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Introdução: A relação terapêutica se faz presente em várias áreas da saúde, tais como:
Medicina, Psicologia, Terapia Ocupacional, entre outros.  Na medicina chinesa, o
processo terapêutico visando a cura passa, necessariamente, pela relação entre
terapeuta paciente, sendo o vínculo um aspecto fundamental desse processo de
interação. Esse tipo de prática médica se encontra cada vez mais presente no Brasil.
Dentro, das conhecidas Práticas Integrativas e Complementares, ela apresenta como
objetivo estimular os mecanismos naturais de prevenção de doenças a partir de
técnicas eficazes e seguras, através de uma escuta acolhedora, vinculo terapêutico e
integração do enfermo com o contexto social. Objetivo: Compreender o processo de
cura terapêutica chinesa, que envolve a elaboração de uma narrativa pelo terapeuta,
junto ao paciente.   Metodologia: Para realização deste trabalho, utilizou-se a coleta de
dados em materiais bibliográficos durante o mês de março a julho de 2018. Em
seguida, realizou-se a leitura dos textos, selecionando os materiais encontrados que
mais se adequam ao tema. Posteriormente, foi desenvolvido fichamentos para melhor
compreensão do assunto.  Resultados: Com o passar do tempo, a ciência das práticas
terapêuticas foi–se aprimorando, trazendo consigo a necessidade de novas atributos
para a caracterização de um bom profissional. Nesse caso, o padrão de um bom
profissional se caracterizaria pelo entrelaçamento de conhecimentos aplicados na
antiguidade, juntamente com as mudanças sociais ocorridas na época. Nota-se que,
além de conhecimentos passados por familiares, era necessário ter uma escuta ativa
acerca da queixa, buscando novos elementos que podiam complementar o diagnóstico.
Nesse sentido, considerava-se um bom terapeuta não somente aquele que apresentava
embasamentos teóricos e empíricos, mas sim, aquele que exercia técnicas voltadas
para o indivíduo como um todo, compreendendo aspectos que não eram analisados por
outros profissionais. Dentro desse paradigma, nota-se o proveito das novas práticas
integrativas e complementares na nova atuação médica, sendo essas, utilizadas com
frequência na atualidade.  Conclusão: Enfim, adequando-se ao novo conceito da
atuação médica, novas formas de análises para intervenção de cura surgiram,
aportando a importância, não só de aspectos fisiológicos mas também de questões
psicológicas. Desta maneira, o uso da observação se tornou fundamental para a
realização de um tratamento positivo,de sucesso e eficaz.
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