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Resumo: O presente trabalho constitui um documentário que objetiva relatar as
experiências dos profissionais envolvidos na implantação e execução do projeto de
extensão de Musicoterapia Hospitalar e dos alunos que participaram desse trabalho
durante o 2º semestre de 2016 e 1º semestre de 2017. O projeto de extensão foi
realizado no 3° andar do Hospital João XXIII, na Unidade de Cuidados Progressivos,
onde foi possível documentar algumas experiências vividas, mudanças ocorridas nas
enfermarias e alterações percebidas nos pacientes atendidos.
Palavras-chave: Musicoterapia hospitalar. Cuidados progressivos. Relato de
experiência. Documentário.

Short hospital music therapy care in progressive care: experience reports
Abstract: The present work is a documentary that aims to report the experiences of
the professionals involved in the implementation and execution of the Hospital
Music Therapy extension project and of the students that participated of this work,
during the second semester of 2016 and the first semester of 2017. The extension
project was carried out on the 3rd floor of the Hospital João XXIII, in the Progressive
Care Unit, where it was possible to document the experiences lived, the changes that
took place in the wards and the perceived changes in the attended patients.
Keywords: Hospital Music therapy. Progressive Care. Experience report.
Documentary.
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O presente trabalho relata em forma de documentário as experiências ocorridas
no projeto de extensão de Musicoterapia Hospitalar da Escola de Música da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) dentro do curso de Bacharelado em
Música com habilitação em Musicoterapia em parceria com o Hospital João XXIII e a
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG).
O projeto de extensão de Musicoterapia Hospitalar presta atendimentos
musicoterapêuticos a pacientes na Unidade de Cuidados Progressivos (UCP), terceiro
andar do Hospital João XXIII, desde agosto de 2016. Os atendimentos acontecem nas 3
enfermarias e 2 quartos isolados do andar, têm cerca de 20 minutos cada e são
conduzidos por duplas ou trios de alunos de Musicoterapia supervisionados pela
coordenadora do projeto. O objetivo geral é a melhora da qualidade de vida através de
intervenções breves utilizando a música, como apresentado por Sampaio:
Quando se atua num hospital [...] não há um processo terapêutico e sim
intervenções. Entende-se que um processo musicoterapêutico requer
uma extensão no tempo e que, nele, as mudanças são gradativas e
relacionadas a uma demanda clínica que foi avaliada e diagnosticada. A
intervenção, por sua vez, é uma ação do musicoterapeuta que possibilita
uma mudança imediata na condição de saúde do paciente, mesmo que
seus efeitos não possuam uma grande permanência. (SAMPAIO, 2005, p.
40).

Os pacientes atendidos na UCP são, em sua maioria, pessoas que receberam alta da
Unidade de Terapia Intensiva e que ainda estão com dificuldades respiratórias ou
dificuldades de sair da ventilação mecânica. São recebidos também pacientes com
traumatismo raquimedular e outras sequelas neurológicas, podendo estar tanto
conscientes como inconscientes. (PURYSCO, 2017).
Com o objetivo de documentar as experiências dos profissionais e alunos
envolvidos neste projeto durante os dois primeiros semestres de implementação, foram
gravados em vídeo relatos de experiências vividas por esses profissionais e alunos que
estiveram em contato com o projeto de extensão ativa ou passivamente, assistindo,
supervisionando ou realizando os atendimentos.
Ao viabilizar momentos de prazer e reflexão através da música, a Musicoterapia
Hospitalar pode gerar resultados como melhoras na linguagem, humor, regulação da
respiração e da pressão sanguínea, fortalecimento de vínculos familiares e humanização
das equipes de saúde (BERGOLD et al, 2009; CASTRO-SILVA et al, 2012). O fato de
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apresentar tantos benefícios e poucos estudos científicos justifica a importância desse
relato de experiência, visando fomentar mais conhecimentos e novos estudos para essa
área ainda pouco explorada da Musicoterapia no Brasil.
2. Metodologia
Para a realização deste documentário, foi escolhida a entrevista individual semiestruturada, através de 6 perguntas, elaboradas exclusivamente para este trabalho. As
perguntas foram selecionadas de acordo com o grupo em que o entrevistado estava
incluído, conforme apresentado na tabela abaixo:
Tabela 1. Relação entre perguntas elaboradas e perguntas realizadas de acordo com cada grupo.

Perguntas

Grupo1:

Grupo 2:

Grupo 3:

Idealizadores do

Funcionários

Alunos de

projeto

da UCP

Musicoterapia

1. De onde veio a inspiração
para o projeto?

X

2. Porque você teve interesse em
participar do projeto?
3. Quais os desafios que você
enfrentou no projeto?
4. Você observou alguma diferença
na UCP depois da implantação do
projeto?
5. Você pôde observar alguma
mudança no quadro clínico dos
pacientes?
6. Você tem alguma recomendação
para o projeto? O que pode ser
melhorado?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

No grupo de idealizadores do projeto, estavam a psicóloga responsável pela UCP,
a residente de enfermagem que na época atuava na unidade e a professora de
Musicoterapia da UFMG coordenadora do projeto de extensão. O grupo de funcionários
da UCP foi composto por 1 médico, 1 chefe de enfermagem, 3 enfermeiros e 1
funcionário da limpeza do andar. No grupo de alunos de Musicoterapia foram
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entrevistados 5 alunos que participaram do projeto no 2º semestre de 2016 ou no 1º
semestre de 2017, na forma de estagiários ou alunos voluntários do projeto. Ao todo,
foram gravados 14 depoimentos.
Todas as respostas foram gravadas individualmente por meio de vídeo e/ou
áudio, com consentimento assinado dos participantes. Em seguida foram feitas as
análises dos depoimentos, separando os relatos de 12 pessoas com pontos em comum
nas respostas, para síntese e realização de recortes e edições de vídeo necessárias para a
finalização do documentário.
3. Resultados
3.1 Dos depoimentos dos idealizadores do projeto
O projeto partiu de observações de psicóloga e residente em enfermagem da UCP
sobre a baixa de humor e falta de motivação dos pacientes. Para a implantação, foi
necessária a união de uma equipe interdisciplinar formada por elas e musicoterapeuta.
Segundo os idealizadores, o projeto foi muito bem aceito pela equipe do andar, sendo
relatada também a melhora do vínculo entre paciente e funcionários e as mudanças
fisiológicas que ocorriam no momento do atendimento, como diminuição da taquicardia
e também normalização da frequência respiratória. O projeto foi muito elogiado e
ressaltada a diferença que a Musicoterapia faz na unidade.
3.2 Dos depoimentos dos funcionários da UCP
Todos os funcionários da UCP envolvidos neste documentário relataram como
era notável a mudança do ambiente da enfermaria, como era perceptível a mudança nos
diversos aspectos dos pacientes, como a melhora do humor, da frequência cardíaca e
respiratória e da memória durante o processo musicoterapêutico. Também foi percebida
maior união da equipe, favorecida pelas canções cantadas durante os atendimentos,
fazendo com que o vínculo entre os funcionários se fortalecesse de forma significativa.
Muitos deram como sugestão a ampliação do projeto de Musicoterapia dentro do
hospital, aumentando os dias de atendimento e expandindo os atendimentos para outros
andares.
3.3 Dos depoimentos dos alunos de Musicoterapia
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Uma das maiores dificuldades apontadas pelos alunos foi a difícil comunicação
verbal com os pacientes conscientes, por estarem traqueostomizados e apresentarem
dificuldades na produção sonora, comunicando-se principalmente pela leitura labial.
Com pacientes inconscientes, o desafio é trabalhar fundamentando-se em seus
batimentos cardíacos e respiração, com músicas indicadas por familiares e
improvisações vocais/instrumentais.
Foi percebida a melhora nas relações afetivas entre pacientes e equipe, dos
funcionários entre si e entre paciente e família (o horário de atendimento abrange o
horário de visitas, dando oportunidade para familiares participarem das sessões). Os
alunos também relataram a importância do projeto na construção do seu “eu
profissional” e no aumento da sensibilidade para perceber evolução dentro do contexto
hospitalar.
4. Considerações Finais
Em todos os relatos incluídos neste documentário, foi percebida e ressaltada a
importância da Musicoterapia dentro do âmbito hospitalar e quão benéfica é a música
quando usada por pessoas habilitadas. Para quem está envolvido cotidianamente com os
pacientes, pequenas mudanças no desenvolvimento biopsicossocioespiritual são de
extrema importância no processo de recuperação e/ou qualidade de vida durante a
internação hospitalar.
Também foi percebido que esta experiência é única e enriquecedora para todos
os envolvidos, privilegiados pelas intervenções terapêuticas e pelos benefícios que a
música pode oferecer. Sendo assim, este documentário faz parte da história da
Musicoterapia no Brasil e resulta em um importante registro para difusão da prática
musicoterapêutica hospitalar.
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