujeitos. Optou-se por 

um valor intermediário, que compreenderia a possibilidade de identificação de efeitos 

moderados, uma vez que abaixo dele (0,25), geraria amostras impraticáveis do ponto de 

vista logístico e, acima, talvez irrealistas do ponto de vista de magnitude de efeito 

possível para uma intervenção educacional. Contemplando-se, ainda, a possibilidade de 

que parte dos interessados não preencheriam todas as medidas de linha de base, no 

mínimo, 34 participantes seriam necessários.  

 

  

Instituição privada de pós-graduação em TCC 
 

Supervisores clínicos dos 
cursos de especialização 

Alunos matriculados nos 
cursos de especialização 

20 Supervisores interessados 67 Alunos interessados 

Preenchimento do TCLE, questionários e medidas de linha de base 

18 Supervisores  37 Alunos 
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Randomização 

 

Um grupo de 18 supervisores dos cursos de especialização em TCC deste centro de 

treinamento foi aleatoriamente dividido em dois grupos com 9 participantes 

(estratificação por seleção sistemática proporcional, considerando o tempo de 

experiência em TCC e como supervisor clínico), de acordo com o momento de 

exposição ao treinamento em supervisão clínica (grupo experimento e controle). Em 

seguida, esses profissionais foram novamente alocados, através de seleção sistemática 

proporcional por ordem alfabética e em razão do tempo de experiência com TCC e na 

área de supervisão clínica, em cada subgrupo de supervisão previamente sorteado pela 

própria instituição (Figura 10). Como resultado desse sorteio realizado pela instituição 

também constitui prática comum a cada novo rodízio de supervisão em grupo, os alunos 

incluídos na pesquisa foram aleatoriamente distribuídos nos subgrupos de supervisão, 

desconhecendo a natureza de sua alocação. 

Figura 10 - Randomização e alocação dos participantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

18 Supervisores 

Estratificação por seleção sistemática proporcional  

Grupo de 
Supervisão 

Grupo Experimento  
(9 Supervisores) 

Grupo Controle 
 (9 Supervisores) 

Alocação aleatória em cada subgrupo de supervisão 

Grupo de 
Supervisão 

Grupo de 
Supervisão 

Grupo de 
Supervisão 

Grupo de 
Supervisão 
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Intervenção 
 

O grupo experimento foi submetido a cinco sessões de treinamento em competências 

centrais em supervisão em TCC, com duração média de quatro horas cada, ao longo de 

seis meses. O conteúdo do treinamento reuniu temas comuns às principais diretrizes da 

literatura disponível, a respeito do desenvolvimento de competências centrais em 

supervisão42,44,45,75,76, tais como: principais modelos de supervisão, definição de 

competências centrais em supervisão, importância e uso do feedback em supervisão, 

estabelecimento do contrato, metas e estrutura da sessão de supervisão, promoção da 

aprendizagem, princípios básicos da aprendizagem do adulto, metodologia ativa, 

avaliação em supervisão, supervisão em grupo, construção e manutenção da aliança de 

trabalho, facilitação da prática reflexiva e desenvolvimento profissional contínuo do 

supervisor. O conteúdo definido foi abordado por meio de leituras, atividades práticas, 

folhetos de referência, aulas teóricas, discussões em grupo, demonstrações, role-plays e 

exercícios de prática reflexiva. Os supervisores do grupo controle receberam o mesmo 

treinamento, em formato intensivo (16h, em dois dias), após o encerramento do 

primeiro grupo. 

 

Capacitação para elaboração e condução do treinamento 

 

No que tange à capacitação para a realização deste estudo, a pesquisadora principal 

participou de 82h de treinamento em ensino e supervisão em TCC, oferecidos por 

renomadas instituições nos Estados Unidos e Inglaterra, 48h de meta-supervisão 

individual com supervisores sêniores, além de 8h de supervisão individual para 

discussão e refinamento do desenho do estudo. O programa de treinamento foi 

planejado, considerando princípios da teoria de aprendizagem do adulto77, e cada 

encontro foi individualmente submetido à supervisão de um consultor com vasta 

experiência na área de ensino e supervisão clínica em TCC, anterior e posteriormente à 

sua realização. 
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Sessões de supervisão em grupo 

 

Todos os supervisores que participaram do estudo supervisionaram um ou mais grupos 

fixos, de aproximadamente quatro alunos matriculados nos cursos de especialização em 

TCC, durante 5 encontros consecutivos. Cada sessão de supervisão foi realizada 

mensalmente após o treinamento dos supervisores do grupo experimento, com duração 

aproximada de 4h. Os supervisores e terapeutas do grupo controle ofereceram e 

receberam supervisão segundo o costume da instituição, o que geralmente compreendia 

a oferta de supervisão clínica em grupo, com ênfase no acompanhamento dos pacientes 

atendidos e nas dúvidas trazidas pelos alunos. Também como é o padrão da instituição, 

nos dois grupos foram supervisionados apenas os casos envolvendo pacientes adultos, 

com sintomas de ansiedade e/ou depressão e ausência de transtorno de personalidade. 

Essa importante restrição oferece maior homogeneidade nas demandas de supervisão, 

nos dois grupos (controle e experimento), e menor variabilidade na complexidade dos 

pacientes atendidos, o que favorece a aprendizagem de terapeutas iniciantes. 

 

Avaliação 

 

Imediatamente após cada encontro mensal dos grupos de supervisão clínica, foi 

solicitado a todos os terapeutas em formação que preenchessem o formulário de 

feedback do supervisionando, que integra a Escala de Competência do Supervisor 

(Supervisor Competence Scale, SCS), com o objetivo de conhecer a perspectiva dos 

recipientes da supervisão. Essa escala foi desenvolvida para estruturar o processo de 

avaliação da competência em supervisão, por meio de itens gerais e específicos. Ela 

incorpora as competências em supervisão clínica definidas por Roth e Pilling44 e 

orientações para a boa prática em supervisão79, de maneira sucinta e simples, o que 

pode facilitar sua utilização. Em cada feedback mensal do supervisionando, o terapeuta 

em formação foi convidado a registrar, especificamente, aspectos  positivos, negativos e 

pontos a melhorar em relação à atuação do supervisor durante a sessão de supervisão 

mais recente. Para o propósito deste estudo, as seis áreas de competência em supervisão 

- estrutura, promoção da aprendizagem, relacionamento em supervisão, outros 

aspectos processuais, aspectos éticos e prática reflexiva - foram transformadas em 7, 
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uma vez que os itens relacionamento em supervisão e outros processos foram 

integrados em uma única área e o item, promoção da aprendizagem foi subdividido em 

3, para melhor representar a identificação de intervenções direcionadas para a 

aprendizagem declarativa, procedimental e reflexiva. Códigos foram estabelecidos para 

cada um dos critérios objetivos da escala para avaliação da competência do supervisor 

(SCS) e sistematicamente atribuídos à informação específica constante no feedback da 

sessão de supervisão dos terapeutas em formação. O mesmo procedimento foi realizado 

por um codificador independente, para garantir a acurácia da atribuição de códigos, 

realizada pela investigadora principal. Eventuais divergências foram discutidas até que 

o consenso fosse alcançado. 	

 

Análises estatísticas 

 

Três equações de estimação generalizada (GEE) foram utilizadas para avaliar o efeito 

da randomização dos terapeutas nos 3 domínios do feedback de avaliação (pontos 

positivos, negativos e a melhorar) ao longo de 5 avaliações distintas. Cada um desses 

domínios foi constituído por 7 perguntas dicotômicas, totalizando, assim, 21 itens que 

poderiam ser identificados pelos terapeutas em formação a respeito da atuação de seus 

supervisores. As supervisões clínicas foram mensais, após cada um dos 5 encontros de 

treinamento em competências de supervisão. Em termos de escore, a somatória das 

atividades em cada um dos domínios gerou 3 parcelas (uma contagem com mínimo de 0 

e máximo de 7 pontos). Essas parcelas (parceling) têm propriedades psicométricas 

relevantes para este estudo, como, por exemplo, o aumento da confiabilidade, ao invés 

de avaliar item a item de cada ponto positivo, negativo e a melhorar94. Como o desfecho 

para essas parcelas é uma contagem, foi utilizado um modelo de Poisson para avaliar os 

efeitos da intervenção. No que diz respeito às perdas, foi utilizado o paradigma de 

intenção de tratar (ITT), em que todos os indivíduos randomizados são analisados 

(Figura 11) e o uso do GEE dispensa a imputação de dados.  

 

Uma subanálise foi conduzida exclusivamente para 3 itens do domínio positivo, 

relacionados à promoção da aprendizagem declarativa, procedimental e reflexiva. Para 

essas perguntas com desfecho dicotômico, foi utilizada uma função de ligação log sob 
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um modelo de distribuição binomial, o que gerou como estimativa razões de risco 

(RR). Essa estimação no ambiente de GEE foi implementada no Stata versão 14, tal 

como proposto por Wacholder86 1986. Essa abordagem tem sido descrita em diferentes 

artigos87–89 e é chamada de regressão log-binomial90 ou ainda regressão log-linear 

binomial91. Considerando que os dados possuem estrutura aninhada no tempo (5 

observações do mesmo sujeito), o GEE se mostra adequado principalmente por permitir 

a estimação de RR em um ambiente que permite considerar um fator de autorregressão 

de primeira ordem para os desfechos em questão. Como medidas de ajuste, foram 

utilizados o ano de ingresso no curso (medida dicotômica; alunos matriculados em 2014 

ou 2015) e o status da alocação randômica (controle ou intervenção). 
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Figura 11 - Fluxo do estudo (CONSORT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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7.3 RESULTADOS 

 

O grupo de 37 terapeutas que preencheram os critérios para randomização era 

majoritariamente feminino (83,8%) e não exposto a treinamento prévio em TCC 

(81,1%). O grupo experimento apresentou maior proporção de alunos no primeiro ano 

do curso do que o grupo controle, embora tenha sido observada, neste último, maior 

proporção de terapeutas mais jovens e com menos tempo de experiência em 

psicoterapia. A Tabela 8 apresenta as estatísticas descritivas basais das principais 

características sociodemográficas dos participantes, mediante medidas dicotômicas 

(contagem e proporções), separadas por grupo. Como é possível perceber, o pareamento 

dos supervisores, de acordo com o tempo de experiência em TCC e em supervisão 

clínica, realizado após a randomização, permitiu que os dois grupos permanecessem 

muito semelhantes. Vale ressaltar que nenhum supervisor contava com formação 

específica na área de supervisão em TCC.  

 
Tabela 8 – Características sociodemográficas, acadêmicas e profissionais dos terapeutas em 

formação e seus supervisores.  
 
Medidas dicotômicas Controle (n=18)   Experimento (n=19) 
Terapeutas em formação N (%)  

 
N (%) 

Sexo Feminino 14 (77,8%) 
 

17 (89,5%) 
Até 35 anos de idade 16 (88,9%)  10 (52,6%) 
Ausência de treinamento prévio em TCC 16 (88,9%) 

 
14 (73,7%) 

Maior titulação (pós-graduação) 6 (33,3%) 
 

8 (42,1%) 
Até dois anos de experiência em psicoterapia 14 (77,8%)   10 (52,6%) 
Primeiro rodízio de supervisão 8 (44,4%) 

 
12 (63,2%) 

    
 Controle (n=8)  Experimento (n=7) 
Supervisores N (%)  N (%) 
Entre 30 e 40 anos de idade 6 (75,0%)  5 (71,4%) 
Mestrado como maior titulação 2 (25,0%)  2 (28,6%) 
Mais de 8 anos de experiência em TCC 5 (62,5%)  5 (71,4%) 
Até 5 anos de experiência em Supervisão 5 (62,5%)  5 (71,4%) 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
  
A Tabela 9 apresenta os efeitos da intervenção e do ano de ingresso no curso. 

Considerando os aspectos positivos identificados pelos terapeutas em formação, aqueles 
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supervisionados por supervisores treinados identificaram, em média, 0,701 mais pontos 

do que os terapeutas supervisionados por profissionais não treinados (p-valor<0,001). 

Dito de outro modo, espera-se que os alunos do grupo intervenção, quando comparados 

aos alunos do grupo controle, mantida a constância da covariável, marquem uma taxa de 

2,015 vezes pontos positivos (IRR=2,015, do inglês incidence risk ratio). Não foram 

observadas evidências relativas ao efeito do ano de ingresso (terapeutas no início do 

curso vs. terapeutas prestes a concluir a especialização).  

 
Tabela 9 – Mudança no número de itens identificados em cada domínio ao longo do tempo, 

considerando os efeitos da intervenção, ano de ingresso e do tempo. 
 
 Pontos Positivos 

Parâmetros β SE 95% IC Wald Test P-valor IRR 
 
Ano de ingresso (2015) -0,125 0,119 0,274 0,608 0,265 1,555 
 
Intervenção  0,701 0,103 0,498 0,903 <0,001 2,015 

 Pontos Negativos 

 
β SE 95% CI Wald Test P-valor IRR 

 
Ano de ingresso (2015) 0,744 0,368 0,021 1,417 0,044 2,104 
 
Intervenção  -0,893 0,441 -1,758 -0,028 0,043 0,409 

 Pontos a Melhorar 

 
β SE 95% CI Wald Test P-valor IRR 

 
Ano de ingresso (2015) 

 
0,811 

 
0,254 

 
0,313 

 
1,310 

 
<0.001 

 
2,251 

 
Intervenção  -0,087 0,211 -0,500 0,326 0,679 0,917 
Legenda: IC=Intervalo de confiança; IRR=Incidence risk ratio 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Em se tratando dos aspectos identificados como negativos, observou-se que os 

terapeutas do grupo experimento identificaram, em média, menos aspectos negativos na 

atuação de seus supervisores (β=-0,893, p=0,043) em comparação aos terapeutas do 

grupo controle. Em outras palavras, em comparação aos alunos do grupo controle, 

espera-se que os alunos do grupo intervenção atribuam uma taxa de metade de pontos 

negativos (IRR=0,409), quando mantida a covariável constante. Além disso, os alunos 

que se encontravam no primeiro rodízio de supervisão do curso (ingresso em 2015), 

registraram mais aspectos negativos na atuação de seus supervisores, quando 
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comparados aos alunos que participavam da última rodada de supervisão do curso 

(β=0,744, p-valor=0,044).  

 

Em termos da percepção de pontos a serem melhorados, houve diferença 

estatisticamente significante em relação ao ano de ingresso no curso, de modo que os 

terapeutas que estavam no primeiro rodízio de supervisão atribuíram pontuação, em 

média, 0,811 mais alta do que aqueles que se encontravam prestes a concluir o curso (p-

valor<0,001), em seu último rodízio de supervisão.  

 

Conduziu-se uma subanálise do domínio relacionado à promoção da aprendizagem em 

supervisão para examinar o comportamento de seus 3 itens – facilitação da 

aprendizagem declarativa, procedimental e reflexiva – separadamente. Como pode ser 

observado na Tabela 10 suplementar, apenas o item relacionado à identificação de 

atuações específicas do supervisor, que promoveram a prática reflexiva em supervisão, 

mostrou-se estatisticamente significante, exclusivamente para o status de randomização 

do terapeuta (Risk ratio=4,641, p-valor <0,001). Isso significa que aqueles terapeutas 

que receberam a intervenção tiveram 4,64 vezes o risco de responder “sim” a este item, 

em comparação aos terapeutas que não foram supervisionados por profissionais 

treinados em competências de supervisão. Em outras palavras, o risco de responder 

“sim” à promoção de prática reflexiva em supervisão no grupo intervenção está 

aumentado em 464% relativamente ao grupo controle. O ano de ingresso no curso não 

demonstrou significância estatística para os três itens.  
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Tabela 10 – Identificação de intervenções direcionadas para a aprendizagem declarativa, 
procedimental e reflexiva segundo avaliação dos terapeutas em formação ao 
longo da intervenção. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

7.4 DISCUSSÃO  

 

Muito do que se sabe atualmente a respeito do treinamento de supervisores clínicos em 

TCC decorre da opinião de especialistas da área, de estudos qualitativos ou estudos de 

caso, em que o potencial de vieses é muito maior em relação a estudos experimentais, 

como é o caso deste ensaio randomizado controlado. Neste estudo, os supervisores 

submetidos ao treinamento em competências de supervisão tiveram mais pontos 

positivos e menos pontos negativos identificados em sua atuação por seus 

supervisionandos, o que pode sugerir uma mudança positiva na atuação do supervisor 

durante a sessão de supervisão em consequência do treinamento.  

 

Terapeutas iniciantes em TCC que vivenciavam o primeiro rodízio de supervisão 

identificaram mais aspectos negativos na atuação de seus supervisores do que os 

terapeutas que se encontravam no terceiro rodízio de supervisão, prestes a concluir o 

curso de especialização. Eles também observaram maior número de pontos a melhorar 

em comparação aos colegas que finalizariam o curso em poucos meses. Segundo 

Johnston e Milne143, em estágios iniciais do treinamento, terapeutas em formação 

 
  

Promoção da aprendizagem declarativa 
   

Parâmetro    Risk Ratio 95%IC     P-valor 
Ano de ingresso (2015) 0,7929 0,5703 1,1024 0,168 
Intervenção 1,051 0,7861 1,406 0,736 
 Promoção da aprendizagem procedimental 

 
 Risk Ratio 95% IC P-valor 
Ano de ingresso (2015) 0,5427 0,2575 1,1437 0,108 
Intervenção 1,5425 0,8136 2,9243 0,184 
 Promoção da aprendizagem reflexiva  

 
 Risk Ratio 95% IC P-valor 
Ano de ingresso (2015) 0,895 0,5736 1,3971 0,626 
Intervenção 4,641 24.722 8,7158 <0.001 
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costumam ser menos confiantes e mais ansiosos, carecendo de maior contenção, 

informação, suporte e estrutura educacional, o que pode explicar a percepção 

diferenciada desse grupo. Com o passar do tempo, a ênfase em técnicas e habilidades 

específicas dá lugar a uma abordagem mais colaborativa dos processos interpessoais e a 

uma construção do conhecimento procedimental.  

 

Entre os supervisionandos, cujos supervisores receberam treinamento em competências 

de supervisão, foi ainda observado que a identificação de uma atuação facilitadora da 

aprendizagem reflexiva durante a sessão de supervisão é 4,64 vezes tão provável quanto 

entre  terapeutas do grupo controle. Segundo Rakovshik e McManus144, a prática 

reflexiva pode ser particularmente útil na melhoria da capacidade reflexiva e de 

habilidades interpessoais. Inclusive, as reflexões a respeito da própria prática clínica, 

como parte da preparação para a supervisão, também foram avaliadas como relevantes 

contribuições para a eficácia da supervisão. Pearson145 também recomenda que, diante 

da ausência de dados mais concretos a respeito do treinamento de supervisores, o 

supervisionando deve ser treinado para obter maior proveito das sessões de supervisão 

por meio da sua preparação, do investimento na relação de supervisão da participação 

ativa na sessão de supervisão, e da dedicação a atividades pós-supervisão. 
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8  CONCLUSÃO 

 

O presente estudo foi motivado pela necessidade de uma maior compreensão do 

processo de construção de competências terapêuticas, por meio da supervisão clínica em 

TCC no Brasil, considerando os potenciais benefícios dessa iniciativa para a melhoria 

na qualidade do tratamento psicológico, oferecido à população, e diante da carência de 

estudos caracterizados por maior rigidez metodológica nessa área. Os dados obtidos 

confirmaram o caráter informal da prática clínica supervisionada e da própria formação 

dos supervisores clínicos que integram os cursos de especialização no Brasil. 

Consequentemente, não basta oferecer treinamento em competências centrais de 

supervisão aos supervisores clínicos brasileiros. É preciso que iniciativas de capacitação 

sejam acompanhadas da construção de uma nova cultura profissional, em que a 

informação sobre a própria performance é percebida como essencial ao exercício da 

psicoterapia e às eventuais dificuldades, como oportunidades de aprendizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86	
	

REFERÊNCIAS 
 

 

1.		 Muse K, McManus F. A systematic review of methods for assessing competence 
in cognitive–behavioural therapy. Clin Psychol Rev. 2013;33(3):484-99.  

2.  McManus F, Rakovshik S, Kennerley H, Fennell M, Westbrook D. An 
investigation of the accuracy of therapists’ self-assessment of cognitive-
behaviour therapy skills. Br J Clin Psychol. 2012;51(3):292-306.  

3.  Simons AD, Padesky CA, Montemarano J, Lewis CC, Murakami J, Lamb K, et 
al. Training and dissemination of cognitive behavior therapy for depression in 
adults: a preliminary examination of therapist competence and client outcomes. J 
Consult Clin Psychol. 2010;78(5):751.  

4.  Bennett-Levy J, Padesky CA. Use it or lose it: post-workshop reflection enhances 
learning and utilization of CBT skills. Cogn Behav Pract. 2014;21(1):12-9.  

5.  Beidas RS, Koerner K, Weingardt KR, Kendall PC. Training research: practical 
recommendations for maximum impact. Adm Policy Ment Health Ment Health 
Serv Res. 2011;38(4):223-37.  

6.  Hofmann SG, Asnaani A, Vonk IJ, Sawyer AT, Fang A. The efficacy of 
cognitive behavioral therapy: A review of meta-analyses. Cogn Ther Res. 
2012;36(5):427-40.  

7.  Tolin DF. Is cognitive–behavioral therapy more effective than other therapies?: A 
meta-analytic review. Clin Psychol Rev. 2010;30(6):710-20.  

8.  Wiles NJ, Thomas L, Turner N, Garfield K, Kounali D, Campbell J, et al. Long-
term effectiveness and cost-effectiveness of cognitive behavioural therapy as an 
adjunct to pharmacotherapy for treatment-resistant depression in primary care: 
follow-up of the CoBalT randomised controlled trial. Lancet Psychiatry. 
2016;3(2):137-44.  

9.  Cuijpers P, Cristea IA, Karyotaki E, Reijnders M, Huibers MJ. How effective are 
cognitive behavior therapies for major depression and anxiety disorders? A meta-
analytic update of the evidence. World Psychiatry. 2016;15(3):245-58.  

10.  Cuijpers P, Berking M, Andersson G, Quigley L, Kleiboer A, Dobson KS. A 
meta-analysis of cognitive-behavioural therapy for adult depression, alone and in 
comparison with other treatments. Can J Psychiatry. 2013;58(7):376-85.  

11.  Driessen E, Hollon SD, Bockting CL, Cuijpers P, Turner EH. Does publication 
bias inflate the apparent efficacy of psychological treatment for major depressive 
disorder? A systematic review and meta-analysis of US National Institutes of 
Health-funded trials. PLoS One. 2015;10(9):e0137864.  



87	
	

12.  Cuijpers P, Smit F, Bohlmeijer E, Hollon SD, Andersson G. Efficacy of 
cognitive–behavioural therapy and other psychological treatments for adult 
depression: meta-analytic study of publication bias. Br J Psychiatry. 
2010;196(3):173-78.  

13.  Dickersin K. The existence of publication bias and risk factors for its occurrence. 
Jama. 1990;263(10):1385-9.  

14.  Dobson KS. The Efficacy of cognitive-behavioral therapy for depression: 
reflections on a critical discussion. Clin Psychol Sci Pract. 2016;23(2):123-5.  

15.  Mohr DC, Spring B, Freedland KE, Beckner V, Arean P, Hollon SD, et al. The 
selection and design of control conditions for randomized controlled trials of 
psychological interventions. Psychother Psychosom. 2009;78(5):275-84.  

16.  Johnsen TJ, Friborg O. The effects of cognitive behavioral therapy as an anti-
depressive treatment is falling: a meta-analysis. American Psychological 
Association; 2015.  

17.  Waltman SH, Creed TA, Beck AT. Are the Effects of cognitive behavior therapy 
for depression falling? review and critique of the evidence. Clin Psychol Sci 
Pract. 2016;23(2):113-22.  

18.  Newman CF Training cognitive behavioral therapy supervisors: didactics, 
simulated practice, and “meta-supervision”. J Cogn Psychother Int Q.  
2013Feb;27(1):5-18.  

19.  Fennell M. Training skills. Oxf Guide Surviv CBT Ther. 2010;371-405.  

20.  Sperry L. Core competencies in counseling and psychotherapy: Becoming a 
highly competent and effective therapist. Routledge; 2011.  

21.  Roth AD, Pilling S, Turner J. Therapist training and supervision in clinical trials: 
Implications for clinical practice. Behav Cogn Psychother. 2010;38(3):291-302.  

22.  McManus F, Westbrook D, Vazquez-Montes M, Fennell M, Kennerley H. An 
evaluation of the effectiveness of diploma-level training in cognitive behaviour 
therapy. Behav Res Ther. 2010;48(11):1123-32.  

23.  Gordon PK. Ten steps to cognitive behavioural supervision. Cogn Behav Ther. 
2012;5(4):71-82.  

24.  Kaslow NJ, Grus CL, Campbell LF, Fouad NA, Hatcher RL, Rodolfa ER. 
Competency Assessment Toolkit for professional psychology. Train Educ Prof 
Psychol. 2009;3(4S):S27.  

25.  Pretorius WM. Cognitive behavioural therapy supervision: recommended 
practice. Behav Cogn Psychother. 2006;34(4):413-20.  



88	
	

26.  Roth AD, Pilling S. Using an evidence-based methodology to identify the 
competences required to deliver effective cognitive and behavioural therapy for 
depression and anxiety disorders. Behav Cogn Psychother. 2008;36(2):129-47.  

27.  Rodolfa E, Bent R, Eisman E, Nelson P, Rehm L, Ritchie P. A cube model for 
competency development: Implications for psychology educators and regulators. 
Prof Psychol Res Pract. 2005;36(4):347.  

28.  Fouad NA, Grus CL, Hatcher RL, Kaslow NJ, Hutchings PS, Madson MB, et al. 
Competency benchmarks: A model for understanding and measuring competence 
in professional psychology across training levels. Train Educ Prof Psychol. 
2009;3(4S):S5.  

29.  Bennett-Levy J. Therapist skills: A cognitive model of their acquisition and 
refinement. Behav Cogn Psychother. 2006;34(1):57-78.  

30.  Newman CF. Competency in conducting cognitive–behavioral therapy: 
Foundational, functional, and supervisory aspects. Psychother Theory Res Pract 
Train. 2010;47(1):12.  

31.  Mannix KA, Blackburn IM, Garland A, Gracie J, Moorey S, Reid B, et al. 
Effectiveness of brief training in cognitive behaviour therapy techniques for 
palliative care practitioners. Palliat  Med. 2006;20(6):579-84.  

32.  Sholomskas DE, Syracuse-Siewert G, Rounsaville BJ, Ball SA, Nuro KF, Carroll 
KM. We don’t train in vain: a dissemination trial of three strategies of training 
clinicians in cognitive-behavioral therapy. J Consult Clin Psychol. 
2005;73(1):106.  

33.  Beidas RS, Kendall PC. Training therapists in evidence-based practice: a critical 
review of studies from a systems-contextual perspective. Clin Psychol Sci Pract. 
2010;17(1):1-30.  

34.  Rakovshik SG, McManus F. Establishing evidence-based training in cognitive 
behavioral therapy: A review of current empirical findings and theoretical 
guidance. Clin Psychol Rev. 2010;30(5):496-516.  

35.  Beidas RS, Edmunds JM, Marcus SC, Kendall PC. Training and consultation to 
promote implementation of an empirically supported treatment: a randomized 
trial. Psychiatr Serv. 2012;63(7):660-5.  

36.  Reiser RP, Milne DL. A survey of CBT supervision in the UK: methods, 
satisfaction and training, as viewed by a selected sample of CBT supervision 
leaders. Cogn Behav Ther. 2016; 9.  

37.  Olds K, Hawkins R. Precursors to measuring outcomes in clinical supervision: A 
thematic analysis. American Psychological Association. 2014.  

38.  Watkins Jr CE. On psychotherapy supervision competencies in an international 
perspective: A short report. Int J Psychother. 2013;17(1):78-83.  



89	
	

39.  Milne D, Watkins Jr CE. Defining and understanding clinical supervision: A 
functional approach. Wiley Int Handb Clin Superv. 2014;3-19.  

40.  Falender CA, Shafranske EP. Clinical supervision: The state of the art. J Clin 
Psychol. 2014;70(11):1030-41.  

41.  Webb CA, DeRubeis RJ, Barber JP. Therapist adherence/competence and 
treatment outcome: A meta-analytic review. American Psychological 
Association. 2010.  

42.  Taylor KN, Gordon K, Grist S, Olding C. Developing supervisory competence: 
preliminary data on the impact of CBT supervision training. Cogn Behav Ther. 
2012;5(4):83-92.  

43.  Liness S, Lea S, Nestler S, Parker H, Clark DM. What IAPT CBT high-intensity 
trainees do after training. Behav Cogn Psychother. 2017;45(1):16-30.  

44.  Roth AD, Pilling S. A competence framework for the supervision of 
psychological therapies. Retrieved August. 2008;18:2011.  

45.  Turpin G, Wheeler S. IAPT Supervision Guidance (Revised March 2011). Univ 
Sheff Univ Leic. 2011. 

46.  Gonsalvez CJ, Hamid G, Savage NM, Livni D. The Supervision Evaluation and 
Supervisory Competence Scale: psychometric validation. Aust Psychol. 
2017;52(2):94-103.  

47.  Falender CA, Shafranske EP. Psychotherapy-based supervision models in an 
emerging competency-based era: A commentary. Psychother Theory Res Pract 
Train. 2010;47(1):45.  

48.  Goodyear R, Lichtenberg JW, Bang K, Gragg JB. Ten changes psychotherapists 
typically make as they mature into the role of supervisor. J Clin Psychol. 
2014;70(11):1042-50.  

49.  Loades ME, Armstrong P. The challenge of training supervisors to use direct 
assessments of clinical competence in CBT consistently: a systematic review and 
exploratory training study. Cogn Behav Ther. 2016;9.  

50.  Watkins CE, Wang CD. On the education of clinical supervisors. Wiley Int 
Handb Clin Superv. 2014;177-203.  

51.  Watkins Jr CE, Scaturo DJ. Toward an integrative, learning-based model of 
psychotherapy supervision: supervisory alliance, educational interventions, and 
supervisee learning/relearning. J Psychother Integr. 2013;23(1):75.  

52.  Gonsalvez CJ, Brockman R, Hill HRM. Video feedback in CBT supervision: 
review and illustration of two specific techniques. Cogn Behav Ther. 2016 Jan;9.  



90	
	

53.  Haggerty G, Hilsenroth MJ. The use of video in psychotherapy supervision. Br J 
Psychother. 2011;27(2):193-210.  

54.  Mehr KE, Ladany N, Caskie GI. Trainee nondisclosure in supervision: what are 
they not telling you? Couns Psychother Res. 2010;10(2):103-13.  

55.  Lewis CC, Scott KE, Hendricks KE. A model and guide for evaluating 
supervision outcomes in cognitive–behavioral therapy-focused training programs. 
Train Educ Prof Psychol. 2014;8(3):165.  

56.  Young J, Beck AT. Cognitive therapy scale: rating manual. Unpubl Manuscr. 
1980;36th.  

57.  Westbrook D, Sedgwick-Taylor A, Bennett-Levy J, Butler G, McManus F. A 
pilot evaluation of a brief CBT training course: Impact on trainees’ satisfaction, 
clinical skills and patient outcomes. Behav Cogn Psychother. 2008; 36(5):569-79.  

58.  Weck F, Kaufmann YM, Höfling V. Competence feedback improves CBT 
competence in trainee therapists: a randomized controlled pilot study. Psychother 
Res. 2017;27(4):501-9.  

59.  Reiser RP, Milne D. Supervising cognitive-behavioral psychotherapy: Pressing 
needs, impressing possibilities. J Contemp Psychother. 2012; 42(3):161-71.  

60.  Walfish S, McAlister B, O’donnell P, Lambert MJ. An investigation of self-
assessment bias in mental health providers. Psychol Rep. 2012; 110(2):639-44.  

61.  Mathieson FM, Barnfield T, Beaumont G. Are we as good as we think we are? 
Self-assessment versus other forms of assessment of competence in 
psychotherapy. Cogn Behav Ther. 2009; 2(1):43-50.  

62.  Wilson H, Davies JS, Weatherhead S. Trainee therapists’ experiences of 
supervision during training: a meta-synthesis. Clin Psychol Psychother. 2016; 
23(4):340-51.  

63.  Friedberg RD, Brelsford GM. Training methods in cognitive behavioral therapy: 
tradition and invention. J Cogn Psychother. 2013;27(1):19-29.  

64.  Bennett-Levy J, McManus F, Westling BE, Fennell M. Acquiring and refining 
CBT skills and competencies: which training methods are perceived to be most 
effective? Behav Cogn Psychother. 2009;3 7(5):571-83.  

65.  Newman CF. Core Competencies in cognitive-behavioral therapy: becoming a 
highly effective and competent cognitive-behavioral therapist. Routledge. 
2013;175 p.  

66.  Milne DL, James IA. The observed impact of training on competence in clinical 
supervision. Br J Clin Psychol. 2002; 41(1):55-72.  



91	
	

67.  Milne DL, Reiser R. Supporting our supervisors: sending out an SOS. Cogn 
Behav Ther. 2016;9.  

68.  Younge J, Campbell A. A qualitative study exploring the perceived impact of 
supervision training on cognitive therapy supervisor practice. Cogn Behav Ther. 
2013;6.  

69.  Watkins Jr CE. Educating psychotherapy supervisors. Am J Psychother. 
2012;66(3):279-307.  

70.  Shinohara H, Figueiredo C. A prática da terapia cognitiva no Brasil. B Rangé 
psicoter cogn-comportamentais um diálogo com psiquiatr. 2011;33-9.  

71.  Bakos DS, Kristensen CH. Supervising cognitive behavioral therapy practitioners 
in urban Brazil. J Cogn Psychother. 2013;27(1):42-50.  

72.  Barletta JB, da Fonsêca ALB. Avaliação do Processo Supervisionado como 
Norteador de ensino de psicoterapia: reflexões sobre a vivência prática. Rev 
Psicol IMED. 2012; 4(1):671-80.  

73.  Barletta JB, Barreto da Fonseca AL, Costa Delabrida ZN. A importância da 
supervisão de estágio clínico para o desenvolvimento de competências em terapia 
cognitivo-comportamental. Psicol Teor e Prática.  2012;14(3).  

74.  Velasquez ML, Thomé CR, de Oliveira IR. Reflexões sobre a prática clínica 
supervisionada em cursos de especialização em terapia cognitiva-comportamental 
no Brasil. Rev Ciênc Médicas e Biológicas. 2016;14(3):331-7.  

75.  Newman CF. Training cognitive behavioral therapy supervisors: didactics, 
simulated practice, and “meta-supervision”. J Cogn Psychother. 2013; 27(1):5-
18.  

76.  Milne D, Dunkerley C. Towards evidence-based clinical supervision: the 
development and evaluation of four CBT guidelines. Cogn Behav Ther. 2010; 
3(2):43-57.  

77.  Knowles MS, Holton III EF, Swanson RA. The adult learner: The definitive 
classic in adult education and human resource development. Routledge. 2014.  

78.  Davis JR, Rawana EP, Capponi DR. Acceptability of behavioral staff 
management techniques. Behav Interv. 1989; 4(1):23-44.  

79.  Kennerley H, Clohessy S. Becoming a supervisor. Oxf Guide Surviv CBT Ther. 
2010;323.  

80.  Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. Routledge. 2013: 
689 p.  

81.  Little TD, Rhemtulla M, Gibson K, Schoemann AM. Why the items versus 
parcels controversy needn’t be one. Psychol Methods. 2013;18(3):285.  



92	
	

82.  Moher D, Hopewell S, Schulz KF, Montori V, Gøtzsche PC, Devereaux PJ, et al. 
CONSORT 2010 explanation and elaboration: updated guidelines for reporting 
parallel group randomised trials. J Clin Epidemiol. 2010 Ago;63(8):e1-37.  

83.  Moons KG, Donders RA, Stijnen T, Harrell FE. Using the outcome for 
imputation of missing predictor values was preferred. J Clin Epidemiol. 
2006;59(10):1092-101.  

84.  Sterne JA, White IR, Carlin JB, Spratt M, Royston P, Kenward MG, et al. 
Multiple imputation for missing data in epidemiological and clinical research: 
potential and pitfalls. Bmj. 2009;338:b2393.  

85.  Harrell FE. Regression Modeling Strategies Springer. N Y. 2001;  

86.  Wacholder S. Binomial regression in GLIM: estimating risk ratios and risk 
differences. Am J Epidemiol. 1986; 123(1):174-84.  

87.  Robbins AS, Chao SY, Fonseca VP. What’s the relative risk? A method to 
directly estimate risk ratios in cohort studies of common outcomes. Ann 
Epidemiol. 2002; 12(7):452-4.  

88.  McNutt L-A, Wu C, Xue X, Hafner JP. Estimating the relative risk in cohort 
studies and clinical trials of common outcomes. Am J Epidemiol. 2003; 
157(10):940-3.  

89.  Barros AJ, Hirakata VN. Alternatives for logistic regression in cross-sectional 
studies: an empirical comparison of models that directly estimate the prevalence 
ratio. BMC Med Res Methodol. 2003;3(1):21.  

90.  Blizzard L, Hosmer W. Parameter Estimation and goodness-of-fit in log binomial 
regression. Biom J. 2006; 48(1):5-22.  

91.  Greenland S. Model-based estimation of relative risks and other epidemiologic 
measures in studies of common outcomes and in case-control studies. Am J 
Epidemiol. 2004; 160(4):301-5.  

92.  Schulz KF, Altman DG, Moher D. CONSORT 2010 statement: updated 
guidelines for reporting parallel group randomised trials. BMC Med. 
2010;8(1):18.  

93.  Oliveira-Monteiro NR de, Nunes MLT. Supervisor de psicologia clínica: um 
professor idealizado? PsicoUSF. 2008;13(2):287-96.  

94.  Townend M, Iannetta L, Freeston MH. Clinical supervision in practice: A survey 
of UK cognitive behavioural psychotherapists accredited by the BABCP. Behav 
Cogn Psychother. 2002; 30(4):485-500.  

95.  Milne D, James I. A systematic review of effective cognitive-behavioural 
supervision. Br J Clin Psychol. 2000; 39(2):111-27.  



93	
	

96.  Brasil. Ministério da Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução no5, de 
15 de março de 2011. Institui as diretrizes curriculares para os cursos de 
graduação em psicologia, estabelecendo normas para o projeto pedagógico 
complementar para a formação de professores em psicologia. Diário Oficial [da] 
União. 2011.  

97.  Brasil. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de 
Educação Superior. Resolução n° 2, de 12 de fevereiro de 2014. Institui o 
cadastro nacional de oferta de cursos de pós-graduação latu sensu 
(especialização) das instituições credenciadas no sistema federal de ensino. 
Diário Oficial [da] União. 2014.  

98.  Prasko J, Vyskocilova J, Slepecky M, Novotny M, others. Principles of 
supervision in cognitive behavioural therapy. Biomed Pap. 2012;156(1):70-9.  

99.  Henderson P, Millar A, Holloway J. Practical supervision: how to become a 
supervisor for the helping professions. 2014; 20140421. 

100.  Sudak DM. Training in cognitive behavioral therapy in psychiatry residency: an 
overview for educators. Behav Modif. 2009; 33(1):124-37.  

101.  Kovach JG, Dubin WR, Combs CJ. Psychotherapy training: residents’ 
perceptions and experiences. Acad Psychiatry. 2015; 39(5):567-74.  

102.  Barnfield TV, Mathieson FM, Beaumont GR. Assessing the development of 
competence during postgraduate cognitive-behavioral therapy training. J Cogn 
Psychother. 2007; 21(2):140-7.  

103.  Milne DL, Baker C, Blackburn I-M, James I, Reichelt K. Effectiveness of 
cognitive therapy training. J Behav Ther Exp Psychiatry. 1999; 30(2):81-92.104.	
	 Padesky	CA.	Developing	cognitive	therapist	competency:	teaching	and	
supervision	models.	Front	Cogn	Ther.	1996;266:292.		

104.  Padesky CA. Developing cognitive therapist competency: teaching and 
supervision models. Front Cogn Ther. 1996;266:292.  

105.  Neufeld CB, Cavenage CC. Conceitualização cognitiva de caso: uma proposta de 
sistematização a partir da prática clínica e da formação de terapeutas cognitivo-
comportamentais. Rev Bras Ter Cogn. 2010;6(2):3-36.  

106.  Shepherd L, Salkovskis PM, Morris M. Recording therapy sessions: An 
evaluation of patient and therapist reported behaviours, attitudes and preferences. 
Behav Cogn Psychother. 2009; 37(2):141-50.  

107.  Fairburn CG, Cooper Z. Therapist competence, therapy quality, and therapist 
training. Behav Res Ther. 2011;49(6):373-8.  

108.  Decker SE, Jameson MT, Naugle AE. Therapist training in empirically supported 
treatments: a review of evaluation methods for short-and long-term outcomes. 
Adm Policy Ment Health Ment Health Serv Res. 2011;38(4):254.  



94	
	

109.  Callahan JL, Almstrom CM, Swift JK, Borja SE, Heath CJ. Exploring the 
contribution of supervisors to intervention outcomes. Train Educ Prof Psychol. 
2009;3(2):72.  

110.  Butler AC, Chapman JE, Forman EM, Beck AT. The empirical status of 
cognitive-behavioral therapy: a review of meta-analyses. Clin Psychol Rev. 
2006;26(1):17-31.  

111.  Alfonsson S, Parling T, Spännarg\a ard \AAsa, Andersson G, Lundgren T. The 
effects of clinical supervision on supervisees and patients in cognitive behavioral 
therapy: a systematic review. Cogn Behav Ther. 2017;1-23.  

112.  Neufeld CB, Pavan-Cândido C da C, Paz S, Martins RG. Contribuições da FBTC 
ao crescimento das terapias cognitivas no Brasil. Rev Bras Ter Cogn. 
2015;11(2):119-28.  

113.  Alderson P. Absence of evidence is not evidence of absence: we need to report 
uncertain results and do it clearly. BMJ. 2004; 328(7438):476.  

114.  Altman DG, Bland JM. Statistics notes: absence of evidence is not evidence of 
absence. Bmj. 1995; 311(7003):485.  

115.  Herschell AD, Kolko DJ, Baumann BL, Davis AC. The role of therapist training 
in the implementation of psychosocial treatments: A review and critique with 
recommendations. Clin Psychol Rev. 2010;30(4):448–466.  

116.		 Nakamura BJ, Selbo-Bruns A, Okamura K, Chang J, Slavin L, Shimabukuro S. 
Developing a systematic evaluation approach for training programs within a 
train-the-trainer model for youth cognitive behavior therapy. Behav Res Ther. 
2014; 53:10-9. 		

117.		 Milne D, Reiser R, Aylott H, Dunkerley C, Fitzpatrick H, Wharton S. The 
systematic review as an empirical approach to improving CBT supervision. Int J 
Cogn Ther. 2010; 3(3):278-94.	

118.		 O’donovan A, Halford WK, Walters B. Towards best practice supervision of 
clinical psychology trainees. Aust Psychol. 2011; 46(2):101-12.	

119.		 Ericsson KA. The influence of experience and deliberate practice on the 
development of superior expert performance. Camb Handb Expert Expert 
Perform. 2006; 38:685-705.		

120.		 Tracey TJ, Wampold BE, Lichtenberg JW, Goodyear RK. Expertise in 
psychotherapy: an elusive goal? Am Psychol. 2014; 69(3):218.		

121.		 Creed TA, Wolk CB, Feinberg B, Evans AC, Beck AT. Beyond the label: 
Relationship between community therapists’ self-report of a cognitive behavioral 
therapy orientation and observed skills. Adm Policy Ment Health Ment Health 
Serv Res. 2016; 43(1):36-43.		



95	
	

122.		 Gonsalvez CJ, Wahnon T, Deane FP. Goal-setting, feedback, and assessment 
practices reported by Australian clinical supervisors. Aust Psychol. 2017; 
52(1):21-30.		

123.		 Hattie J, Timperley H. The power of feedback. Rev Educ Res. 2007; 77(1):81-
112.	

124.		 Waller G, Turner H. Therapist drift redux: Why well-meaning clinicians fail to 
deliver evidence-based therapy, and how to get back on track. Behav Res Ther. 
2016;77:129–137. 	

125.		 Lambert MJ, Harmon C, Slade K, Whipple JL, Hawkins EJ. Providing feedback 
to psychotherapists on their patients’ progress: clinical results and practice 
suggestions. J Clin Psychol. 2005;61(2):165–174. 	

126.		 Lambert MJ, Shimokawa K. Collecting client feedback. Educational Publishing 
Foundation. 2011.	

127.		 De Jong K, Van Sluis P, Nugter MA, Heiser WJ, Spinhoven P. Understanding the 
differential impact of outcome monitoring: therapist variables that moderate 
feedback effects in a randomized clinical trial. Psychother Res. 2012;22(4):464-
74. 		

128.		 Grossl AB, Reese RJ, Norsworthy LA, Hopkins NB. Client feedback data in 
supervision: effects on supervision and outcome. Train Educ Prof Psychol. 2014; 
8(3):182.		

129.		 Swift JK, Callahan JL, Rousmaniere TG, Whipple JL, Dexter K, Wrape ER. 
Using client outcome monitoring as a tool for supervision. Psychotherapy. 2015; 
52(2):180.  

130.		 Reese RJ, Usher EL, Bowman DC, Norsworthy LA, Halstead JL, Rowlands SR, 
et al. Using client feedback in psychotherapy training: an analysis of its influence 
on supervision and counselor self-efficacy. Train Educ Prof Psychol. 2009; 
3(3):157. 		

131.		 Sweeney J, Creaner M. What’s not being said? Recollections of nondisclosure in 
clinical supervision while in training. Br J Guid Couns. 2014; 42(2):211-24.	

132.		 Ramani S, Krackov SK. Twelve tips for giving feedback effectively in the 
clinical environment. Med Teach. 2012; 34(10):787-91.	

133.		 Weck F, Jakob M, Neng J, Höfling V, Grikscheit F, Bohus M. The effects of bug-
in-the-eye supervision on therapeutic alliance and therapist competence in 
cognitive-behavioural therapy: a randomized controlled trial. Clin Psychol 
Psychother. 2016;23(5):386-96.		



96	
	

134.		 Machado GIM dos S, Barletta JB. Supervisão clínica presencial e online: 
percepção de estudantes de especialização. Rev Bras Ter Cogn. 2015;11(2):77-
85.	

135.		 Weck F, Bohn C, Ginzburg DM, Stangier U. Assessment of adherence and 
competence in cognitive therapy: comparing session segments with entire 
sessions. Psychother Res. 2011; 21(6):658-69.	

136.		 Weck F, Grikscheit F, Höfling V, Stangier U. Assessing treatment integrity in 
cognitive-behavioral therapy: comparing session segments with entire sessions. 
Behav Ther. 2014;45(4):541-52.	

137.		 North GJ. Recording supervision: Educational, therapeutic, and enhances the 
supervisory working alliance? Couns Psychother Res. 2013;13(1):61-70.	

138.		 Rubin NJ, Bebeau M, Leigh IW, Lichtenberg JW, Nelson PD, Portnoy S, et al. 
The competency movement within psychology: An historical perspective. Prof  
Psychol Res Pract. 2007; 38(5):452.		

139.		 Falender CA, Shafranske EP. Clinical supervision: a competency-based 
approach. 2004. 140.		 Milne	DL,	Sheikh	AI,	Pattison	S,	Wilkinson	A.	Evidence-
based	training	for	clinical	supervisors:	A	systematic	review	of	11	controlled	
studies.	Clin	Superv.	2011;30(1):53–71.		

141.		 Culloty T, Milne DL, Sheikh AI. Evaluating the training of clinical supervisors: a 
pilot study using the fidelity framework. Cogn Behav Ther. 2010 dec; 3(4):132-
44. 		

142.		 O’Donovan A, Clough B, Petch J. Is Supervisor training effective? a pilot 
investigation of clinical supervisor training program. Aust psychol. 
2017;52(2):149-54.	

143.		 Johnston LH, Milne DL. How do supervisee’s learn during supervision? a 
grounded theory study of the perceived developmental process. Cogn Behav 
Ther. 2012; 5(1):1-23.		

144.		 Rakovshik SG, McManus F. An anatomy of CBT training: trainees’ 
endorsements of elements, sources and modalities of learning during a 
postgraduate CBT training course. Cogn Behav Ther. 2013;6.	

145.		 Pearson QM. Getting the most out of clinical supervision: strategies for mental 
health. J Ment Health Couns. 2004; 26(4):361-73. 		

 

	
	
	
	



97	
	

APÊNDICES 
 

	 	



98	
	

APÊNDICE A - Características da prática clínica supervisionada em cursos de 
especialização em terapia cognitivo-comportamental no Brasil	

	
Bem-vindo(a)	a	este	questionário.	
	
O	 Sr.	 (a)	 está	 sendo	 convidado	 (a)	 como	 voluntário	 (a)	 a	 participar	 de	 um	
levantamento	 sobre	 as	 características	 atuais	 da	 prática	 clínica	 supervisionada	 nos	
cursos	de	especialização	em	Terapia	Cognitivo-Comportamental	no	Brasil	que	integra	o	
projeto	 de	 doutorado	 "Desenvolvendo	 competências	 terapêuticas	 através	 do	
treinamento	 de	 supervisores	 clínicos	 em	 Terapia	 Cognitivo-Comportamental",	 da	
pesquisadora	 Michella	 Lopes	 Velasquez,	 pela	 Universidade	 Federal	 da	 Bahia.	Para	
tanto,	o	Sr	 (a)	não	 terá	nenhum	custo,	nem	receberá	qualquer	vantagem	 financeira.	
Apesar	 disso,	 caso	 sejam	 identificados	 e	 comprovados	 danos	 provenientes	 desta	
pesquisa,	o	Sr.(a)	tem	assegurado	o	direito	a	indenização,	de	acordo	com	a	legislação	
brasileira	 vigente.	 Terá	 o	 esclarecimento	 sobre	 o	 estudo	 em	 qualquer	 aspecto	 que	
desejar.	 A	 principal	 investigadora	 será	 Michella	 Lopes	 Velasquez,	 que	 pode	 ser	
encontrada	 através	 do	 e-mail	 treinamentoemsupervisao@yahoo.com.br.	 Caso	 tenha	
alguma	 consideração	 ou	 dúvida	 sobre	 a	 ética	 da	 pesquisa,	 entre	 em	 contato	 com	o	
Comitê	de	Ética	em	Pesquisa	(CEP)	Maternidade	Climério	de	Oliveira,	localizado	na	Rua	
do	Limoeiro,	137,	Nazaré,	Salvador,	Bahia,	ou	através	do	telefone	(71)3283-9275	ou	do	
e-mail	cepmco@gmail.com	.	Sua	participação	é	voluntária	e	a	recusa	em	participar	não	
acarretará	 qualquer	 penalidade	 ou	 modificação	 na	 forma	 em	 que	 é	 atendido	 pelo	
pesquisador,	 que	 tratará	 a	 sua	 identidade	 com	 padrões	 profissionais	 de	 sigilo.	Os	
resultados	 da	 pesquisa	 estarão	 à	 sua	 disposição	 quando	 finalizada.	 Seu	 nome	 ou	 o	
material	que	indique	sua	participação	não	será	liberado	sem	a	sua	permissão.		O	(A)	Sr	
(a)	não	será	 identificado	em	nenhuma	publicação	que	possa	resultar.	Agradecemos	a	
disponibilidade.		
	
1.	O	 curso	 oferece	 prática	 clínica	 supervisionada	 em	 Terapia	 Cognitivo-
comportamental?	
	(			)	Sim.	
	(			)	Não.	
	
2.	Com	que	frequência	ocorrem	as	sessões	de	supervisão	clínica?	
(			)	Semanal	
(			)	Quinzenal	
(			)	Mensal	
(			)	Bimestral	
(			)	O	curso	não	oferece	sessões	de	supervisão	clínica.	
	
Outra	(Especifique):	
	
3.	Qual	o	formato	de	supervisão	clínica	oferecido	no	curso?	
(			)	Individual	
(			)	Em	grupo	(até	5	alunos	por	supervisor)	
(			)	Em	grupo	(5	a	10	alunos	por	supervisor)	
(			)	Em	grupo	(mais	de	10	alunos	por	supervisor)	
(			)	O	curso	não	oferece	sessões	de	supervisão	clínica.	
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4.	Qual	a	carga	horária	dedicada	à	supervisão	clínica	no	curso?	
(			)	Até	50	horas.	
(			)	Entre	50	e	75	horas.	
(			)	Entre	75	e	100	horas.	
(			)	Mais	de	100	horas.	
(			)	O	curso	não	oferece	sessões	de	supervisão	clínica.	
	
5.	Existe	 uma	 estrutura	 de	 supervisão	 que	 orienta	 a	 atuação	 dos	 supervisores	
clínicos?	
(			)	Não.	
(			)	Sim.	
(			)	O	curso	não	oferece	sessões	de	supervisão	clínica.		
	
Se	"sim",	qual?	(Especifique)	
	
6.	Existe	uma	avaliação	do	aluno	em	supervisão?	
(			)	Não.	
(			)	Sim.	
(			)	O	curso	não	oferece	sessões	de	supervisão	clínica.	
	
Se	"sim",	qual	o	método	utilizado?	(Especifique)	
	
7.	Existe	uma	avaliação	do	desempenho	do	Supervisor?	
(			)	Não.	
(			)	Sim.	
(			)	O	curso	não	oferece	sessões	de	supervisão	clínica.	
	
Se	"sim",	qual	o	método	utilizado?	(Especifique)	
	
8.	Existe	a	prática	de	supervisão	da	supervisão?	
(			)	Não.	
(			)	Sim.	
(			)	O	curso	não	oferece	sessões	de	supervisão	clínica.	
	
Se	"sim",	descreva	a	frequência	em	que	ocorre	e	o	formato	utilizado.	
	
9.	Existe	algum	critério	para	a	contratação	do	supervisor	clínico?	
(			)	Não.	
(			)	Sim.	
(			)	O	curso	não	oferece	sessões	de	Supervisão	Clínica.	
	
Se	"sim",	qual	o	critério	utilizado?	
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APÊNDICE B - Questionário sociodemográfico, acadêmico e profissional	
	

	
Dados	Pessoais	

	
Nome	completo:	
	
Data	de	nascimento:		
	

Sexo:		
	

E-mail:		 Telefone:	

Endereço:		
	
	
	
	
	

Formação	acadêmica	
	

Área	de	formação:	
(			)	Psicologia	
(			)	Medicina	/	Psiquiatria	
(			)	Outra?	
_____________________________________	
	

Maior	titulação:		
(			)	Graduação		
(			)	Especialização	
(			)	Mestrado	
(			)	Doutorado	
(			)	Pós-doutorado	
	
Ano	de	obtenção	do	título:	
________________________	
	

Possui	formação	específica	em	TCC?	
(			)	Não	
(			)	Sim	
Qual?	
_________________________________________	
	
Ano	de	conclusão:	
_______________________________	
	

Possui	formação	em	Supervisão	Clínica?	
(			)	Não	
(			)	Sim	
Qual?	
_________________________________________	
	
Ano	de	conclusão:	
_______________________________	

	
	

Atuação	Profissional	
	

Atua	profissionalmente	como	
Psicólogo(a)	Clínico(a)?	
(			)	Não		
(			)	Sim	
	
Tempo	de	atuação:	
(			)	0	a	2	anos	
(			)	2	a	5	anos	
(			)	5	a	7	anos	
(			)	7	a	10	anos	
(			)	mais	de	10	anos	
	

Atua	profissionalmente	como	
Terapeuta	Cognitivo(a)?		
(			)	Não		
(			)	Sim	
	
Tempo	de	atuação:	
(			)	0	a	2	anos	
(			)	2	a	5	anos	
(			)	5	a	7	anos	
(			)	7	a	10	anos	
(			)	mais	de	10	anos	
	

Atua	profissionalmente	como	
Supervisor(a)	Clínico(a)?		
(			)	Não		
(			)	Sim	
	
Tempo	de	atuação:	
(			)	0	a	2	anos	
(			)	2	a	5	anos	
(			)	5	a	7	anos	
(			)	7	a	10	anos	
(			)	mais	de	10	anos	
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APÊNDICE C -  Formulário de feedback (TARS) 

Data:		

As	questões	abaixo	abordam	suas	impressões	a	respeito	da	condução	desta	sessão	de	
treinamento.	Para	cada	pergunta	circule	a	opção	que	melhor	expressa	sua	opinião,	por	favor.		

1. O	treinamento	melhorou	sua	compreensão	sobre	algum	aspecto	do	processo	de	
supervisão	clínica	em	TCC?		

(			)	Absolutamente	não		 (			)	Um	pouco	 (			)	Muito	 (			)	Totalmente		

2. O	treinamento	de	hoje	contribuiu	para	o	desenvolvimento	de	habilidades	necessárias	
para	a	ser	um	supervisor	eficaz?		

(			)	Absolutamente	não		 (			)	Um	pouco	 (			)	Muito	 (			)	Totalmente		

3. O	treinamento	contribuiu	para	a	sua	confiança	em	suas	habilidades	de	supervisão?		

(			)	Absolutamente	não		 (			)	Um	pouco	 (			)	Muito	 (			)	Totalmente	

4. Você	espera	colocar	em	prática	o	que	aprendeu	no	treinamento?		

(			)	Absolutamente	não		 (			)	Um	pouco	 (			)	Muito	 (			)	Totalmente		

5. Quão	competente	foi	a	treinadora?		

(			)	Absolutamente	não		 (			)	Um	pouco	 (			)	Muito	 (			)	Totalmente		

6. De	modo	geral,	quão	satisfeito(a)	você	se	sente	em	relação	ao	treinamento?		

(			)	Absolutamente	não		 (			)	Um	pouco	 (			)	Muito	 (			)	Totalmente		

7. O	treinamento	cumpriu	os	tópicos	propostos?		

(			)	Absolutamente	não		 (			)	Um	pouco	 (			)	Muito	 (			)	Totalmente	

8. A	treinadora	relacionou-se	efetivamente	com	o	grupo?		

(			)	Absolutamente	não		 (			)	Um	pouco	 (			)	Muito	 (			)	Totalmente		

9. A	treinadora	parecia	motivada	(energizada,	atenta	e	criativa)?		

(			)	Absolutamente	não		 (			)	Um	pouco	 (			)	Muito	 (			)	Totalmente	

10. Quais	seriam	os	aspectos	mais	úteis	do	treinamento	para	você	hoje?		
11. Você	recomendaria	alguma	modificação	ao	conteúdo	ou	estrutura	do	curso?		
12. Algum	comentário?		
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ANEXO A - Escala de Competência do Supervisor	(OCTC)	
	

Avaliador:........................................................................................................................................................	
Supervisor:..............................................................................................	 						 						Data:............................	
	
Avalie	o	desempenho	do	supervisor	segundo	o	critério	abaixo:	
	
1	 2	 3	 4	 5	
Ausência	de	
habilidade,	
altamente	
incompetente	ou	
evidência	de	sérios	
problemas	

Evidência	de	
competência,	mas	
apresentou	
problemas	e/	ou	
falta	de	
consistência		

Competente,	
embora	tenha	tido	
problemas	e/	ou	
inconsistências	

Boas	habilidades,	
com	pequenos	
problemas	e/	ou	
inconsistências	

Desempenho	
demonstra	
expertise,	ou	alta	
qualidade	mesmo	
diante	de	
dificuldades	

	
Parte	1:	Estruturando	a	sessão	de	supervisão	
	
1	 Negocia	o	uso	do	tempo	 .....	
2	 Aderência	à	agenda	 .....	
3	 Seleciona	tópicos/	objetivos	específicos	e	apropriados	para	a	sessão	 .....	
4	 Ajusta	o	ritmo	da	sessão	às	necessidades	do	supervisionando	e	utiliza	o	tempo	

eficientemente	
.....	

	 	
Comentários	gerais:	

	

	
Parte	2:	Promovendo	a	aprendizagem	
	
1	 Busca	informações	para	ilustrar	a	prática	clínica	do	supervisionando	 .....	
2	 Usa	uma	variedade	de	métodos	para	avaliar	as	habilidades	e	conhecimento	do	

supervisionando	
.....	

3	 Demonstra	sensibilidade	em	relação	às	necessidades	do	supervisionando	 .....	
4	 Equilibra	o	uso	de	métodos	para	promover	a	aprendizagem	(ex.:	método	socrático,	

método	experiencial,	orientações	didáticas,	etc...)	
.....	

5	 Recomenda	e	disponibiliza	material	de	referência	 .....	
6	 Fornece	feedback	de	modo	sensível	e	construtivo	 .....	
7	 Busca	associar	teoria	e	prática	 .....	
8	 Promove	a	prática	reflexiva	 .....	
9	 Facilita	a	aprendizagem	em	grupo	 .....	
	 	

Comentários	gerais:	
	

	
Parte	3:	Relacionamento	interpessoal	
	
1	 Colaborativo	e	envolvente	 .....	
2	 Respeitoso,	reforçador	e	sensível	 .....	
3	 Cria	um	ambiente	seguro	para	o	supervisionando			 .....	
4	 Limites:	refletem	uma	aliança	de	trabalho,	não	um	contexto	de	amizade	ou	

terapêutico	
.....	

5	 Aberto:	feedback	honesto	e	bilateral	 .....	
6	 Permite	que	problemas	referentes	à	supervisão	sejam	abordados	 .....	
	 	

Comentários	gerais:	
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Parte	4:	Prática	profissional	e	ética	
	
1	 Desempenho	dentro	dos	limites	do	próprio	conhecimento	e	habilidades	 .....	
2	 Demonstra	competência	ao	lidar	com	diferenças	 .....	
3	 Respeita	a	confidencialidade	 .....	
4	 Promove	a	prática	segura	da	Terapia	Cognitiva	(incluindo	avaliação	de	risco	para	o	

suicídio	quando	necessário)		
.....	

5	 Encoraja	adequadamente	o	manejo	de	caso	 .....	
	 	

Comentários	gerais:	
	

	
	
Parte	5:	Prática	reflexiva	
	
1	 Supervisor	elicitou	feedback	adequadamente	 .....	
2	 Respostas	apropriadas	ao	feedback	do	supervisionando	 .....	
3	 Objetivos	adequados	para	a	próxima	sessão	de	supervisão	 .....	
	 	

Comentários	gerais:	
	

	
	
Parte	6:	Feedback	geral	
	

1. Principais	pontos	fortes	demonstrados	durante	a	sessão	de	supervisão	
	
	

2. Sugestões	para	melhoria	
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Escala	de	Competência	do	Supervisor	(SCS)	
	

FORMULÁRIO	DE	FEEDBACK	
	

	
Supervisor:		 	 	 	 	 	 	 Data	da	supervisão:		
	
	
Na	 sua	 opinião,	 o	 que	 foi	 particularmente	 útil	 ou	menos	 produtivo	 nesta	 sessão	 de	
supervisão?	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Haveria	algum	modo	de	melhorar	a	sessão	de	supervisão?		
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ANEXO B - Cognitive Therapy Rating Scale (CTRS)  

	

Therapist:	________________Patient:	_____________________	
Date	of	Session:	____________	Tape	ID#:	
________________Rater:	_____________________	Date	of	
Rating:	____________	 

Session#	______	(	)	Videotape	(	)	Audiotape	(	)	Transcript	(	)	Live	
Observation	 

Directions:	For	each	time,	assess	the	therapist	on	a	scale	from	0	
to	6,	and	record	the	rating	on	the	line	next	to	the	item	number.	
Descriptions	are	provided	for	even-numbered	scale	points.	If	you	
believe	the	therapist	falls	between	two	of	the	descriptors,	select	
the	intervening	odd	number	(1,	3,	5).	For	example,	if	the	
therapist	set	a	very	good	agenda	but	did	not	establish	priorities,	
assign	a	rating	of	a	5	rather	than	a	4	or	6.	 

If	the	descriptions	for	a	given	item	occasionally	do	not	seem	to	
apply	to	the	session	you	are	rating,	feel	free	to	disregard	them	
and	use	the	more	general	scale	below:	 

0123456	Poor	Barely	Adequate	Mediocre	Satisfactory	Good	Very	
Good	Excellent	 

Please	do	not	leave	any	item	blank.	For	all	items,	focus	on	the	
skill	of	the	therapist,	taking	into	account	how	difficult	the	patient	
seems	to	be.	 

Part I. GENERAL THERAPEUTIC SKILLS  

___1. AGENDA  

0	Therapist	did	not	set	agenda.	 

2	Therapist	set	agenda	that	was	vague	or	incomplete.	 
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4	Therapist	worked	with	patient	to	set	a	mutually	satisfactory	
agenda	that	included	specific	target	problems	(e.g.,	anxiety	at	
work,	dissatisfaction	with	marriage.)	 

6	Therapist	worked	with	patient	to	set	an	appropriate	agenda	
with	target	problems,	suitable	for	the	available	time.	Established	
priorities	and	then	followed	agenda.	 

___2. FEEDBACK  

0	Therapist	did	not	ask	for	feedback	to	determine	patient’s	
understanding	of,	or	response	to,	the	session.	 

2	Therapist	elicited	some	feedback	from	the	patient,	but	did	not	
ask	enough	questions	to	be	sure	the	patient	understood	the	
therapist’s	line	of	reasoning	during	the	session	or	to	ascertain	
whether	the	patient	was	satisfied	with	the	session.	 

4	Therapist	asked	enough	questions	to	be	sure	that	the	patient	
understood	the	therapist’s	line	of	reasoning	throughout	the	
session	and	to	determine	the	patient’s	reactions	to	the	session.	
The	therapist	adjusted	his/her	behavior	in	response	to	the	
feedback,	when	appropriate.	 

6	Therapist	was	especially	adept	at	eliciting	and	responding	to	
verbal	and	non-verbal	feedback	throughout	the	session	(e.g.,	
elicited	reactions	to	session,	regularly	checked	for	
understanding,	helped	summarize	main	points	at	end	of	session.	 

©	1980	J.E.	Young	&	A.T.	Beck	Email	Beck	Institute	for	Cognitive	
Behavior	Therapy	for	permission	to	use	this	scale:	
info@beckinstitute.org	For	instructions	on	the	use	of	this	scale	see:	
Young	J.E.,	&	Beck,	A.T.	(August,	1980).	Cognitive	Therapy	Scale	Rating	
Manual.	 

    
  

___3. UNDERSTANDING  
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0	Therapist	repeatedly	failed	to	understand	what	the	patient	
explicitly	said	and	thus	consistently	missed	the	point.	Poor	
empathic	skills.	 

2	Therapist	was	usually	able	to	reflect	or	rephrase	what	the	
patient	explicitly	said,	but	repeatedly	failed	to	respond	to	more	
subtle	communication.	Limited	ability	to	listen	and	empathize.	 

4	Therapist	generally	seemed	to	grasp	the	patient’s	“internal	
reality”	as	reflected	by	both	what	the	patient	explicitly	said	and	
what	the	patient	communicated	in	more	subtle	ways.	Good	
ability	to	listen	and	empathize.	 

6	Therapist	seemed	to	understand	the	patient’s	“internal	reality”	
thoroughly	and	was	adept	at	communicating	this	understanding	
through	appropriate	verbal	and	non-verbal	responses	to	the	
patient	(e.g.,	the	tone	of	the	therapist’s	response	conveyed	a	
sympathetic	understanding	of	the	patient’s	“message”).	
Excellent	listening	and	empathic	skills.	 

___4. INTERPERSONAL EFFECTIVENESS  

0	Therapist	had	poor	interpersonal	skills.	Seemed	hostile,	
demeaning,	or	in	some	other	way	destructive	to	the	patient.	 

2	Therapist	did	not	seem	destructive,	but	had	significant	
interpersonal	problems.	At	times,	therapist	appeared	
unnecessarily	impatient,	aloof,	insincere	or	had	difficulty	
conveying	confidence	and	competence.	 

4	Therapist	displayed	a	satisfactory	degree	of	warmth,	concern,	
confidence,	genuineness,	and	professionalism.	No	significant	
interpersonal	problems.	 

6	Therapist	displayed	optimal	levels	of	warmth,	concern,	
confidence,	genuineness,	and	professionalism,	appropriate	for	
this	particular	patient	in	this	session.	 
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___5. COLLABORATION  

0	Therapist	did	not	attempt	to	set	up	a	collaboration	with	
patient.	 

2	Therapist	attempted	to	collaborate	with	patient,	but	had	
difficulty	either	defining	a	problem	that	the	patient	considered	
important	or	establishing	rapport.	 

4	Therapist	was	able	to	collaborate	with	patient,	focus	on	a	
problem	that	both	patient	and	therapist	considered	important,	
and	establish	rapport.	 

6	Collaboration	seemed	excellent;	therapist	encouraged	patient	
as	much	as	possible	to	take	an	active	role	during	the	session	
(e.g.,	by	offering	choices)	so	they	could	function	as	a	“team”.	 

©	1980	J.E.	Young	&	A.T.	Beck	Email	Beck	Institute	for	Cognitive	
Behavior	Therapy	for	permission	to	use	this	scale:	
info@beckinstitute.org	For	instructions	on	the	use	of	this	scale	see:	
Young	J.E.,	&	Beck,	A.T.	(August,	1980).	Cognitive	Therapy	Scale	Rating	
Manual.	 

       
   

___6. PACING AND EFFICIENT USE OF TIME  

0	Therapist	made	no	attempt	to	structure	therapy	time.	Session	
seemed	aimless.	 

2	Session	had	some	direction,	but	the	therapist	had	significant	
problems	with	structuring	or	pacing	(e.g.,	too	little	structure,	
inflexible	about	structure,	too	slowly	paced,	too	rapidly	paced).	 

4	Therapist	was	reasonably	successful	at	using	time	efficiently.	
Therapist	maintained	appropriate	control	over	flow	of	discussion	
and	pacing.	 

6	Therapist	used	time	efficiently	by	tactfully	limiting	peripheral	
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and	unproductive	discussion	and	by	pacing	the	session	as	rapidly	
as	was	appropriate	for	the	patient.	 

Part II. CONCEPTUALIZATION, STRATEGY, AND 
TECHNIQUE ___7. GUIDED DISCOVERY  

0	Therapist	relied	primarily	on	debate,	persuasion,	or	“lecturing.”	
Therapist	seemed	to	be	“cross-examining”	patient,	putting	the	
patient	on	the	defensive,	or	forcing	his/her	point	of	view	on	the	
patient.	 

2	Therapist	relied	too	heavily	on	persuasion	and	debate,	rather	
than	guided	discovery.	However,	therapist’s	style	was	supportive	
enough	that	patient	did	not	seem	to	feel	attacked	or	defensive.	 

4	Therapist,	for	the	most	part,	helped	patient	see	new	
perspectives	through	guided	discovery	(e.g.,	examining	evidence,	
considering	alternatives,	weighing	advantages	and	
disadvantages)	rather	than	through	debate.	Used	questioning	
appropriately.	 

6	Therapist	was	especially	adept	at	using	guided	discovery	during	
the	session	to	explore	problems	and	help	patient	draw	his/her	
own	conclusions.	Achieved	an	excellent	balance	between	skillful	
questioning	and	other	modes	of	intervention.	 

___8. FOCUSING ON KEY COGNITIONS OR BEHAVIORS  

0	Therapist	did	not	attempt	to	elicit	specific	thoughts,	
assumptions,	images,	meanings,	or	behaviors.	 

2	Therapist	used	appropriate	techniques	to	elicit	cognitions	or	
behaviors;	however,	therapist	had	difficulty	finding	a	focus	or	
focused	on	cognitions/behaviors	that	were	irrelevant	to	the	
patient’s	key	problems.	 

4	Therapist	focused	on	specific	cognitions	or	behaviors	relevant	
to	the	target	problem.	However,	therapist	could	have	focused	on	
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more	central	cognitions	or	behaviors	that	offered	greater	
promise	for	progress.	 

6	Therapist	very	skillfully	focused	on	key	thoughts,	assumptions,	
behaviors,	etc.	that	were	most	relevant	to	the	problem	area	and	
offered	considerable	promise	for	progress.	 

©	1980	J.E.	Young	&	A.T.	Beck	Email	Beck	Institute	for	Cognitive	
Behavior	Therapy	for	permission	to	use	this	scale:	
info@beckinstitute.org	For	instructions	on	the	use	of	this	scale	see:	
Young	J.E.,	&	Beck,	A.T.	(August,	1980).	Cognitive	Therapy	Scale	Rating	
Manual.	 

     
___9. STRATEGY FOR CHANGE (Note: For this item, focus on 
the quality of the therapist’s strategy for change, not on how 
effectively the strategy was implemented or whether change 
actually occurred.)  

0	Therapist	did	not	select	cognitive-behavioral	techniques.	 

2	Therapist	selected	cognitive-behavioral	techniques;	however,	
either	the	overall	strategy	for	bringing	about	change	seemed	
vague	or	did	not	seem	promising	in	helping	the	patient	 

4	Therapist	seemed	to	have	a	generally	coherent	strategy	for	
change	that	showed	reasonable	promise	and	incorporated	
cognitive-behavioral	techniques.	 

6	Therapist	followed	a	consistent	strategy	for	change	that	
seemed	very	promising	and	incorporated	the	most	appropriate	
cognitive-behavioral	techniques.	 

___10. APPLICATION OF COGNITIVE-BEHAVIORAL 
TECHNIQUES (Note: For this item, focus on how skillfully the 
techniques were applied, not on how appropriate they were for the 
target problem or whether change actually occurred.)  
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0	Therapist	did	not	apply	any	cognitive-behavioral	techniques.	 

2	Therapist	used	cognitive-behavioral	techniques,	but	there	were	
significant	flaws	in	the	way	they	were	applied.	 

4	Therapist	applied	cognitive-behavioral	techniques	with	
moderate	skill.	6	Therapist	very	skillfully	and	resourcefully	
employed	cognitive-behavioral	techniques.	 

___11. HOMEWORK  

0	Therapist	did	not	attempt	to	incorporate	homework	relevant	
to	cognitive	therapy.	 

2	Therapist	had	significant	difficulties	incorporating	homework	
(e.g.,	did	not	review	previous	homework,	did	not	explain	
homework	in	sufficient	detail,	assigned	inappropriate	
homework).	 

4	Therapist	reviewed	previous	homework	and	assigned	
“standard”	cognitive	therapy	homework	generally	relevant	to	
issues	dealt	with	in	session.	Homework	was	explained	in	
sufficient	detail.	 

6	Therapist	reviewed	previous	homework	and	carefully	assigned	
homework	drawn	from	cognitive	therapy	for	the	coming	week.	
Assignment	seemed	“custom	tailored”	to	help	patient	
incorporate	new	perspectives,	test	hypotheses,	experiment	with	
new	behaviors	discussed	during	session,	etc.	 

©	1980	J.E.	Young	&	A.T.	Beck	Email	Beck	Institute	for	Cognitive	
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