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1. Resumo  

Este estudo ressalta o relacionamento terapêutico em Saúde Mental, este 

relacionamento terapêutico é uma das medidas terapêuticas utilizadas pelo 

enfermeiro na Saúde Mental, onde cada paciente é tratado de maneira individual e 

humanizado, permite também que o paciente possa enfrentar seu sofrimento e ser 

integrado novamente ao meio social. O objetivo desse estudo é identificar a utilização 

do relacionamento terapêutico como instrumento do cuidar em Saúde Mental na 

literatura. Estudo de pesquisa bibliográfica do tipo narrativa, exploratória e descritiva. 

Pesquisa feita em base de dados eletrônicos: Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e 

portal do CAPS. Para a análise de dados serão utilizados artigos selecionados 

conforme os critérios de inclusão o período de publicação até dez anos, textos 

completos, textos nos idiomas português, inglês e espanhol, como critério de exclusão 

os textos com ano de publicação superior a dez anos, que não respondem ao objetivo, 

em outros idiomas que não sejam português, inglês e espanhol. 

2. Introdução   

As medidas terapêuticas tomadas pela enfermagem, leva em consideração o cuidado 

com o bem-estar do paciente, de forma que o profissional possa prestar uma 

assistência humanizada e individualizada nas necessidades apresentadas pelo 

paciente, com uma relação onde se reconhece o indivíduo como ser humano com 

problemas e situações que vão além da doença.1  

Para isto o enfermeiro deve criar um vínculo com o paciente, este vínculo é 

estabelecido a partir do acolhimento, quando o paciente chega ao serviço. Desde o 

primeiro contato entre paciente e o enfermeiro deve haver uma comunicação de forma 

clara que visa entender a situação do paciente para que se possa fazer um 

planejamento do cuidado e encaminhamento para os serviços adequados.2  

O enfermeiro em saúde mental utiliza o relacionamento terapêutico, como medida 

terapêutica, este relacionamento permite que o paciente enfrente o seu sofrimento e 

possa se integrar novamente no meio social, este relacionamento possui a fase da 

pré-interação, fase de orientação (introdutória), fase de trabalho e a fase do termino. 

O desenvolvimento do relacionamento terapêutico, a comunicação terapêutica, o 



processo de enfermagem e grupos terapêuticos são medidas terapêuticas utilizadas 

na saúde mental.1,3,4   

3. Objetivo   

O objetivo deste estudo é identificar a utilização do relacionamento terapêutico como 

instrumento do cuidar em saúde mental na literatura.  

4. Metodologia    

O estudo em andamento composto por pesquisa bibliográfica do tipo narrativa, 

exploratória e descritiva de pesquisa em literaturas cientificas nas bases de dados da 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) - portal composto por fontes de informação em 

ciências da saúde para atender as necessidades de informação, e Portal do CAPS.  

5. Desenvolvimento   

Os dados foram levantados nas bases de dados eletrônicos. Para realizar a busca 

foram utilizadas as seguintes descritores e palavras-chave: relacionamento 

terapêutico, enfermagem, relacionamento interpessoal, cuidado e centro de atenção.  

Como critério de inclusão ano de publicação entre 2008 e 2018, devido à dificuldade 

de busca por referências em um período de até cinco anos, a busca foi ampliada para 

um período até dez anos, textos completos disponíveis gratuitamente e textos no 

idioma português, inglês e espanhol. E como critério de exclusão são os textos com o 

ano de publicação superior a dez anos, que não respondem ao objetivo do estudo, 

texto em resumo que não foi possível o acesso na íntegra, e em outros idiomas além 

dos já citados.    

6. Resultados preliminares  

 A tabela a seguir apresenta os resultados preliminares da pesquisa bibliográfica em 

bases de dados já mencionas.   

  BVS  Portal do CAPS  

Descritores e palavras- 

chaves utilizadas  

Resultados obtidos  Resultados obtidos  

Relacionamento 

terapêutico AND 

enfermagem  

333  195  



Relacionamento 

interpessoal AND 

enfermagem  

5.359  282  

Relacionamento 

terapêutico AND cuidado   

383  218  

Relacionamento 

terapêutico AND centro 

de atenção    

50  49  

Total  11.214  744  

Fonte: própria   

Após a busca realizada serão selecionados os artigos que atendem os critérios de 

inclusão.  
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