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Introdução: A saúde mental é classificada como o equilíbrio entre as exigências internas e 

externas da vivência humana. O ser se constitui como uma unidade plural, regida por aspectos 

diversos, ramificados entre o social, cultural, fisiológico, mental, crenças, condição 

econômica. A atenção integral a saúde deve considerar a diversidade e singularidade humana, 

que supere o modelo biomédico e incorpore práticas e saberes significativo e atenda aos 

preceitos do conceito ampliado de saúde. Nesse sentido, as práticas integrativas em saúde, 

nesse relato, a musicoterapia se revela como um caminho possível para o cuidado, terapia e 

cura ao sofrimento mental. A Musicoterapia foi instituída na Política Nacional de Práticas 

Integrativas em Saúde, pela portaria nº 849, de 27 de março de 2017¹. Esse instrumento foi 

utilizado pela primeira vez como forma de cuidado humanizado na Enfermagem por Florence 

Nightingale em meados do século XIX, e posteriormente nas primeiras e segundas guerras 

mundiais para alívio da dor, juntamente com enfermeiras musicistas americanas Isa Maud 

Ilsen e Harriet Ayer Seymo². A realização da musicoterapia ocorre através de instrumentos 

musicais e ações dialógicas, como meio de trabalhar a socialização, expressões físicas, 

mentais, emocionais, cognitivas; o que promove medidas terapêuticas de bem-estar, e oferece 

vínculos para a execução de um trabalho multiprofissional³. Dessa forma, é imprescindível 

que a assistência de enfermagem ao usuário em sofrimento mental utilize métodos que 

promovam uma abordagem holística no processo de cuidado; a exemplo da musicoterapia. 

Objetivos: Relatar a experiência de discentes do curso de graduação Enfermagem do 4° 

semestre, referente à realização da oficina de musicoterapia com usuários em sofrimento 

psíquico de um Centro de Atenção Psicossocial. Descrição da Experiência: Estudo 

descritivo do tipo relato de experiência. A atividade foi realizada no Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) em Belém do Pará, no bairro Batista Campos, no mês de setembro de 

2019. A oficina terapêutica de musicoterapia protagonizada por acadêmicos de enfermagem, 

da Universidade Federal do Pará em período de campo prático, referente à atividade curricular 

Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria; também participaram do momento prático: 

docente, funcionários do CAPS e usuários; ao longo da atividade, foi realizada uma roda de 

conversa, mediada pela música; utilizou-se violão, caracterização da equipe, brindes e escolha 

tendenciosa da letra da canção O sol de Jota Quest, a qual foi cantada e refletida, a fim de 

promover uma discussão sobre a valorização da vida, além de fornecer uma forma de terapia 

não medicamentosa e efetiva para os usuários em sofrimento mental. Durante a oficina da 

musicoterapia foi perceptível a eficácia tanto para os discentes, quanto para os usuários, pois 

possibilitou a integração e envolvimento de todas as pessoas presentes no processo de 

reflexão e melhora do estado emocional evidenciada por relatos sobre a importância do grupo 

para a adesão ao tratamento, além de configurar um espaço de escuta e sociabilização e 

criação de laços afetivos, consideram o grupo como atividade externa ao cotidiano, mas 

necessária e confortável. A vivência no campo, ao longo da prática, o contato com o processo 

de acolhimento inicial dos usuários no CAPS, assistindo a indicação para os grupos 
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terapêuticos; que oscilava entre a escuta e o encaminhamento; uma parcela dos usuários optou 

por fazer parte do grupo, levando em consideração suas escolhas e particularidades; outra 

parcela de usuários foi designada por profissionais de saúde para fazer parte do grupo 

terapêutico de musicoterapia constituindo o projeto terapêutico singular. Resultados: Foi 

possível observar que a musicoterapia pode ser utilizada como prática integrativa e 

complementar efetiva e ampla ao tratamento medicamentoso; além disso, viabiliza a 

comunicação e aspectos físicos, culturais, as crenças e qualquer outra particularidade que 

possa compor a diversidade humana. Ademais, a musicoterapia contém a característica de 

liberdade já que expõe as expressões do usuário, o que ocasiona impacto dentro do tratamento 

direcionando-o à novas possibilidade de viver bem, pois trabalha os sentimentos e desenvolve 

a afetividade e o reconhecimento do valor humano4. Essa medida terapêutica também é 

favorável ao equilíbrio de fatores internos e externos do usuário, além de valorizar a escuta e 

autonomia do cliente referente à terapia; além dos benefícios elencados, essa ferramenta 

revitaliza a assistência de enfermagem, já que está associada ao cuidado a partir da ação que 

inclui a subjetividade do cliente mediante ao tratamento; é precisa ao processo do cuidado em 

enfermagem porque inclui o sofrimento mental ao corpo fisiológico; trabalhar a junção e 

sincronia do organismo de modo particular e coletivo5. Conclusão: As mudanças e melhoras 

no estado de saúde dos usuários que participam da musicoterapia estão associadas ao papel do 

enfermeiro, pois a assistência é renovada a partir do emprego de tecnologias que possam 

desconstruir o conceito padronizado de saúde. Faz-se necessário, uma postura de segurança 

científica diante dessas tecnologias; aspecto que ainda é negligenciado. A eficiência de 

ferramentas como a musicoterapia ainda é questionada de modo negativo, por ser uma 

tecnologia que desvia dos padrões biomédicos, em contrapartida, essa medida terapêutica 

expõe eficácia de modo histórico e por isso, que o impacto no tratamento de usuários com 

sofrimento mental e na assistência é significativo. 

 

Descritores: Musicoterapia, Saúde mental, Cuidados de enfermagem. 
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