
 

 

 

 

 

Anexo D 
 

 

 

 



 

 

Caro colega: 
 

Somos um grupo de investigadores da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa 

que tem vindo, desde há uns anos a esta data, a desenvolver investigação relativa ao processo terapêutico. 
  
Actualmente estamos a desenvolver vários projectos de investigação no âmbito da Mudança e Desenvolvimento em 

Psicoterapia, para uma melhor compreensão da psicoterapia, com a colaboração da Fundação para a Ciência e 

Tecnologia e parceria com diversos investigadores nacionais e internacionais.  
 

Para obtermos dados representativos sobre factores relevantes para a evolução do processo terapêutico e desta forma 

contribuirmos para melhor compreender e potencialmente optimizar a prática clínica de todos os psicoterapeutas, 

necessitamos da sua colaboração.  
 

Deste modo, vimos por este meio pedir a sua colaboração de duas formas:  

(1) Como participante, preenchendo o Caderno do Terapeuta 1 e Caderno do Terapeuta 2 

(2) Como mediador, entre nós e os seus pacientes, entregando e recolhendo o Caderno do Paciente.  

 

Na eventualidade de surgir alguma dúvida sobre a colaboração ou preenchimento dos questionários, ou necessitar de 

esclarecimentos adicionais, poderá contactar-nos através do seguinte e-mail: investigação.psicoterapia@gmail.com 
 

 

 

 

Agradecendo a sua colaboração  

 

O Grupo de investigação 

 



Resumo do protocolo de investigação 
 

Decidindo colaborar connosco, será necessário:  
 
1. Colaboração do terapeuta 

1.1. O preenchimento de dois grupos de questionários: 

1. Caderno do Terapeuta 1 – Grupo de questionários dentro do envelope A4, que deve ser respondido por si 

apenas uma vez, relativamente à sua prática em geral.  

2. Caderno do Terapeuta 2 – Grupo de questionários dentro do envelope pequeno, que deve ser preenchido por si 

relativamente a cada sessão psicoterapêutica, sem repetir o mesmo paciente. Este conjunto de questionários 

deve ser respondido o maior número de vezes possível. Contudo, se tiver pouca disponibilidade, deverá ser 

preenchido pelo menos três vezes. Desses três, se puder, escolha pelo menos um processo que considere que está 

a correr de acordo com as suas expectativas e outro em que sente mais dificuldades. 

Se estiver disponível para o preenchimento de mais cadernos do terapeuta 2, solicite-nos através do e-mail: 

investigacao.psicoterapia@gmail.com  
 

2. Pedir a Colaboração do paciente:  

2.1. Convidar o paciente a participar na investigação, entregando-lhe o Caderno do Paciente, com as seguintes instruções:  
 

“Gostaria agora de pedir a sua colaboração para o preenchimento de questionários relativos à sessão terapêutica que 

acabou de ocorrer. Os dados obtidos com estes questionários serão utilizados apenas para investigação e a sua 

colaboração é fundamental. Tudo o que responder é totalmente confidencial e eu, seu terapeuta, não terei acesso ao que 

responder 

Se aceitar participar, encontra neste envelope (entregar envelope com os questionários), os questionários, que poderá 

responder no final desta consulta, ou levar consigo para casa. Ao preencher, siga as instruções, feche-o e entregue-mo já 

na próxima sessão ou assim que puder”.  

2.2. É conveniente que, face à mesma sessão, terapeuta e cliente preencham cada um o seu Caderno. Contudo, se algum 

paciente não aceitar colaborar, pedimos-lhe que, ainda assim, preencha o Caderno do Terapeuta 2, para cada sessão, de 

pacientes diferentes, tantas vezes quanto possível, na medida em que cada sessão é analisada como independente e única.  

2.3. São critérios de exclusão o(a) paciente: 1) Não possuir ainda o 11º ano de escolaridade; 2) Ter como problema 

central o “abuso de substâncias” e 3) Situar-se no agrupamento das “psicoses”. 

2.4. Quando o paciente lhe entregar o envelope do Caderno do Paciente, agradecemos-lhe que escreva no envelope, o 

código que atribuiu a esse mesmo paciente.  


