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Resumo 

O presente relatório descreve e carateriza o trabalho desenvolvido durante o 

estágio realizado no âmbito do Mestrado de musicoterapia na Universidade Lusíada de 

Lisboa. O estágio foi realizado no Centro de Desenvolvimento da Criança, que pertence 

ao Hospital Garcia de Orta, tendo-o iniciado no mês de outubro e terminado em julho.  

 A realização do presente relatório visa perceber a relevância da musicoterapia no 

âmbito hospitalar, ao intervir em crianças com PEA (Perturbação do Espetro do Autismo), 

como meio facilitador de comunicação, socialização e expressão das mesmas.  

A amostra utilizada neste relatório foi de 10 crianças, com idades compreendidas 

entre os 2 e os 6 anos, e todas diagnosticadas com PEA. As sessões de musicoterapia eram 

individuais, com periocidade semanal e com a duração de 30 minutos.  

Os participantes foram sujeitos a uma avaliação quantitativa no início e no final 

da intervenção, cujos resultados permitem-nos concluir que, na perspetiva dos 

participantes, a musicoterapia desempenha um papel importante como meio facilitador 

da promoção de capacidades e minimização de dificuldades, nomeadamente ao nível da 

comunicação/interação social.  

 

Palavras-chave: Musicoterapia, Perturbação do Espetro do Autismo, Pediatria, 

Relação. 
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Abstract 

This report describes and characterizes the work developed during the internship 

carried out within the scope of the Master of Music Therapy at the Lusíada University of 

Lisbon. The internship took place at the Child Development Center that belongs to 

Hospital Garcia de Orta, having started in October and ended in July. 

 The realization of this report aims to realize the relevance of Music Therapy in 

the hospital environment when intervening with children with ASD (Autism Spectrum 

Disorder) as a means of facilitating communication, socialization and expression of the 

child. 

The sample used in this report was 10 children, aged between 2 and 6 years old 

and all diagnosed with ASD. Music therapy sessions were individual, with the frequency 

of once a week and lasting 30 minutes. 

Participants were subjected to a quantitative assessment at the beginning and end 

of the intervention, the results of which allow us to conclude that, from the perspective of 

the participants, Music Therapy plays an important role as a means of facilitating the 

promotion of skills and minimizing difficulties, particularly in terms of communication 

/social interaction. 

 

Key words: Music Therapy, Autism Spectrum Disorder, Paediatrics,  

Relationship. 
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Introdução 

“A música é única para os seres humanos e, como as outras artes, é tão básica 

como a linguagem para a existência e o desenvolvimento humano” (Gordon, 2000, p.6). 

Com a evolução das tecnologias desenvolveu-se uma grande facilidade em utilizar e 

procurar todo o tipo de música, fazendo com que esta esteja presente no nosso quotidiano. 

Tudo isto permite que a maioria das pessoas tenha acesso à música e que a utilize para 

inúmeras finalidades: descontração, educação e até mesmo fins clínicos (Kern, Rivera, 

Chandler & Humpal, 2014). 

No âmbito curricular do Mestrado de musicoterapia, foi realizado o presente 

relatório de estágio, ocorrido no ano letivo 2019/2020. O estágio foi realizado no Centro 

de Desenvolvimento da Criança, que pertence ao Hospital Garcia de Orta, tendo como 

foco a intervenção da Musicoterapia em crianças diagnosticadas com PEA. 

A musicoterapia é uma intervenção creditada profissionalmente, que utiliza a 

música como terapia para estimular e desenvolver áreas de um indivíduo mais debilitadas, 

atuando a nível cognitivo, comunicacional, linguístico, motor, emocional e social. 

A realização do presente estágio incidiu na intervenção da musicoterapia em 10 

crianças diagnosticadas com PEA, com idades compreendidas entre os 2 e os 6 anos. A 

intervenção terapêutica realizava-se uma vez por semana, com a duração de 30 minutos, 

onde as crianças eram acompanhadas pelos pais e cuidadores que, consoante os objetivos 

estabelecidos, participavam ou não durante as sessões.  

Em primeiro lugar, abordou-se uma caraterização e descrição da instituição onde 

foi realizado o estágio, que abrangem conteúdos relativos à contextualização histórica do 

HGO (Hospital Garcia de Orta), à sua evolução no setor Empresarial do Estado e a todos 

os serviços e especialidades que possui. Relativamente ao CDC (Centro de 

Desenvolvimento da Criança), encontram-se conteúdos respetivos à população-alvo a que 
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o CDC se destina, aos seus serviços e especialidades e aos principais objetivos que 

pretende atingir na sociedade. (www.hgo.min-saude.pt, recuperado em 7 de outubro, 

2019). 

A realização do enquadramento teórico incidiu sobre aspetos teóricos 

relacionados com crianças diagnosticadas com PEA, com o seu âmbito familiar e com 

abordagens terapêuticas que se apliquem a estas crianças. Em relação a fundamentações 

teóricas sobre a musicoterapia, pretendeu-se realçar modelos de intervenção, abordagens 

e técnicas que se apliquem a este tipo de população.  

O capítulo referente à metodologia descreve os procedimentos, os instrumentos 

de avaliação e as diversas fases do processo durante o estágio realizado. É nesta secção 

que se realizam a recolha de dados, a fase de encaminhamento, a fase de avaliação e a 

fase de elaboração de um plano de intervenção terapêutica, onde são estipulados objetivos 

consoante as particularidades de cada criança. 

A análise detalhada de cada um dos casos é realizada posteriormente, onde são 

descritas as intervenções individuais realizadas a cada um dos participantes, sendo que 

dois dos casos serão analisados mais detalhadamente.  

Este relatório termina com as conclusões e reflexões pessoais, onde são descritas 

todas as experiências vivenciadas, as dificuldades e as conquistas proporcionadas pela 

realização deste estágio.  

 

 

  

http://www.hgo.min-saude.pt/
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Descrição da instituição 

O Hospital Garcia de Orta iniciou a sua atividade em setembro de 1991, 

substituindo o antigo Hospital da Misericórdia de Almada/Hospital Distrital de Almada, 

que assegurava apenas cuidados hospitalares básicos. Deste modo, o Hospital Garcia de 

Orta corresponde às necessidades de uma população maior, aumentando e melhorando os 

recursos de intervenção de maneira eficaz (www.hgo.min-saude.pt, recuperado em 7 de 

outubro, 2019). 

Em 2003, foi considerado como Hospital Central e o único da margem sul do Tejo 

devido ao seu crescente desenvolvimento.  Desta forma, o Hospital Garcia de Orta passou 

para o Setor Empresarial do Estado, primeiramente como sociedade anónima de capitais 

exclusivamente públicos e, a partir de 2006, como entidade pública empresarial (EPE), 

estatuto que mantém até hoje (www.hgo.min-saude.pt, recuperado em 7 de outubro, 

2019). 

O Hospital Garcia de Orta serve atualmente a população pertencente aos 

concelhos de Almada e Seixal, estimada em 355 mil habitantes, embora determinadas 

valências como a Neonatologia e Neurocirurgia se estendam a toda a Península de Setúbal 

(www.hgo.min-saude.pt, recuperado em 7 de outubro, 2019). 

Atualmente, o Hospital conta com 2500 funcionários, distribuídos por várias 

especialidades e Serviços de referência, que apoiam regularmente outras especialidades, 

como Pediatria, Obstetrícia, Cirurgia Vascular, Cardiologia, Hematologia, 

Endocrinologia, Medicina Nuclear, Reumatologia, Ortopedia, Neurorradiologia, 

Nefrologia, entre outras (www.hgo.min-saude.pt, recuperado em 7 de outubro, 2019). 

Relativamente à estrutura do hospital, predominam os seguintes órgãos de apoio 

técnico-comissões: Ética, Humanização, Controlo da Infeção Hospitalar, Farmácia e 

Terapêutica, Prevenção Tromboembolismo Pulmonar, Oncológica, Transfusão, Gestão 

http://www.hgo.min-saude.pt/
http://www.hgo.min-saude.pt/
http://www.hgo.min-saude.pt/
http://www.hgo.min-saude.pt/
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do Risco, Catástrofe, Qualidade, Equipa de Gestão de Altas e Proteção Radiológica 

(www.hgo.min-saude.pt, recuperado em 7 de outubro, 2019). 

 

Centro de Desenvolvimento da Criança 

O Centro de Desenvolvimento da Criança, Torrado da Silva, pertencente ao 

Hospital Garcia de Orta, destina-se a crianças com patologias neurológicas e perturbações 

no desenvolvimento, residentes dentro da área geográfica do hospital (www.hgo.min-

saude.pt/2020/10/02/cdc/, recuperado em 12 de outubro, 2019). 

Em 2007, o Centro de Desenvolvimento da Criança entrou em funcionamento e, 

atualmente, é considerado o único inserido na zona Sul do país pertencente ao Serviço 

Nacional de Saúde. O CDC é composto por um corpo de médicos pediatras, psicólogos e 

enfermeiros, oferecendo terapias de intervenção, como terapia ocupacional, 

psicomotricidade, terapia da fala e educação especial. Presta serviços de diagnóstico e 

tratamento de perturbações do desenvolvimento psicomotor e doenças Neurológicas 

crónicas e agudas, promovendo qualidade e eficácia na vida destas crianças 

(www.hgo.min-saude.pt/2020/10/02/cdc/, recuperado em 12 de outubro, 2019). 

O CDC atua diretamente com a unidade escolar em que a criança se insere, 

contactando e reunindo assiduamente com a equipa de Intervenção Precoce de cada 

escola, intervindo e correspondendo em conjunto às necessidades de cada criança. Desta 

forma, o CDC desenvolve inúmeros projetos clínicos e educativos em conjunto com 

várias equipas clínicas e educativas, promovendo metodologias de intervenção e 

atividades científicas de investigação (www.hgo.min-saude.pt/2020/10/02/cdc/, 

recuperado em 12 de outubro, 2019). 

Os objetivos do CDC centram-se em prestar apoio médico e psicossocial às 

famílias e promover uma ligação à comunidade, incentivando continuidade de ação, 

http://www.hgo.min-saude.pt/
http://www.hgo.min-saude.pt/2020/10/02/cdc/
http://www.hgo.min-saude.pt/2020/10/02/cdc/
http://www.hgo.min-saude.pt/2020/10/02/cdc/
http://www.hgo.min-saude.pt/2020/10/02/cdc/
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privilegiando a ligação com os cuidados de saúde primários e promovendo a cooperação 

institucional (www.hgo.min-saude.pt/2020/10/02/cdc/, recuperado em 12 de outubro, 

2019). 

 

Descrição da população-alvo 

O Centro de Desenvolvimento da Criança destina-se a crianças com perturbações 

no desenvolvimento com idades compreendidas entre os 0 e os 18 anos, sendo que 370 

das mesmas têm idades entre os 0 aos 6 anos. Após completarem os 18 anos, são 

transferidas para a área de psiquiatria do Hospital Garcia da Orta (www.hgo.min-

saude.pt/2020/10/02/cdc/, recuperado em 12 de outubro, 2019). 

As crianças encaminhadas para o Centro de Desenvolvimento da Criança são 

portadoras de perturbações no desenvolvimento, como um tipo de deficiência motora, 

sensorial e/ou psicológica, psiquiátrica, mental moderada ou profunda. Incluem-se 

também crianças portadoras de Síndrome de Down, com PEA, atrasos no 

desenvolvimento global, deficiência motora e/ou intelectual (www.hgo.min-

saude.pt/2020/10/02/cdc/, recuperado em 12 de outubro, 2019). 

É de referir que neste trabalho apenas serão inseridas crianças diagnosticadas com 

PEA, entre os dois e os sete anos. 

  

http://www.hgo.min-saude.pt/2020/10/02/cdc/
http://www.hgo.min-saude.pt/2020/10/02/cdc/
http://www.hgo.min-saude.pt/2020/10/02/cdc/
http://www.hgo.min-saude.pt/2020/10/02/cdc/
http://www.hgo.min-saude.pt/2020/10/02/cdc/
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Enquadramento Teórico 

Perturbação do Espetro do Autismo  

A Perturbação do Espetro do autismo é caraterizada por deficits que surgem no 

início do desenvolvimento cognitivo de uma criança, muitas vezes antes da ingressão no 

pré-escolar. Estes deficits são evidenciados na ocorrência de atrasos no funcionamento 

pessoal, social e académico, resultando em limitações muito específicas de aprendizagem 

e na falta de controlo de emoções. O diagnóstico de PEA é apenas aplicado quando os 

deficits caraterísticos da comunicação social são acompanhados por comportamentos 

excessivamente repetitivos, interesses restritos e insistência na mesmice (Ghasemtabar, 

2015). 

Segundo a quinta edição do Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações 

Mentais (DSM - V), os principais critérios utilizados para o diagnóstico de indivíduos 

com PEA são: déficits persistentes na comunicação e interação social em múltiplos 

contextos; déficits na reciprocidade socioemocional, como dificuldades em construir e 

responder a interações sociais; déficits nos comportamentos comunicativos não-verbais 

usados para interação social, dificuldades em manter contacto visual, déficits na 

compreensão e uso de gestos; dificuldades em compreender diferentes contextos sociais; 

padrões comportamentais restritos e repetitivos; comportamentos motores ou sonoros 

estereotipados ou repetitivos; insistência na mesmice, inflexibilidade de alteração a 

rotinas ou padrões e grande apreço por objetos incomuns; aparente indiferença à dor, ao 

olfato, grande fascínio por cores e padrões em movimentos (American Psychiatric 

Association, 2013).  

A Perturbação do Espetro do Autismo (PEA) remete dificuldades em estabelecer 

contacto visual e manter atenção conjunta com outros indivíduos, impossibilitando a 

compreensão emocional e comportamental de indivíduos envolventes. A comunicação 
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simbólica e não-simbólica, como reconhecimento, e a utilização de expressões faciais, 

como iniciar algum tipo de atividade, são praticamente inexistentes. Desta maneira, 

dificilmente indivíduos com PEA conseguem criar relações afetivas e duradoras inseridas 

numa sociedade (Raglio, Traficante & Oasi, 2011).  

A perturbação do espetro do autismo implica irregularidades sensoriais e motoras, 

originando uma disfunção da organização e regulação emocional, comunicativa, motora 

e social. A desorganização e desregulação destas áreas comprometem comportamentos 

sociais, como imitação e movimentos intencionais comunicativos (o olhar e um sorriso 

dirigido). Um indivíduo com PEA tem um maior interesse pela exploração de objetos do 

que pela relação afetiva com pessoas (Mössler, Gold, Aßmus, Schumacher, Calvet, 

Reimer, Iversen & Schmid, 2019). Mössler, et al. (2019) afirmam que indivíduos com 

PEA tendem a revelar dificuldades em identificar, descrever e distinguir as suas próprias 

emoções e as de outras pessoas. Estas dificuldades atuam sobre a regulação emocional, 

impossibilitando a apreciação e interação com outras pessoas, como também a capacidade 

crítica e de escolha. 

Indivíduos com PEA são caraterizados por dificuldades na comunicação, mas não 

na pronúncia correta das palavras, sendo um dos seus desafios contextualizar e utilizar 

corretamente as palavras de modo a obter um discurso. Deste modo, indivíduos com PEA 

utilizam elementos, como sons vocais, objetos, manipulação física de outro indivíduo e 

gestos, para fins comunicativos (Silverman, 2008). 

 

Crianças com Perturbação do Espetro do Autismo 

Woodward (2004) afirma que Crianças com perturbação do espetro do autismo 

demonstram dificuldades em partilhar e reviver experiências em diferentes settings, sendo 

a mudança um elemento de desorganização. Como tal, Kim, Wigram e Gold (2009) 
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complementam a anterior afirmação, referindo que crianças com perturbação do espetro 

do autismo dificilmente se envolvem em troca de afetos, como um sorriso e uma 

gargalhada, originando uma instabilidade na área afetiva da criança, sendo esta uma das 

mais frequentes problemáticas da perturbação do autismo. 

Segundo Pethybridge (2013), as grandes dificuldades que caraterizam uma 

criança autista é a falta de comunicação e socialização, manifestando-se na falta de 

criatividade, imaginação e comportamentos repetitivos. Wigram (2007) completa da 

mesma forma Pethybridge (2013), afirmando que crianças com PEA apresentam muita 

rigidez, padrões muito repetitivos e muita dificuldade na aceitação da mudança e do novo.  

A Perturbação do Espetro do Autismo, tal como referido anteriormente, tem como 

principais caraterísticas a falta de desenvolvimento na comunicação e interação e a 

permanência de comportamentos restritos e repetitivos. Deste modo, crianças com PEA 

revelam uma problemática na linguagem e/ou falta da mesma, afetando também a parte 

da imaginação e da criatividade. Raglio et al. (2004) no seu artigo referem que a origem 

da PEA é provocada por uma perturbação ou alteração do desenvolvimento neurológico 

do indivíduo, gerado por elementos genéticos ou neuropatológicos. 

Considerando os parágrafos anteriores, comportamentos considerados restritos e 

repetitivos fazem parte do diagnóstico de uma criança com PEA. Estes tipos de 

comportamentos prevalecem em qualquer tipo de situações e contextos, impossibilitando 

a criança de exteriorizar outro tipo de comportamento. Verifica-se, assim, uma ligação 

destes comportamentos com o funcionamento intelectual de uma criança com PEA: “(…) 

o aumento verificado dos comportamentos restritos e repetitivos ao longo do tempo é 

compatível com os aumentos das habilidades sociais e com o aumento da inteligência 

avaliada” (Jacques, Courchesne, Meilleur, Mineau, Ferguson, Cousineau, Labbe, 

Dawson, & Mottron, 2018. p. 2) 
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Relação pais e crianças com PEA 

A dificuldade em estabelecer uma relação afetiva entre pais e crianças autistas 

provém da aceitação dos comportamentos negativos que as crianças apresentam durante 

o quotidiano, acreditando na grande dificuldade que crianças com PEA têm em 

desenvolver competências sem as estimular para o contrário (Crowell, Keluskar, & 

Gorecki, 2019). 

As caraterísticas e comportamentos inerentes a uma criança com PEA afetam, 

involuntariamente, a relação familiar e o estado emocional dos pais, afirmam Hou, 

Stewart, Iao e Wu (2018), no seu estudo, após analisarem as relações familiares de 

crianças autistas consoante os seus problemas comportamentais. Deste modo, concluíram 

que mães de crianças pequenas diagnosticadas com PEA manifestam sintomas 

depressivos conjugados com stress parental. 

Woodward (2004) compara a interação entre a relação entre pais e filhos sem 

autismo e entre crianças com autismo. Kim et al. (2009) referem que a interação é pobre 

no que diz respeito à reciprocidade comunicativa emocional, e Crowell et al. (2019) 

referem ainda que o estado emocional dos pais tem impacto no comportamento emocional 

de uma criança com PEA, considerando-se um o espelho do outro.                 

A dificuldade em autorregular as emoções e o comportamento implica novas 

estratégias e desafios em controlar certos impulsos comportamentais dos pais. Crowell et 

al. (2019) afirmam que os pais que demonstram dificuldade em adquirir estas mesmas 

estratégias remetem para um nível inferior, relativamente à relação afetiva com a criança 

autista entre os quatro e os seis anos.  

Surge, assim, uma questão crucial durante a intervenção com estas crianças: de 

que modo é possível desenvolver uma forma comunicativa, afetiva e positiva entre 

crianças com PEA e os respetivos pares? 
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Abordagens terapêuticas aplicadas a crianças com PEA 

 Com o decorrer dos anos, o número de diagnósticos de PEA aumentou 

significativamente. Como tal, a eficácia de uma boa intervenção é algo imprescindível 

para a melhoria da qualidade de vida de uma criança com esta perturbação. O seguinte 

parágrafo descreve algumas abordagens terapêuticas aplicadas a crianças com PEA. 

Os Comprehensive treatment models, ou modelos de tratamento e compreensão, 

são alguns modelos inseridos no meio escolar e familiar que consistem numa série de 

técnicas trabalhadas em comunidade educativa e medicinal, com o intuito de desenvolver 

competências de aprendizagem e comportamento (Wong, Odom, Hume, Cox, Fettig & 

Kucharczyk, 2015). 

O tratamento farmacológico tradicional é uma das abordagens terapêuticas mais 

utilizadas, pois resulta numa diminuição da ansiedade e de comportamentos disruptivos, 

diminuição de comportamentos autodestrutivos e uma melhoria na qualidade de vida da 

criança, quer em âmbito social como em âmbito familiar (Coben, Linden & Myers, 2010). 

Wong et al. (2015) descrevem também uma abordagem direcionada para atingir 

objetivos específicos no âmbito educacional, através de vídeos que estimulam a respostas 

verbais e não verbais, pedir e interagir.  

Um dos modelos mais utilizados em intervenção terapêutica com crianças com 

PEA é o modelo DIR (Desenvolvimento, nas Diferenças Individuais e na Relação). Este 

modelo visa promover a componente social e integrativa da criança, bem como a relação 

da mesma com os seus parentes. Como tal, um dos métodos mais utilizados por este 

modelo denomina-se Floor-time, onde são geradas atividades lúdicas conjuntas entre a 

criança e os parentes (Praphatthanakunwong, Kiatrungrit, Hongsanguansri & 

Nopmaneejumruslers, 2018). Caldeira da Silva, Eira, Pombo, Silva, Corrêa da Silva, 

Martins, Santos, Bravo e Rancon (2003) descrevem, como principais princípios da 
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abordagem Floor-time, seguir e entrar e apoiar a atividade da criança consoante o seu 

desenvolvimento cognitivo e o seu estado emocional; Desenvolver canais de 

comunicação promovendo iniciativa à criança de se envolver com os pares externos; 

Desenvolver e aumentar competências motoras e de processamento sensorial. Os mesmos 

autores salientam que a utilização de Floor-time é de caráter não-diretivo com interações 

semi-estruturadas, onde são criados desafios e objetivos que a criança deverá cumprir, 

semeando o interesse e regularizando a frustração. 

O programa Son-Rise destina-se a intervir diretamente com crianças com PEA, 

sendo caraterizado como um programa intenso, de modo a familiarizar os parentes e 

restantes cuidadores dos princípios e procedimentos inerentes à intervenção do programa. 

A intervenção do programa Son-Rise é realizada em díade, com o objetivo de potenciar 

a espontaneidade e a interação da criança num ambiente confortável, tranquilo e natural. 

A intervenção do programa Son-Rise consiste em potenciar intencionalidade e sentido de 

inciativa, onde o terapeuta apenas intervém com Feedbacks instrutivos, nunca intervindo 

diretamente com a criança. Para além do Feedback, o terapeuta utiliza a imitação como 

estímulo externo, provocando, assim, reações espontâneas que resultam em atividades de 

reciprocidade provocadas pela criança (Houghton, Schuchard, Lewis, & Thompson. 

2013). 
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Musicoterapia  

O contacto com a música proporciona um apoio ao desenvolvimento de atividades 

não musicais, devido à presença da comunicação e da afetividade inerentes à música. “As 

descobertas na área das neurociências sobre as relações entre música e cérebro 

potencializam os fundamentos da Psicologia da Música, apontando a infância como a fase 

mais oportuna para o desenvolvimento cerebral e de todas as atividades humanas” (Freire, 

Martelli, Estanislau & Parizzi, 2018, p, 149). Assim sendo, é na primeira infância que as 

crianças desenvolvem a capacidade auditiva, conseguindo, assim, distinguir sons, 

timbres, intensidades e alturas sonoras, desenvolvendo também as suas preferências 

musicais.  

A neuroplasticidade, capacidade humana de alterar estruturas e funções do sistema 

nervoso, permite estabelecer ligação inerente a experiências vivenciadas como as 

atividades musicais. “O desenvolvimento cognitivo-musical é um dos importantes 

parâmetros que atestam a neuroplasticidade na infância, pois, quanto mais a criança 

aprende, mais ela consegue aprender.” (Freire et al., 2018, p. 149).  

Segundo Sacks (2007), os padrões que contribuem para o desenvolvimento da 

memória estão presentes nas rimas, no canto e na métrica das canções, sendo, assim, os 

meios mais eficazes na retenção e na memorização. 

A musicoterapia é uma intervenção creditada profissionalmente, que utiliza a 

música como terapia para estimular e desenvolver áreas mais debilitadas de um indivíduo. 

A musicoterapia recorre à memória visual, onde se desenvolvem preferências musicais 

que alteram o estado de espírito. Como tal, é realizada uma conexão entre o diálogo, o 

canto e o ritmo em conformidade com o comportamento motor, a memória auditiva e a 

resposta espontânea do cliente, de maneira a melhorar o processo de aprendizagem e a 

interação com o outro (American Music Therapy Association, 2012).  
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A musicoterapia, ao contrário do pensamento comum, não tem como objetivo 

adquirir competências musicais, mas sim desenvolver e potenciar relações de afetividade, 

comunicação, problemas de cariz cognitivo e dificuldades emocionais (Wigram, 2007). 

Gutiérrez Jiménez e Franco (2018) afirmam que a musicoterapia é a utilização 

conjunta de sons, melodias e harmonias que potenciam e promovem o desenvolvimento 

humano, quer a nível cognitivo, quer a nível sensorial e social. Em conformidade, 

Woodward (2004) considera que a música facilita o expressar de sentimentos e emoções 

através do não-verbal, quebrando barreiras e constrangimentos derivados do verbal. Deste 

modo, a musicoterapia fornece apoio e suporte na comunicação, interação e na construção 

de autoconfiança. Pethybridge (2013) destaca ainda a importância de a musicoterapia 

estar inserida numa equipa multidisciplinar, onde o âmbito escolar e terapêutico atua em 

conjunto, de modo a beneficiar a qualidade de vida da criança. 

A produção e audição sonoro-musical são fatores importantes que potenciam a 

criatividade e a compartilha, pois baseiam-se em elementos não-verbais e espontâneos, 

como o simbólico e a imagética, resultando numa expressão compartilhada de 

sentimentos e emoções (Raglio et al., 2011). 

A comunicação não verbal permite alcançar não só o verbal, como também o 

substituir. Raglio et al. (2011) sugerem ainda que a expressão não verbal não seja 

intencional, ativando involuntariamente o propósito do verbal, tal como a intenção do 

verbal complementa o gesto corporal. Deste modo, a aquisição da linguagem verbal 

necessita de um acompanhamento da linguagem corporal. Os autores completam a citação 

anterior, afirmando que a compreensão e descodificação de gestos, a postura do indivíduo, 

expressões faciais, o foco ocular e outros sinais não-verbais revelam mais sobre o estado 

mental do cliente do que a sua descrição verbal. 
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Fazer música é um ótimo veículo para a promoção da criatividade, potenciando as 

componentes relacionais e sociais através da comunicação não-verbal. Deste modo, é 

possível determinar ferramentas de avaliação inseridas nestas áreas apresentadas, que 

correspondem às vulnerabilidades identificadas em crianças com PEA (Wigram, 2007). 

Segundo Mössler et al. (2019), a musicoterapia aplicada a crianças promove a 

interação musical através da prática de instrumentos, adição de melodias e reprodução de 

sons e timbres, envolvendo a criança a nível motor, cognitivo e emocional e criando uma 

dinâmica relacional entre o terapeuta e a criança. A musicoterapia fornece organização, 

estrutura e sincronização à criança, potenciando, assim, a intencionalidade comunicativa 

e interativa com o terapeuta. Deste modo, a musicoterapia permite, através da relação 

com a música, o desenvolvimento de relações afetivas, tanto com o musicoterapeuta, 

como com outros envolventes  (Pethybridge, 2013). 

Suvini (2019) apresenta a intervenção da improvisação em musicoterapia 

direcionada a crianças com PEA, onde realizou um estudo monitorizado com duração de 

cinco meses. As intervenções foram gravadas e, uma vez por mês, foram avaliadas as 

gravações das sessões de musicoterapia. Para avaliar e comprovar a eficácia da 

improvisação em contexto clínico, Suvini (2019) utilizou um projeto chamado TIME-A 

(Trial of Improvisation Music Effectiveness in Austism) em concordância com o 

instrumento de avaliação ADOS (Autism Disorder Observation Schedule), onde ambos 

foram utilizados no início e no final do estudo. Após a aplicação da avaliação final, 

verificou-se um aumento na componente social da criança, através de uma 

consciencialização de si mesma e do meio em que se inseria. A avaliação ADOS 

comprovou também uma diminuição de sintomas, no que diz respeito à reciprocidade 

social e comunicativa. Através de um diálogo monitorizado com pais e cuidadores, 

verificou-se também mudanças positivas na qualidade de vida da criança, pois os mesmos 
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relataram que, para além dos benefícios clínicos, a musicoterapia é algo que atrai e 

envolve as crianças, favorecendo, assim, um maior envolvimento emocional no meio 

familiar. 

Mössler et al. (2019) descrevem a importância da relação entre terapeuta e cliente, 

como elemento de maior importância no que diz respeito à mudança e à eficácia da 

intervenção da musicoterapia em crianças com PEA. Realizou, deste modo, um estudo 

longitudinal em crianças de vários países, com idades compreendidas entre os 5 e os 7 

anos diagnosticadas com PEA. Foram criados dois grupos de controlo com caraterísticas 

idênticas, diferenciando apenas o número de sessões semanais atribuídas a cada criança. 

Consoante o grau de autismo avaliado, foi atribuído a um grupo musicoterapia uma vez 

por semana e, a outro, três vezes por semana, com duração de 30 minutos. As atividades 

musicais criadas durante a intervenção eram consistentes com as respostas e com o estado 

emocional demonstrado pela criança, nunca existindo um planeamento prévio por parte 

do musicoterapeuta. A imprevisibilidade resulta em respostas emergentes, o que 

proporciona à criança uma consciencialização de si mesma e do outro, promovendo a 

reciprocidade social e a atenção partilhada. Na sua avaliação utilizou em conjunto a escala 

ADOS, que diagnostica a criança e o grau da perturbação referente, e a de AQR 

(Assessment of Quality Relationship), onde avalia a qualidade da relação do Terapeuta 

com o Cliente. Mössler et al. (2019) concluíram a importância da relação terapêutica no 

tratamento de crianças com autismo, como elemento que promove habilidades sociais, 

favorecendo na conexão entre o musicoterapeuta e o cliente, criando interações 

intencionais e significativas e promovendo habilidades comunicativas através da 

utilização do não-verbal.  
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A Relação terapêutica  

O trabalho de um Musicoterapeuta centra-se em procurar construir uma relação 

empática, identificando elementos como pulsação, padrões rítmicos, dinâmicas melódicas 

e tonalidades inerentes em comportamentos musicais e não musicais da criança. Deste 

modo, é possível criar uma estrutura melódica que suporte a imprevisibilidade e a 

empatia, atraindo e captando a atenção da criança para a relação. Este processo decorre 

em contextos multimodais e não-verbais, através de trocas de instrumentos e 

vocalizações, contacto ocular, expressões faciais, gestos e movimentos, potenciando a 

capacidade de resposta da criança dentro de um determinado contexto (Kim et al., 2009).  

A intervenção da musicoterapia engloba uma ampla diversidade de culturas, 

estilos musicais e, até mesmo, idiomas. Desta forma, é possível estabelecer uma relação 

com qualquer cliente, através da sua cultura, criando e fortalecendo uma relação de 

confiança entre o cliente e o musicoterapeuta (Wigram, 2004). 

Os musicoterapeutas, devido às suas habilitações, são considerados por Silverman 

(2008) como bons intérpretes não-verbais, pois acham que a música, para além de ser 

ouvida, também deve ser observada. Mössler et al. (2019) acreditam que a música, ao ser 

observada, causa fascínio, através do movimento de objetos, cores e movimentos 

corporais, conjugando com as dinâmicas emocionais da criança (desde o calmo, até ao 

agitado), causando alegria, entusiasmo e excentricidade. O Musicoterapeuta utiliza 

também elementos musicais, como o ritmo, intensidades sonoras, diferentes pulsações e 

registos sonoros, de modo a gerar estabilidade entre reações sensoriais e afetivas 

intrapessoais e interpessoais (Mössler et al., 2019). A sensibilidade e a manipulação de 

elementos musicais que adquiriram facilitam e promovem a intervenção com o cliente, 

sem criar restrições patológicas, culturais e espirituais. Os elementos musicais, como 

ritmo, harmonia, melodia, entre outros, promovem a aquisição e o desenvolvimento da 
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linguagem e da comunicação, pois quebram as barreiras e limitações inerentes ao verbal, 

potenciando a comunicação não-verbal (Silverman, 2008). 

Raglio et al. (2011) afirmam que a musicoterapia consiste na criação de uma 

relação entre o cliente e o terapeuta, através de um diálogo sonoro. A criação deste diálogo 

potência a abertura para um canal comunicativo entre o cliente e o terapeuta, através da 

criatividade sonora, encorajando diferentes estados mentais e emocionais que resultam 

num desenvolvimento cognitivo e emocional do cliente. Wigram (2007) descreve que a 

análise detalhada da relação criada entre o musicoterapeuta e o cliente, remete para a 

identificação de critérios, que suportam a avaliação e a discussão da evolução de crianças 

com PEA.  

 

Avaliação em Musicoterapia 

A avaliação em musicoterapia, embora ainda pouco explorada, está a desenvolver-

se cada vez mais, empregando abordagens alternativas que promovem a espontaneidade 

e a criatividade do cliente. Como tal, e ao contrário de outras avaliações inerentes à 

psicologia e à medicina, a musicoterapia não necessita de responder a certos padrões e 

ferramentas de avaliação, sendo utilizada como abordagem a improvisação (Gattino, 

Ferrari, Azevedo, Souza, Pizzol & Santana, 2016). 

Wigram (2010), na sua avaliação em musicoterapia, foca-se em utilizar material 

e experiências musicais como principal instrumento, de modo a justificar e compreender 

comportamentos no que diz respeito ao psicológico, emocional e patológico. A sua 

avaliação determina elementos básicos para alcançar a origem do diagnóstico. Como tal, 

Wigram (2010) propõe que esteja presente na avaliação certos parâmetros, como: 

avaliação de diagnóstico, de modo a obter evidências que comprovem alguma suspeita de 

diagnóstico; avaliação geral, para obter informação de necessidades gerais como pontos 
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frágeis e pontos fortes do cliente; avaliação em musicoterapia, de maneira a evidenciar o 

papel fundamental da música na intervenção do cliente; e a intervenção longitudinal da 

musicoterapia, avaliando, assim, a sua eficácia a longo prazo. Wigram (2010) utiliza 

também o termo “comportamento” para descrever todos os tipos de comportamentos 

(comportamentos inconscientes, físicos e emocionais), de acordo com várias áreas, como 

a psicologia, psicoterapia, medicina, entre outros, sempre com a consciencialização do 

comportamento humano. Assim sendo, a sua recolha de amostra é categorizada como 

amostra musical, recolha de experiências e atividades musicais; comportamentos 

musicais, recolha de comportamentos durante a atividade musical, descritos de maneira 

não musical; descrição comportamental global nas sessões de musicoterapia; 

interpretação do comportamento musical e geral do cliente, evidenciado ou não por dados 

musicais ou comportamentais, e comparação do comportamento do cliente em 

musicoterapia com o seu comportamento global exterior (Wigram, 2010). 

Kenneth Bruscia pesquisou durante dez anos como é que a improvisação poderia 

servir como método de avaliação em musicoterapia. Bruscia (2000) afirma que é 

fundamental para um Musicoterapeuta conseguir avaliar a música e aquele que a reproduz 

através da audição ativa, descrevendo a avaliação em musicoterapia mais auditiva e 

menos visual. Como tal, desenvolveu a escala de IAP (Improvisational Assessment 

Profils) onde, primeiramente, é feita uma recolha de dados seguindo a relação global do 

cliente com a música, a história de vida e clínica do cliente e as caraterísticas musicais do 

cliente (Gattino et al., 2016). Gattino et al. (2016) caraterizam este instrumento de 

avaliação como funcional e relevante, não só a nível clínico como também a nível de 

pesquisa.  

A escala de avaliação KAMUTHE (KAtegoriensystem MUsikTHErapie) é 

classificada como um instrumento qualitativo, definido por um sistema de microanálises. 
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A utilização desta escala consiste na observação de vídeos para avaliar comportamentos 

comunicativos pré-verbais, medindo a frequência e a duração dos mesmos. Todas as 

atividades musicais são identificadas como atividades comunicativas, tendo como 

elementos todos os tipos de ambientes sonoros e expressivos gerados por instrumentos 

musicais e pela voz humana. A observação detalhada deste instrumento permite avaliar 

os comportamentos do musicoterapeuta e do cliente, através de uma categorização de 

comportamentos em comportamentos musicais, verbais e não-verbais. Para além da 

categorização, os comportamentos e manifestações despertados na sessão de 

musicoterapia são classificados como comportamentos musicais, vocalizações e gestos. 

A eficácia desta escala KAMUTHE provém da definição e seleção pormenorizada de 

secções a serem avaliadas, da qualidade do programa e software a serem utilizados para 

a realização das microanálises e da análise dos fragmentos selecionados (Gattino, Silva, 

Figueiredo & Schüler-Faccini, 2017). 

IMTAP (Individualized Music Therapy Assassement Profile) é um instrumento 

de avaliação da musicoterapia que permite registar dados quantitativos musicais e não 

musicais, com o objetivo de estabelecer uma linguagem terapêutica comum a pais, 

profissionais de saúde e restantes cuidadores. A IMTAP é aplicada a crianças e 

adolescentes com problemas de foro emocional, social, perturbações no desenvolvimento 

global, perturbação do espetro do autismo, dificuldades de aprendizagem, entre outras. A 

aplicação desta escala concentra-se no acompanhamento e na evolução do cliente e não 

no seu diagnóstico. A sua avaliação é realizada através da categorização de dez perfis 

comportamentais distintos, que são divididos em etapas do desenvolvimento e avaliados. 

Os dez elementos de avaliação são: musicalidade, comunicação expressiva, comunicação 

recetiva/perceção auditiva, interação social, motricidade grossa, motricidade fina, 

motricidade oral, cognição, habilidade emocional e habilidade sensorial. Estes perfis 
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utilizados na avaliação desta escala são independentes, sendo assim possível não utilizar 

a escala completa para obter resultados na avaliação de um cliente, dependendo apenas 

dos objetivos terapêuticos do musicoterapeuta (Salokivi. 2012). 

“Com o avanço nos estudos em música e musicoterapia, tornou-se necessário o 

desenvolvimento de meios para avaliação que auxiliem no contexto clínico e de pesquisa 

em todo o mundo” (André, Gomes & Loureiro, 2017. p. 198). Deste modo, os pioneiros 

Clive Robbind e Paul Nordoff criaram três instrumentos de avaliação denominados por 

Criança Relação Terapeuta na Experiência Musical Coativa, Escala de Comunicabilidade 

musical e Escala de Musicabilidade. Paul Nordoff e Clive Robbins desenvolveram estas 

escalas com o intuito de avaliar e analisar comportamentos musicais, onde ambas contêm 

diferentes domínios que, por sua vez, possuem sete níveis, obtendo uma melhor 

caraterização do cliente. A escala Relação Criança Terapeuta na experiência Musical 

Coativa é aplicada a crianças com PEA e com atrasos no desenvolvimento global, 

possuindo dois domínios: a participação e a qualidade de resistividade. A escala de 

Comunicabilidade Musical destina-se também a crianças e adolescentes com PEA e sem 

patologia definida, contendo três domínios: a comunicabilidade musical vocal, 

instrumental e movimento corporal. Esta escala tem a capacidade de envolver o cliente 

na experiência musical, promovendo a perceção, o prazer, a comunicação e a liberdade 

pessoal. A terceira Escala de Musicabilidade é composta por formas de atividades, sendo 

estas estágios e qualidades de desenvolvimento pessoal e interpessoal, sendo aplicada a 

crianças com atrasos globais no desenvolvimento (André, et al., 2017). 

 

 O Modelo Nordoff-Robbins 

O modelo de Nordoff-Robbins ou musicoterapia Criativa surgiu em 1959, através 

de uma junção entre o compositor e pianista americano, Paul Nordoff, e um professor de 



Musicoterapia em Contexto Hospitalar – A Intervenção da Musicoterapia em Crianças com Perturbação do 

Espetro do Autismo 

 

Joana Filipa Basílio Mendes                                                                                                        

21 

Educação Especial britânico, Clive Robbins, originando uma fusão entre a 

psicologia/medicina e a música. Este modelo pioneiro da musicoterapia ficou 

denominado por Nordoff-Robbins e utiliza essencialmente a improvisação para efeitos 

terapêuticos em crianças com dificuldades de aprendizagem, patologias de carácter 

neurológico, perturbações emocionais e sensoriais, incapacidades físicas e mentais e 

crianças com PEA. A utilização da improvisação clínica neste modelo consiste, também, 

em gerar uma relação entre o terapeuta e o cliente, fornecendo meios comunicativos e 

expressivos, de modo a encontrar a identidade musical e potencializá-la (Wigram & 

Pederson. 2002). 

A psicologia humanista foi uma grande influência para este modelo, evidenciando 

a expressão/comunicação musical e a natural sensibilidade à música. 

 “São pilares de sua conceção o reconhecimento de que o homem é realidade e 

potencialidade, natureza e divindade; a importância de uma antropologia filosófica que 

diferencie radicalmente o homem; a ênfase no caráter autorrealizador, projetivo de si; as 

variáveis humanas escolha, decisão, vontade, autonomia e responsabilidade” 

(Evangelista. 2020. p.210). 

Durante a utilização da musicoterapia Criativa o terapeuta fornece ao paciente um 

padrão musical com estrutura rítmica e harmónica, para que o cliente possa usufruir da 

música com total liberdade (vocal ou instrumental). O terapeuta acompanha a atividade 

do cliente e incentiva, através da introdução de novos elementos sonoros, de forma a 

despertar diferentes emoções no cliente (Wigram, Pedersen & Bonde. 2002). 

Wigram et al. (2002) afirmam que o modelo Nordoff-Robbins tem como objetivos 

invocar e desenvolver as habilidades musicais, produzir uma resposta musical, 

desenvolver a liberdade expressiva, a partilha e comunicação musical.  

A intervenção da musicoterapia Criativa centra-se no despertar da criança 

musical, ou seja, invocar respostas musicais inerentes à criança desde que ela nasce, 

provocando espontaneidade através do som, tonalidade e ritmo  (Wheeler, 2015). A 
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criança musical é toda a resposta musical experienciada e desenvolvida por cada criança, 

reproduzida de diferentes maneiras e sensibilidades. O termo “criança musical” consiste 

em invocar e potencializar áreas cognitivas, expressivas e comunicativas, de maneira a 

contribuir para o desenvolvimento e formação da criança (Kenneth, 2014). 

Durante este processo as respostas musicais da criança são totalmente livres e sem 

restrições, proporcionando um ambiente confortável e realçando que todas as reações 

despertadas pela criança são únicas. Este processo é elevado através da improvisação 

conjunta entre o musicoterapeuta e a criança que, através de todos os seus elementos 

musicais, promove e atinge competências físicas e cognitivas, de modo a melhorar a 

qualidade de vida da criança. É de referir que a improvisação conjunta entre o cliente e o 

musicoterapeuta contribui para a criação de uma relação afetiva, promovendo 

competências sociais da criança  (Wheeler, 2015). 

 

A Improvisação 

“A improvisação utilizada durante a intervenção da musicoterapia é a conjugação 

da música livre e controlada para ajudar os clientes a melhorarem ou permanecerem 

saudáveis. A improvisação clínica é utilizada em musicoterapia e contém uma ampla 

gama de clientes verbais e não verbais” (Cooper. 2010. p.86).  

Wigram et al. (2002) caraterizam a improvisação como método eficaz e criativo, 

onde uma simples ideia é repetida, podendo conter variações ampliadas e expandidas de 

maneira original e criativa. É fundamental, no contexto clínico da musicoterapia, o 

terapeuta ter total controlo da música executada, de modo a despertar no cliente diferentes 

experiências e ambientes musicais. O mesmo autor considera a música como um 

movimento contínuo, destinado a refletir diversas emoções. Através da exploração de 

ritmos, dinâmicas e tonalidades, o terapeuta explora diferentes estados de espírito do 
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cliente de maneira a estabelecer uma relação. É de referir que Wigram et al. (2002) 

revelam que os três aspetos mais importantes da improvisação clínica é ouvir, ouvir e 

ouvir, pois permite ao terapeuta perceber em que ambiente se encontra o cliente e explorá-

lo consoante as necessidades menos desenvolvidas do mesmo.  

Wigram (2004) afirma novamente que a improvisação é eficaz e criativa quando 

um fragmento musical pode ser repetido, variado, desenvolvido e expandido de forma 

criativa, criando, assim, pequenos diálogos musicais entre o musicoterapeuta e o cliente, 

que promovem a comunicação e a interação (Pethybridge, 2013).  

A Improvisação é uma técnica da musicoterapia que, através do seu 

desenvolvimento e da sua exploração, ganhou enorme importância na intervenção com 

crianças com autismo, pois potencia a espontaneidade, a autoexpressão, a comunicação 

emocional e social da criança (Kim et al., 2009). É de referir que esta técnica de 

intervenção, quando utilizada em crianças com autismo, deverá ser em contexto 

individual, potenciando e motivando respostas contingentes e interpessoais. Segundo 

Raglio et al. (2011), a improvisação aplicada em crianças com PEA estimula a partilha 

de emoções, regula a ansiedade, melhora a motivação e encoraja o cliente a sentir prazer 

na interação através da comunicação não-verbal. 

 

Musicoterapia e Perturbação do Espetro do Autismo 

O desenvolvimento das tecnologias possibilitou uma grande facilidade em utilizar 

e procurar qualquer tipo de música, fazendo com que esta seja um elemento constante no 

nosso quotidiano. Tudo isto permite que a maioria das pessoas tenha acesso à música. 

Através deste fenómeno compreende-se que pessoas com autismo respondam de uma 

maneira natural e positiva à música (Kern, Rivera, Chandler & Humpal, 2013). 
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A musicoterapia é benéfica e eficaz em crianças com PEA, pois promove o 

desenvolvimento da comunicação, da interação social, potenciando a intencionalidade, 

atenção conjunta, iniciativa, imitação, a partilha de sentimentos e emoções, remetendo 

para o uso de palavras (Wigram, 2007). Siverman (2008), em concordância, afirma que a 

música inserida no tratamento de indivíduos com dificuldades comunicativas é de 

extrema eficácia, pois transmite emoções, sentimentos, estados de espírito, organização e 

estrutura. É de referir que a utilização de instrumentos musicais visa incluir a criança num 

grupo. Normalmente são utilizados instrumentos de percussão que fornecem uma base, 

onde a criança pode explorar, improvisar e até se encontrar com outros elementos do 

grupo (Aldridge, Wigram,  Elefant, Grocke & Ochsner. 2004) 

A musicoterapia estabelece, também, canais de comunicação verbais e não-

verbais, através da criação de experiências musicais. Estas experiências permitem que a 

criança desenvolva diferentes meios de comunicação com outros indivíduos através da 

utilização variada de elementos musicais, como dinâmicas sonoras, ritmos e pulsações, 

potenciando, assim, vários e diferentes diálogos, inseridos em diferentes contextos 

(Gattino, Riesgo, Longo, Leite & Faccini, 2011). 

A intervenção da musicoterapia numa criança com PEA foca-se em potenciar a 

comunicação, interação e criatividade da criança. Segundo Gattino et al.(2011), são estas 

as maiores preocupações sofridas pela perturbação. Como tal, a musicoterapia tornou-se 

não só uma terapia fundamental para crianças com autismo, como uma intervenção 

regular que contribui para a eficácia no diagnóstico. A utilização do não-verbal permite à 

criança com perturbação do espetro do autismo de se exprimir e comunicar 

intencionalmente com facilidade, encorajando e desenvolvendo o nível de comunicação 

em diferentes contextos, quer familiar como escolar (Woodward, 2004). É de referir a 

importância da intervenção da musicoterapia numa criança com PEA, porque desenvolve 
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não só a sua flexibilidade e a sua criatividade, como também a sua variabilidade e 

tolerância à mudança, de maneira a que possibilite um maior conforto na sua 

aprendizagem (Whipple, 2015).  

A intervenção da musicoterapia em crianças com PEA, que utilizam os 

instrumentos ou restantes materiais da sessão para realizar comportamentos 

estereotipados e/ou demonstrem sensibilidades sensoriais com os mesmos, não deve ser 

intencionalmente construída, a não ser a constante procura de elementos musicais que 

despertem a criança e a façam parar com estes comportamentos (Wigram, 2007). Sendo 

a música considerada como imprevisível, a utilização conjunta de todos os seus elementos 

provoca expetativa e situações emergentes. Como tal, a música, inserida no tratamento de 

crianças com PEA, potencia respostas não-verbais contextualizadas, estimulando a 

comunicação e a componente social da criança (Silverman, 2008).  

Kim et al. (2009) afirmam que um dos fatores que contribui para o sucesso de uma 

intervenção terapêutica em crianças com PEA é trabalhar individualmente com a criança, 

correspondendo, assim, às necessidades e às suas particularidades individuais. 

A avaliação da musicoterapia em crianças com PEA insere-se na componente 

social e na comunicação da criança, através de elementos e comportamentos musicais que 

refletem particularidades da patologia. Desta forma, é possível avaliar uma evolução da 

criança sem o elemento da linguagem, que é comum a outras intervenções, como a 

Terapia da fala (Wigram, 2007). 

Wigram (2007), considerando as necessidades da patologia, descreve as 

necessidades necessárias a ter ao intervir em crianças com PEA, sendo estas: 

compromisso na reciprocidade e na interação social; compromisso na comunicação; 

distúrbios e anormalidades cognitivos; anormalidades físicas e na postura; reatividades 
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sensoriais; persistência na repetição de jogos e rotinas; dificuldade em lidar com a 

mudança; dificuldades em criar e sustentar relações com os outros. 

Os comportamentos musicais gerados durante a intervenção são cruciais para a 

eficácia da avaliação. Alvin (1975), uma das pioneiras na intervenção da musicoterapia, 

identificou e caraterizou tipos de respostas de crianças com PEA como respostas 

instrumentais: identificação da causa-efeito dos instrumentos musicais, a 

intencionalidade da reprodução do instrumento, a rigidez com que toca e o controlo que 

a criança tem sobre ele, a escolha e preferência por determinados instrumentos (definem 

associações e estímulos entre os sons e os instrumentos), a expressão de comportamentos 

patológicos nos instrumentos, expressão de sentimentos (alegria, prazer, medo, raiva) 

através dos instrumentos; respostas vocais: identificar o significado do uso vocal como 

meio de expressão de identidade, identificar a memória de melodias, o registo vocal 

utilizado, o controlo de afinação e tipo de tonalidades utilizadas; respostas auditivas: 

reflexos e respostas automáticas, referente a alterações rítmicas e sonoras, avaliar a 

atenção da criança, associação e memória de melodias e canções, estimulação da 

imagética através da música; comportamentos habituais: contacto ocular, estrutura, nível 

de atividade, capacidade de liderança, capacidade de acompanhar uma atividade, 

disposição para falar e comunicar.  

Wigram (2000) e Oldfiel (2006) desenvolveram um modelo de avaliação para 

crianças com PEA através de um processo de identificação de comportamentos 

patológicos visíveis durante a atividade musical. Deste modo, as atividades musicais eram 

programadas e propositadas de forma a avaliar a frequência e duração desses mesmos 

comportamentos. Nessas atividades destacam-se a improvisação livre, improvisação 

estruturada, troca de turnos, reprodução de canções e atividades em movimento. A criação 

de canções é um forte potenciador da criatividade. Wigram (2007) criava canções com o 
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objetivo de avaliar a interação social e a comunicação da criança. O tipo de utilização dos 

instrumentos, convencional e/ou não convencional, é fundamental para determinar a 

frequência e o tipo de comportamentos patológicos produzidos pela criança, tal como a 

maneira como tocam nos instrumentos. A rigidez e falta de controlo determinam o tipo 

de motricidade da criança, promovendo objetivos específicos de intervenção. 

 

Musicoterapia para pais e crianças com PEA 

A musicoterapia, ao intervir com pais e crianças com PEA, desempenha um papel 

importante na regulação do stress e frustração dos pais, na compreensão e aceitação da 

condição das crianças e restabelece um elo de ligação entre os pais e a criança 

(Woodward, 2004). 

A aproximação da relação mãe-bebé e musicoterapeuta-cliente promove e 

desenvolve a atenção conjunta da criança através da utilização de sons e movimentos 

expressos pela criança durante a improvisação. Pethybridge (2013) também refere outras 

técnicas, como o efeito de espelho, ao coincidir e estruturar os movimentos do cliente, de 

modo a desenvolver e estabelecer comunicação. As várias interações precoces entre a 

mãe e o bebé resultam em comportamentos, como expressões faciais, movimentos 

corporais, tônus da cabeça e do corpo, vocalizações, entre outras, que, quando 

organizadas de maneira coesa, se refletem na expressão de sentimentos e na comunicação. 

Deste modo, a música é um exemplo que reflete esta organização de comportamentos, 

ajudando a sintonizar e a conectar a criança autista com outros indivíduos (Raglio et al., 

2011). 

A relação do tom caloroso da voz materna, conjugado com o tratamento 

harmonioso e estável entre a díade mãe e filho, promovido pela musicoterapia, contribui 
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não só para melhorar a relação afetiva entre ambos, como também para a diminuição de 

comportamentos repetitivos e estereotipados da criança autista (Crowell et al., 2019). 

 

Técnicas da Musicoterapia para crianças com PEA 

A música, sendo um fenómeno regular no tempo, organizado nas melodias e 

harmonias, previsível na história e possível de antecipar o seu fim, fornece à criança 

tranquilidade, relaxamento e potencialização de criatividade (Baker & Wigram, 2005).   

 

Imitação/Mirroring/Copying 

A imitação como processo terapêutico é caraterizada pela receção e reflexão do 

estado de espírito emitido pela criança, estabelecendo, assim, uma afinidade e empatia 

entre o terapeuta e o cliente. Este processo embutido na musicoterapia consiste na 

utilização de ritmos, batimentos a uma pulsação constante, estrutura e forma. A imitação 

corporal contribui para um aumento no foco ocular, pois obriga a criança a tomar atenção 

ao movimento que está a ser reproduzido, consciencializa a criança do espaço envolvente 

e do seu próprio corpo e estabelece um meio comunicativo entre a criança e o terapeuta, 

onde quem controla é a criança (Tomlinson, Derrington & Oldfield, 2012). 

Wigram (2004) refere outra técnica de caráter imitativo baseada em espelhar todos 

os comportamentos do cliente mirroring. Esta técnica é caraterizada como uma técnica 

empática, onde o musicoterapeuta imita intencionalmente os movimentos da criança. 

Desta forma, o musicoterapeuta posiciona-se ao mesmo nível emocional e cognitivo da 

criança, gerando uma relação empática. Wigram (2007) refere que mirroring é fazer 

exatamente o que o cliente está a fazer musicalmente, expressivamente e através da 

linguagem corporal. O cliente verá, então, o seu próprio comportamento no 

comportamento do terapeuta” (Wigram, 2007, p. 82).  
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Semelhante à técnica de espelhamento, copying é também uma técnica de caráter 

imitativo, onde o musicoterapeuta dá espaço ao cliente de se envolver na atividade 

musical e imitá-lo. Deste modo, o musicoterapeuta estará a imitar a produção musical do 

cliente e não os seus movimentos no tempo real.  

A utilização destas técnicas de imitação requer muita sensibilidade e precaução, 

pois o cliente, ao ser confrontado com os seus comportamentos durante a sessão, pode 

sentir desconforto e desânimo.  

 

Utilização de Canções: Harmonia, Tonalidade e Ritmo 

As canções têm a função de criar rotina e estruturação (canção do bom dia e do 

adeus), dando mais autonomia, independência e segurança à criança. A utilização de 

diferentes tonalidades vocais possibilita a exploração vocal da criança, aumentando a 

concentração ao tentar encaixar a voz com o que está a ouvir e a autoestima. Khetrapal 

(2009) afirma que a utilização de diferentes harmonias e tonalidades contribui para a 

regulação emocional da criança, possibilitando a distinção de emoções (tristeza e 

felicidade) e interiorizando comportamentos compatíveis e contextualizados com as 

mesmas. 

Ross (2016) indica que os seres humanos adquiriram diversos ciclos rítmicos 

relativamente à sua pulsação, à sua marcha de andamento, à sua respiração, entre outros. 

Estes ciclos surgem, segundo o autor, consoante as nossas emoções, o nosso sono, o dia 

e a noite e mudanças de ambientes. As crianças raramente são ensinadas a antecipar essas 

mudanças clínicas dentro de si. Se uma criança aprende a ouvir o seu ritmo interno, pode 

aprender a reconhecer e a controlar as suas alterações de humor e comportamento. O facto 

de uma criança escolher um instrumento de percussão para tocar, ou o imitar de sons e/ou 

movimentos indica vontade de aprender, de comunicar e de socializar. As estratégias 



Musicoterapia em Contexto Hospitalar – A Intervenção da Musicoterapia em Crianças com Perturbação do 

Espetro do Autismo 

 

Joana Filipa Basílio Mendes                                                                                                        

30 

rítmicas utilizadas pelo autor focam-se em incorporar um ciclo terapêutico com início, 

clímax e fim, proporcionando, assim, estruturação, participação e autoexpressão, num 

ambiente seguro e de maneira adequada. Deste modo, Schwartzberg e Silverman  (2012) 

afirmam que as alterações e sustentações estruturadas de diferentes células rítmicas 

aumentam a eficácia da memória a curto prazo e melhoram a atenção conjunta da criança 

(Acebes-de Pablo & Carabias-Galindo. 2016). 

 

Covid-19 Fase de Confinamento   

Em 2019, na cidade Wuhan, na China, foi identificado pela primeira vez o vírus 

SARS-CoV-2, cuja fonte de infeção é ainda desconhecida. Ainda é desconhecida a forma 

como este vírus se instalou na espécie humana, mas supõe-se que tenha acontecido via 

zoonótica (via animal). 

Os coronavírus pertencem à família Coronaviridae, um conjunto de vírus que 

podem causar infeção no Homem e em outros seres da família dos mamíferos. 

(covid19.min-saude.pt, recuperado em 20 de Março, 2020). 

 Os coronavírus afetam maioritariamente o sistema respiratório, causando efeitos 

semelhantes a comuns constipações, podendo também evoluir para uma doença mais 

grave, como a pneumonia. O nome da doença provocada por este novo vírus é COVID-

19 (Corona Virus Disease), que significa Doença por Coronavírus, fazendo referência ao 

ano de origem 2019. Outro coronavírus que causa uma Síndrome Respiratória Aguda 

Grave identificado em 2002, chama-se SARS-CoV, daí este novo Coronavírus ser 

designado por SARS-CoV-2 (covid19.min-saude.pt, recuperado em 20 de Março, 2020). 

No dia 31 de dezembro, a China notificou a OMS (Organização Mundial de saúde) 

de um surto mundial, pois foram vários os casos reportados com pneumonia grave de 

origem desconhecida. As amostras respiratórias recolhidas remeteram para um novo 

https://secure.urkund.com/view/externalSource/redirect/aHR0cHM6Ly9jb3ZpZDE5Lm1pbi1zYXVkZS5wdC9jYXRlZ29yeS9wZXJndW50YXMtZnJlcXVlbnRlcy8
https://secure.urkund.com/view/externalSource/redirect/aHR0cHM6Ly9jb3ZpZDE5Lm1pbi1zYXVkZS5wdC9jYXRlZ29yeS9wZXJndW50YXMtZnJlcXVlbnRlcy8
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coronavírus com > 95% de homologia com coronavírus de morcego e > 70% de 

similaridade com o SARS-CoV-2. Os casos de pessoas infetadas continuaram a aumentar, 

inclusive pessoas que não tiveram acesso ao local de origem, indicando, assim, que o 

vírus se transmitia de pessoa para pessoa, através da libertação de gotículas respiratórias 

da pessoa infetada (Singhal, 2020).  

Os sintomas da COVID-19 variam consoante o sistema imunitário de cada pessoa, 

desde a ausência de sintomas, até febre, tosse, dor de garganta, cansaço e dores 

musculares e, nos casos mais graves, pneumonia grave, síndrome respiratória aguda 

grave, septicémia, choque sético e eventual morte. Foi também verificada recentemente 

uma total perda do paladar e do olfato, como sintoma da COVID-19. 

O vírus SARS-CoV-2 rapidamente se espalhou, sendo que, no dia 5 de março de 

2020, já estava localizado em quase todo o mundo: 80.000 infetados na China e 87 mil 

noutros países. Iniciou-se, assim, uma propagação mundial de uma doença, que se 

alastrou por diferentes continentes, atingindo um maior número de pessoas, uma 

pandemia (Ministério da Administração Interna, 2020). 

A 2 de março der 2020 e após a confirmação dos primeiros casos de infeção por 

SARS-CoV-2 em Portugal, a evolução deste vírus provocou um aumento muito rápido 

do número de pessoas infetadas. “Entre 17 de abril e 3 de maio, foram notificados, em 

média, 382 novos casos por dia. Os atrasos de notificação provocaram alguns picos no 

número de casos reportados como, por exemplo, no dia 9 de abril” (Ministério da 

Administração Interna, 2020, p.7). Devido aos dados apresentados, Portugal decretou 

estado de emergência no dia 18 de março de 2020, através do Decreto do Presidente da 

República nº 14-A/2020, de 18 de março. 

Portugal em estado de emergência e o estágio suspenso, tendo sido retomado 

apenas no dia 15 de junho. Como tal, o trabalho com os participantes foi interrompido, 
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decorrendo apenas um simples contacto telefónico, que será apresentado na explicação 

individualizada dos estudos de caso. 

  



Musicoterapia em Contexto Hospitalar – A Intervenção da Musicoterapia em Crianças com Perturbação do 

Espetro do Autismo 

 

Joana Filipa Basílio Mendes                                                                                                        

33 

Objetivos gerais 

O presente estágio pretende abordar o papel da musicoterapia, em resposta às 

famílias com crianças com suspeita de PEA.  

Os objetivos gerais foram estabelecidos de acordo com os protocolos inerentes na 

instituição, Centro de Desenvolvimento da Criança, de maneira a responder às 

necessidades de cada criança. Deste modo foram desenvolvidos quatro objetivos gerais, 

possíveis de serem aplicados de maneira eficaz.  

• Promover a criatividade e a expressividade na relação, potenciando a 

construção de identidade, tendo presente o prazer de estar e interagir na 

relação. 

• Desenvolver respostas adaptativas, procurando incentivar o cliente a 

diferentes tipos de estímulos.  

• Promover a relação tríada de pais e filhos, através da regulação da 

frustração, fomentando a compreensão e aceitação da condição da criança.  

• Sensibilizar para a importância da intervenção da musicoterapia em 

contexto Hospitalar. 
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Metodologia 

O capítulo apresentado é referente à metodologia utilizada para a intervenção da 

musicoterapia, aplicada a crianças com PEA, descrevendo procedimentos, instrumentos 

e as diversas fases do processo durante o estágio realizado. 

 

Contextualização  

O estágio teve início no dia 28 de setembro, com um mês de período de adaptação 

e de observação. Este período foi proposto pelas entidades orientadores e supervisoras do 

estágio, com o intuito de familiarizar e adaptar a estagiária às rotinas de trabalho, aos 

profissionais residentes, ao modo de funcionamento e às instalações da instituição.  

A primeira fase do estágio decorreu no mês de outubro, onde a estagiária observou 

e interiorizou o trabalho de profissionais de saúde nas áreas da psicologia, 

psicomotricidade, terapia da fala e terapia ocupacional. A observação realizada permitiu 

à estagiária familiarizar-se com possíveis clientes, compreender o modo de 

funcionamento terapêutico, reconhecer e identificar problemáticas e patologias de 

diversos clientes e adotar metodologias eficazes para uma intervenção terapêutica.  

No âmbito da observação, a estagiária assistiu e integrou várias reuniões de 

equipas, de modo a compreender em que medida a musicoterapia se relaciona com outras 

terapias, a desenvolver metodologias em conjunto com outras áreas terapêuticas e a 

perceber quais os clientes que beneficiam da musicoterapia. Este processo foi realizado 

pela equipa de intervenção hospitalar em conjunto com a estagiária.  

Na recolha e seleção de clientes para a musicoterapia, a equipa de avaliação e 

diagnóstico utilizou, como critérios, crianças com PEA até aos 6 anos, disponibilidade de 

deslocação uma vez por semana à instituição e a cumplicidade da criança pela música. 

Desta forma, foram criados horários, consoante a disponibilidade de cada cliente e da 
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instituição, de modo a que a musicoterapia complementasse as atividades 

extracurriculares e restantes terapias. Este período de seleção e adaptação de horários teve 

a duração de uma semana, pelo qual as sessões de musicoterapia se iniciaram no dia 4 de 

novembro. 

 

Participantes 

A seguinte tabela apresenta a amostra de clientes que participaram neste estágio, 

durante o período de aproximadamente 4 meses (novembro a março), bem como a sua 

idade e o seu diagnóstico. A seleção dos participantes foi realizada pela equipa técnica, 

através de várias avaliações nas áreas da psicologia, terapia da fala, terapia ocupacional, 

entre outras, que, em concílio, encaminharam os participantes para musicoterapia. Uma 

das questões presentes nas avaliações realizadas foi “O que é que mais foca a sua 

criança?” à qual pais e cuidadores respondiam “a música”. É de referir que todos os nomes 

presentes nesta tabela são fictícios, de maneira a zelar pelos direitos de privacidade e 

confidencialidade e proteger as identidades individuais de cada cliente. 

Tabela 1.  

Apresentação da Amostra 

Nome Idade  Sexo Diagnóstico  
    

Gonçalo 

 

              6 Masculino                              
PEA 

 

Hélio 

 

              2 Masculino  
PEA 

 

Andreia 

 

           4 Feminino  
PEA 

 

André 

 

         2 Mascullino 
 

PEA 
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Instrumentos de avaliação 

A intervenção da musicoterapia destina-se a abordar necessidades clínicas, 

educacionais e sociais dos clientes, considerando-se necessária uma avaliação que 

permita obter ferramentas para trabalhar com as necessidades individualizadas de cada 

criança (Wigram, 2007).   

Como tal, foi realizada uma adaptação do método de avaliação de Tony Wigram 

(2007), onde foi considerado o período de intervenção e os respetivos participantes, de 

modo a obter uma avaliação eficaz (Apêndice E). Esta adaptação baseou-se em três 

propósitos fundamentais na intervenção com estes participantes: desenvolver e potenciar 

a relação social, promover a comunicação e abordar necessidades emocionais dos 

clientes. Como Wigram (2007) refere que o foco da avaliação deve estar relacionado com 

objetivos de diagnóstico, objetivos gerais ou, especificamente, musicoterapia, foi criado 

uma tabela adaptada com o objetivo de registar os domínios individuais do cliente com o 

respetivo diagnóstico. Desta forma, foi possível estabelecer uma relação entre o 

Eusébio 

 

 
             3 

Mascullino 
 

PEA 

 

Dionísio 

 

 
             3 

Mascullino 
 

PEA 

 

Diogo         3 Mascullino 
PEA 

 

Dimitri        3 Mascullino 
PEA 

 

Isabel              3 Femenino 
PEA 

 

Amália              3 Feminino 
PEA 
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diagnóstico e os domínios físicos, psíquicos e comportamentos individuais de cada 

cliente.  

“Crianças e adultos autistas têm dificuldades essenciais na interação social, 

comunicação social e brincadeiras imaginativas, e, embora esses déficits sejam 

tipicamente detetados nas avaliações de psicologia e fonoaudiologia, a avaliação da 

musicoterapia pode adicionar uma nova dimensão, pela qual o compromisso e a 

comunicação social podem ser avaliados sem a componente da linguagem como meio de 

interação” (Wigram, T. 2007 pág. 343). Considerando este aspeto, foram criadas tabelas 

quantitativas, adaptadas a partir dos seguintes prossupostos inerentes ao mesmo método: 

respostas aos instrumentos musicais, capacidade vocal, respostas auditivas e 

comportamentos gerais (Apêndice B). 

A observação permite que o investigador mantenha uma certa calma e descrição, 

enquanto analisa com objetividade a amostra em questão. Esta estratégia é subdividida 

em três tipos de observação: a observação livre, quando há total liberdade para registar 

qualquer comportamento; estruturada, através de uma grelha de informação fechada; e 

semi-estruturada, onde é realizado um relatório crítico após o recolhimento de dados 

implícitos na grelha estruturada (Gillham, 2004). Wigram (2007) cita que, “A fim de 

aprimorar a nossa capacidade de fornecer evidências específicas relacionadas com a 

interpretação e alteração comportamental, a análise das atividades musicais que ocorrem 

na musicoterapia é um ponto de partida relevante para formular critérios de avaliação 

sistemática” (Wigram, T. 2007. Pág. 338). Seguindo estes dois pressupostos, foi utilizada 

uma tabela inerente ao método de Wigram (2007), com o objetivo de relatar 

comportamentos observados durante a sessão de musicoterapia. O termo comportamento 

é utilizado para descrever todos os tipos de comportamento: fisiológico, emocional, 
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cognitivo, inconsciente, entre outros, e inclui uma compreensão do comportamento 

humano com fundamentos psicoterapêuticos, médicos e comportamentais. 

 

Procedimentos  

Ao longo do estágio foram utilizados diversos procedimentos integrados nas 

respetivas fases de intervenção, sendo estas a fase de encaminhamento, fase de recolha 

de dados de anamnese, fase de avaliação e fase de intervenção. As fases anteriormente 

apresentadas serão descritas e analisadas nas secções seguintes. 

 

Fase de encaminhamento 

A fase de encaminhamento corresponde também à fase de integração do 

estagiário, onde este conhece a instituição, o corpo docente, a equipa técnica e possíveis 

clientes. É nesta fase que o estagiário tem a oportunidade de observar e relatar 

problemáticas, avaliações de diagnóstico e intervenções específicas para diferentes 

diagnósticos. Desta forma, foi possível realizar um levantamento de dados para 

encaminhar possíveis clientes para a intervenção da musicoterapia, contactando os 

respetivos pais e cuidadores, a fim de delinear um horário compatível e consistente. 

 

Fase de recolha de dados, anamnese 

Após o delineamento de horários, deu-se o primeiro encontro individual com os 

pais e cuidadores, onde lhes foi feita uma entrevista, de modo a recolher informação sobre 

a identidade sonora da criança e do meio em que ela se insere. Desta forma, é/foi possível, 

através da informação recolhida, criar metodologias de intervenção, de acordo com as 

necessidades e gostos do cliente. Para este efeito recorreu-se a uma entrevista cedida ao 

estagiário em âmbito escolar (em Apêndice A). 
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Fase de avaliação 

A fase de avaliação decorreu na primeira sessão de musicoterapia, onde o 

estagiário interveio de maneira passiva, de modo a observar objetivamente aspetos 

físicos, cognitivos, linguísticos, emocionais e socias do cliente. Foi possível delinear um 

plano de intervenção terapêutico consistente, traçando um percurso de objetivos e 

subobjetivos, que atuam consoante as problemáticas individuais do cliente. É de referir 

que as avaliações realizadas tiveram caráter quantitativo, como apresentado 

anteriormente. 

 

Fase de elaboração do plano de intervenção 

Após a realização da avaliação, foram estudados e discutidos os resultados, dando 

início à construção de um plano de intervenção. O plano de intervenção determinou a 

periodicidade, a recorrência e as problemáticas a serem trabalhadas durante a intervenção, 

com os respetivos objetivos gerais e objetivos específicos.  

 

Fase de intervenção terapêutica 

Nesta fase, foi solicitado aos pais e cuidadores uma declaração, onde autorizam a 

gravação de áudio e imagens das crianças para fins de supervisão de estágio. É de referir 

que todas as gravações das sessões de musicoterapia serão apagadas logo após o término 

do Mestrado em musicoterapia e que a identidade dos clientes será sempre salvaguardada. 

Reunidas, assim, todas as condições, deu-se início à intervenção da musicoterapia.  

Setting Terapêutico 

O Hospital Garcia de Orta disponibilizou uma sala específica para as sessões de 

musicoterapia. Esta sala é de grandes dimensões, pois é apenas utilizada para reuniões e 

conferências. É uma sala espaçosa, proporcionando, assim, maior liberdade ao cliente nas 



Musicoterapia em Contexto Hospitalar – A Intervenção da Musicoterapia em Crianças com Perturbação do 

Espetro do Autismo 

 

Joana Filipa Basílio Mendes                                                                                                        

40 

atividades de movimento. É de referir que esta sala é também utilizada pela 

psicomotricidade para realizar atividades de grupo. 

Nas sessões de musicoterapia foram disponibilizados instrumentos e materiais 

para a terapia, como algumas bolas sonoras e tecidos coloridos. Os instrumentos 

utilizados foram essencialmente de percussão, como tambores, pandeiretas jambé, reco-

reco, maracas, boomwhackers, entre outros. É de referir que o instrumento harmónico 

utilizado durante a intervenção era a guitarra e tinha a função de suporte harmónico e 

emocional. Foi também disponibilizado pela instituição um sistema de som, utilizado para 

captar a atenção do cliente através da audição ativa.  

Os critérios de escolha dos instrumentos variavam consoante as necessidades e 

interesses do cliente e os objetivos terapêuticos propostos. 

 

Agenda Semanal 

A agenda semanal foi criada de acordo com o número de participantes, a 

disponibilidade da instituição e das famílias e respetivos cuidadores. No horário do 

estagiário encontram-se também reuniões de equipas de intervenção, com periodicidade 

mensal, e reuniões com o corpo hospitalar.  

 

Tabela 2. 

 Agenda semana. 

Dia de Semana Horário Atividades  
   

Segunda- feira   
9h – 16:30h 

 

12h – 14h 

Sessões Individuais de 

Musicoterapia. 

Reunião mensal de 

equipa. 

Quinta-feira  
9h – 9:30h 

 

Journal Club  
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Técnicas de Musicoterapia utilizadas 

As sessões individuais de musicoterapia pretendiam, inicialmente, 

consciencializar a criança de si mesma, do meio em que estava inserida e daqueles que a 

rodeiam, promovendo, assim, a reciprocidade, a atenção conjunta e a comunicação da 

criança. É de referir que muitas das vezes a utilização dos instrumentos era praticamente 

nula, trabalhando apenas com a expressão e o corpo. Tendo em conta a presença de pais 

e cuidadores na sessão, foi dada a oportunidade de os mesmos participarem. A 

participação ativa dos pais e cuidadores nas sessões visava a sua compreensão e aceitação 

da condição da criança e o fortalecimento da relação afetiva de ambos. Como tal, as 

sessões de musicoterapia centravam-se na utilização do modelo Nordoff-Robbins, através 

da musicoterapia improvisacional, onde se destacam as técnicas de mirrorring, copping 

e imitação. Estas técnicas visam provocar e invocar a expressão sonora da criança, 

envolvendo-a, assim, na atividade musical, de maneira a potenciar a expressão, a 

comunicação, aquisição de comportamentos e treino de competências básicas.  

 

 

  

9:30 – 15h 
Sessões individuais de 

Musicoterapia. 
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Estudo de Caso 1 

Nesta secção será apresentado o primeiro caso de musicoterapia individual com a 

cliente Andreia. 

 

Descrição da Cliente 

A Andreia é uma menina com 4 anos, filha única, e que atualmente frequenta o 

Jardim de Infância. A sua linguagem é maioritariamente em inglês, não contendo 

nenhuma intenção comunicativa. Segundo a informação disponibilizada pelo Hospital 

Garcia da Orta, a Andreia adora música e canta imensas canções, algumas cantadas em 

contexto.  

A Andreia foi sinalizada como Suspeita de PEA – Perturbação do Espetro do 

Autismo na consulta de desenvolvimento pela Equipa Multidisciplinar de Avaliação das 

Perturbações do Espetro do Autismo, na qual foi avaliada por três instrumentos de 

avaliação diferentes: a Vineland (Escala de Comportamentos Adaptativos), o ADOS e a 

Avaliação da Integração Sensorial. 

Esta criança apresenta um comprometimento ao nível da comunicação e da 

interação social e comunicativa, demonstrando uma excessiva procura de informação 

sensorial sem nunca conseguir concentrar-se ou focar numa atividade, manifestando, 

assim, uma atenção dispersa. Relativamente à ligação com o outro, a Andreia estabelece 

relação quando a capta, mas afasta-se sempre que alguém interfere na sua atividade, 

revelando pouca reciprocidade emocional e comunicativa.  

Em relação ao desempenho cognitivo, a Andreia apresenta um Atraso Global no 

Desenvolvimento, sendo a área motora a mais desenvolvida e autónoma.  
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No que diz respeito às competências individuais, a Andreia consegue realizar 

algumas atividades, como vestir-se e comer de maneira autónoma, revelando dificuldades 

em realizar e compreender pedidos e ordens.  

Em conformidade com as informações fornecidas pela mãe, pelo Hospital Garcia 

de Orta e pela anamnese realizada pela musicoterapeuta, foi possível perceber algumas 

particularidades desta cliente. Relativamente à comunicação, a Andreia apresenta boa 

dicção no discurso linguístico, repete em pleno frases e perguntas que ouve, mas sem 

intenção comunicativa. É uma criança muito agitada e, segundo a mãe, tem ataques 

constantes de frustração.  

 

Avaliação da Condição Inicial 

De acordo com o instrumento de avaliação utilizado e juntamente com dados 

recolhidos através de uma observação direta durante a fase inicial de intervenção, 

verificou-se que a Andreia é uma menina bem-disposta e com muita energia. Demonstrou 

dificuldade a nível da concentração e da atenção, possuindo, assim, atenção dispersa. O 

seu foco de atenção é curto e restringe-se apenas aos seus interesses pessoais, 

demonstrando um nível baixo de reconhecimento e de atenção às mudanças de 

instrumento, harmonia e melodia provocadas pela musicoterapeuta estagiária durante a 

atividade musical. A Andreia demonstrou também um jogo muito pobre e desorganizado 

na reciprocidade e partilha, bem como uma grande agitação e descontrolo emocional. 

Verificou-se ainda que esta criança, consoante os seus interesses, tem uma boa 

capacidade em decorar melodias e em as cantar com o vocabulário adequado, boa 

capacidade de iniciativa e de liderança durante uma atividade musical, mas demonstra 

pouca capacidade em acompanhar e em se adaptar a uma nova atividade musical.  
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Relativamente à comunicação, a Andreia utiliza a comunicação verbal para 

solicitar e manifestar os seus interesses e a sua satisfação. O seu discurso, apesar de 

fluente e com boa dicção, é considerado imitativo e padronizado, utilizando a imitação 

como resposta ao que lhe é questionado e utilizando também frases padrão 

contextualizadas, muitas vezes, em língua estrangeira (inglês).  

Quanto ao desenvolvimento psicomotor da Andreia, verificou-se, através da 

manipulação de instrumentos e de atividades musicais de movimento, um bom 

desenvolvimento a nível da sincronização rítmica e da motricidade global. 

Durante a intervenção, observou-se que a Andreia conseguiu expressar-se 

emocionalmente através do estímulo musical, manifestando risos e gargalhadas 

partilhados, intervindo verbalmente com frases-padrão contextualizadas e utilizando 

expressões e comportamentos não verbais de modo a solicitar manifestos. Constatou-se 

também um bom reconhecimento auditivo nas melodias e identificação de sons 

instrumentais. 

A mãe da Andreia demonstrou algum constrangimento em participar na sessão, 

devido à grande angústia manifestada quando confrontada com questões relativas ao 

desenvolvimento da filha e muita preocupação relativamente ao comportamento agitado 

da mesma. É de referir que a mãe apresentou também medo em se opor e contrariar 

desejos e comportamentos inadequados da Andreia, de modo a não comprometer a 

relação afetiva de ambas.   

No que diz respeito à relação afetiva da díade mãe e filha, verificou-se, através da 

observação direta, que a mãe servia apenas como prolongamento do desejo da Andreia. 

Esta demonstrou comportamentos disruptivos em relação à participação da mãe nas 

atividades, usando-a como objeto de descarga emocional quando se confrontava com 

momentos de tédio e frustração, atirando-lhe com os instrumentos musicais. Deste modo, 
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observou-se que a mãe da Andreia, ao ser confrontada verbalmente com estes 

comportamentos, transmitia grande angústia, tristeza e culpa na falta de envolvimento 

emocional com a filha.  

 

Plano Terapêutico 

Segundo o perfil anteriormente apresentado, segue-se a realização de um plano de 

intervenção terapêutico, através da criação de metas e objetivos específicos, que responda 

de maneira eficaz às principais problemáticas observadas.  

Tabela 3.  

Plano de intervenção terapêutica. 

Problema 1: Dificuldade em lidar com a frustração. 

Objetivo: Promover o desenvolvimento comportamental.  

Subobjetivos: Gestão da agitação; 

                        Gestão da Impulsividade; 

                        Promoção da capacidade de resposta durante as atividades musicais. 

 

Problema 2: Rejeição e depreciação pela mãe. 

Objetivo: Potenciar a relação emocional entre a díade mãe e filha. 

Subobjetivos: Integração da mãe em atividades instrumentais; 

                       Proporcionamento de tempo de permanência durante as atividades    

                       de improvisação conjuntas. 
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Considerando a tabela anteriormente apresentada e o diagnóstico clínico da 

Andreia, o processo de intervenção terapêutico incidiu no desenvolvimento da 

comunicação e da interação. Após o estabelecimento dos objetivos terapêuticos, 

considerou-se que o melhor plano para a Andreia seria ter uma sessão individual com 

periodicidade semanal, com o horário definido para a segunda-feira das 10:30h às 11h. 

 

Estratégias Terapêuticas 

O processo de intervenção terapêutico foi delineado de maneira a responder às 

particularidades e necessidades da Andreia, centrando-se na utilização do modelo 

Nordoff-Robbins “musicoterapia Criativa”. Deste modo, considera-se que a improvisação 

foi a técnica mais presente durante toda a intervenção, possibilitando uma maior liberdade 

de expressão sem quaisquer constrangimentos. Este modelo foca-se no desenvolvimento 

de competências musicais, na produção de respostas musicais, na invocação da liberdade 

expressiva, na partilha e na comunicação musical.  

Recorreu-se à criação de canções, de modo a estruturar as sessões e o pensamento 

interno da Andreia, gerando rotinas e estimulando a autonomia, iniciativa e sentimento 

de segurança. A utilização do repertório musical (canções infantis) contribuiu para o 

envolvimento emocional desta criança na sessão, possibilitando a criação de desafios 

Problema 3: Dificuldades no processamento cognitivo. 

Objetivo: Promover o desenvolvimento cognitivo. 

Subobjetivos: Promover a atenção e o foco durante as atividades musicais; 

                        Potenciar a criatividade e o jogo simbólico; 

                        Fornecer atividades de troca de turnos, sincronização musical e  

                        comunicação verbal e não verbal.  
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instrumentais, vocais e de movimento, que estimulam a memória a curto prazo e 

melhoram a atenção conjunta. 

A utilização da guitarra como instrumento harmónico ocupou lugar central, sendo 

utilizado pela musicoterapeuta estagiária para transformar ações, sons, ou qualquer outro 

repertório comportamental que seja emitido pela criança, em algo musical. 

Foram criadas atividades de movimento com e sem instrumentos, com intuito de 

consciencializar a Andreia do espaço envolvente, do seu próprio corpo e estabelecer um 

meio comunicativo através de troca de turnos entre a criança e a terapeuta. 

Outras estratégias terapêuticas utilizadas durante as atividades instrumentais e 

vocais foram a imitação, o mirroring e o copying, de modo a gerar e estabelecer uma 

afinidade e empatia com a musicoterapeuta, desenvolvendo novas aprendizagens, de 

acordo com os objetivos terapêuticos estabelecidos. 

 

Tabela 4.  

Estratégias Terapêuticas utilizadas 

Estratégias Terapêuticas 

1. Improvisação e criação musical através da utilização de instrumentos 

musicais de modo a explorar sons, ritmos e melodias, promovendo a interação, a 

sincronização rítmica e a memória.  

2. Estimular a atenção e o foco, através da atividade musical improvisada. 

3. Reter e reproduzir conhecimentos adquiridos, através das canções. 

4. Fomentar a organização e a criação de sequências nas atividades musicais, 

de modo a assegurar a execução de atividades até ao fim, estimulando o iniciar das 

atividades, a memorização sequências e a mudança de atividades de solicitações 

verbais. 
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Intervenção Terapêutica 

A Andreia iniciou as sessões de musicoterapia no dia 4 de novembro e suspendeu 

no dia 2 de março, num total de 15 sessões individuais com a duração de 30 minutos. 

Durante o processo de intervenção, esta criança foi acompanhada pela mãe, que também 

participava nas sessões.  

O planeamento da intervenção terapêutica da Andreia caraterizou-se pela 

utilização de atividades estruturadas, com o intuito de atingir e as repercutir no 

comportamento, nas atitudes, no discurso e no desenvolvimento cognitivo.   

As sessões de musicoterapia eram conduzidas pela Andreia, mas orientadas pela 

musicoterapeuta estagiária, estimulando a capacidade de iniciativa e promovendo a 

capacidade de escolha de instrumentos e canções. 

O repertório musical da cliente consistia em músicas infantis utilizadas em 

programas de desenhos animados em inglês. A musicoterapeuta, em conjunto com mãe, 

utilizava a guitarra e instrumentos de percussão, para acompanhar as canções 

5. Realizar atividades de movimento, através de jogos musicais que promovam 

o desenvolvimento psicomotor e a consciência de si, do espaço envolvente e do outro, 

utilizando atividades como o jogo da apanhada e das escondidas com instrumentos 

musicais.  

6. Promover a musicoterapia improvisacional, através da utilização da 

imitação, o mirroring e o copying, reforçando e sustentando a expressão sonora da 

Andreia, com o objetivo de a envolver na atividade musical e estabelecer proximidade 

e influência.  

7. Utilizar a música para redução de impulsividade, agitação, ansiedade e como 

ferramenta para a regulação de emoções e sentimentos.  
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interpretadas pela criança. Desta forma, foi possível gerar interação entre a díade 

mãe/filha e a musicoterapeuta, direcionando o foco de atenção para a atividade musical e 

fortalecendo a ligação entre a tríade (musicoterapeuta, mãe e Andreia). 

Em seguida, descreve-se o processo de intervenção da musicoterapia individual 

da Andreia, que se caraterizou em três fases específicas.  

 

Relação 

Nesta primeira fase a observação foi a estratégia mais utilizada, de modo a 

compreender e analisar os comportamentos da Andreia relativamente à atividade musical, 

ao contacto visual, à interação e ao envolvimento. Desta forma, foi possível criar canais 

de comunicação e envolvimento emocional com a Andreia, através de uma sincronização 

contingente da musicoterapeuta com as necessidades e gostos analisados. 

O Setting utilizado durante as intervenções com a Andreia foi definido com o 

objetivo de lhe fornecer um ambiente confortável e seguro, de modo a quebrar possíveis 

barreiras e constrangimentos. Assim, foi utilizado um tapete para incentivar a Andreia a 

sentar-se no chão com a musicoterapeuta estagiária.  

A criança, nas primeiras três sessões demonstrou um comportamento agitado e 

descontrolado, caraterizado por uma exploração obsessiva, seguida de um rápido 

desinteresse, que resultava em frustração e desorganização. Desta forma, o setting foi 

alterado com o objetivo de regular o estímulo exterior com as necessidades da Andreia, 

utilizando caixas de percussão de grande amplitude física e sonora, de modo a quebrar 

distrações exploratórias. Foram utilizados também os boomwhackers como possíveis 

baquetas, pois correspondiam à dimensão física das caixas, provocando uma maior 

amplitude sonora. A musicoterapeuta estagiária correspondia e sintonizava-se com os 

movimentos da Andreia, provocando contacto e foco ocular e expressões faciais de 
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agrado. É de referir que a mãe também participou nas sessões, correspondendo de igual 

forma aos movimentos da filha com as caixas e os boomwackers.  

A Andreia cantarolava canções aleatórias, centrando-se apenas na sua atividade e 

demonstrando total desinteresse na atividade dos outros. A musicoterapeuta estagiária 

intervinha sempre, acompanhando-a e tentando compreender a canção que estava a 

cantar, de modo a envolver-se na atividade da criança. 

O método referido no parágrafo anterior foi consistente durante algumas sessões, 

verificando-se uma maior autonomia na Andreia em realizar atividades e a cantar canções 

inerentes ao seu reportório musical, que correspondiam ao ritmo e à pulsação que estava 

a ser utilizada durante a atividade. 

 

Reciprocidade 

A fase da reciprocidade carateriza-se pelo desenvolvimento de trocas, cooperação 

e partilhas durante a atividade musical. Assim sendo, optou-se por substituir as caixas por 

tambores e introduzir as maracas com guizos, onde a Andreia organizou alguns tambores 

e construiu a sua própria bateria, que ela e a mãe percutiam enquanto a musicoterapeuta 

acompanhava na guitarra. Gerou-se uma atividade das maracas em que a musicoterapeuta 

estagiária movimentava as maracas para cima e para baixo e a Andreia imitava, 

demonstrando foco nos movimentos da musicoterapeuta e expressão facial de agrado e 

satisfação. Nas sessões seguintes a Andreia inicia esta atividade, demonstrando iniciativa 

e sentido de liderança, tentando a musicoterapeuta estagiária e a mãe imitá-la. 

Desenvolveu-se uma atividade de movimento, “Andreia, vou-te apanhar”, onde a 

musicoterapeuta estagiária utilizava os boomwackers de maneira a musicar a intensidade 

dos seus passos, enquanto perseguia a Andreia. Esta corria, mantendo o foco na atividade 

e na musicoterapeuta. É de referir que a Andreia começou a iniciar esta atividade e a 
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trocar os papéis, pegando na mão da mãe e correndo com os instrumentos atrás da 

musicoterapeuta estagiária.  

Ao longo das sessões de musicoterapia observou-se uma evolução positiva em 

relação à reciprocidade da criança durante as atividades musicais. A Andreia escolhia os 

instrumentos que queria tocar e pedia à musicoterapeuta e à mãe para tocar outros 

instrumentos: “Queres tocar a guitarra?”. Durante as atividades em conjunto, a Andreia 

focava-se na atividade, tomando iniciativa em mudar de instrumento ou de canção, 

mantendo sempre o contacto ocular na mãe e na musicoterapeuta estagiária.  

 

Relação afetiva da díade mãe e filha 

Esta fase de intervenção é caraterizada pelo envolvimento relacional da Andreia 

e da mãe durante as atividades propostas, promovendo a regulação do stress e da 

frustração da mãe, através da compreensão e aceitação da condição da Andreia.  

Durante as sessões seguintes, foram realizadas atividades onde a mãe e a 

musicoterapeuta imitavam os movimentos (físicos e instrumentais) da Andreia, visando 

atingir o mesmo estado emocional transmitido pela criança. Desta forma, trabalhou-se a 

perceção e o foco, através da previsão e da antecipação de movimentos criados pela mãe 

e pela musicoterapeuta estagiária. Durante estas atividades observou-se uma transferência 

de sentimentos entre mãe e filha, através de expressões faciais, risos e até gargalhadas.  

Uma das particularidades observadas nos comportamentos da Andreia é a 

permanência em cantar canções em inglês descontextualizadas e sem intenção 

comunicativa. A partir deste pressuposto, gerou-se atividades onde a mãe desmitifica as 

canções da Andreia e acompanha-as vocalmente, enquanto a musicoterapeuta suporta a 

atividade, através do acompanhamento instrumental. Criou-se, assim, um ambiente 
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seguro e confortável, que permitiu a quebra de constrangimentos da mãe, apelando à 

espontaneidade e compreensão de respostas emergentes, imitidas pela Andreia.  

“Vamos construir uma bateria!” A Andreia e a mãe construíam uma bateria com 

os instrumentos inerentes no setting, potenciando em verbalizar pedidos e solicitações da 

filha para a mãe e para a musicoterapeuta. Após construírem a bateria, a Andreia 

partilhava os instrumentos com a mãe e juntas cantavam uma canção inerente ao 

reportório musical de ambas.  

As sessões de musicoterapia tornaram-se em momentos de autoexpressão e 

partilha para a díade. Surgiram traços de iniciativa em escolher e iniciar uma atividade, 

transferências emocionais, que originaram momentos prazerosos para ambas.  

 

Avaliação Intermédia 

No dia 18 de março de 2020 Portugal decretou o estado de emergência devido à 

pandemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2. Como tal, o centro de formação do 

Hospital Garcia da Orta suspendeu a atividade de estagiários e internos de saúde, sendo 

que a intervenção presencial da Andreia ficou suspensa durante três meses, iniciando-se 

apenas no dia 15 de junho de 2020. A intervenção foi realizada por telefone, onde a 

musicoterapeuta estagiária acompanhou e apoiou as preocupações da mãe, de modo a 

corresponder às necessidades da Andreia. No dia 15 junho realizou-se uma avaliação 

intermédia com o intuito de compreender em que estado se encontrava a Andreia após 3 

meses sem intervenção.  

Segundo a mãe, a Andreia não saiu de casa durante o período em que o país se 

encontrava em estado de emergência, tendo mantido apenas o contacto social com os pais 

e avós maternos. No entanto, a mãe da Andreia, com a ajuda da musicoterapeuta 

estagiária, recriou alguns momentos da sessão de musicoterapia através das atividades 
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realizadas em sessão, como o completar de canções exteriorizadas pela Andreia, tocar 

instrumentos, entre outras.  

De acordo com o instrumento de avaliação utilizado e juntamente com dados 

recolhidos através de uma observação direta durante a fase inicial de intervenção com a 

Andreia, verificou-se que esta continua a ser uma menina muito energética e dinâmica. 

Demonstrou melhorias ao nível da concentração e da atenção, mantendo o foco na 

atividade musical durante um maior período. Embora a sua capacidade de atenção seja 

definida pelos seus interesses pessoais, confirma-se algumas melhorias no 

reconhecimento a mudanças de instrumento, harmonia e melodia provocadas pela 

musicoterapeuta estagiária durante a atividade musical. Contudo, a Andreia demonstrou 

um jogo muito pobre e desorganizado no que concerne à reciprocidade e partilha, e 

evidenciou uma grande agitação e descontrolo emocional, rejeitando a participação da 

musicoterapeuta estagiária nas atividades. 

 No que diz respeito à comunicação e interação, foi visível uma desorganização 

emocional e comportamental através da rejeição a mudanças e alterações sonoro-

musicais, manifestando ansiedade, desconforto, insatisfação e contrariedade.  

 

Plano Terapêutico 

Considerando os resultados definidos pela avaliação anteriormente apresentada e 

o tempo restante de intervenção, mantiveram-se os seguintes objetivos terapêuticos de 

modo a responder às necessidades da Andreia.  
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Tabela 5.  

Plano de intervenção terapêutica. 

 

 

Intervenção Terapêutica 

Andreia reiniciou as sessões de musicoterapia no dia 15 de junho e terminou no 

dia 27 de julho, dando um total de 7 sessões individuais com a duração de 30 minutos. 

Durante o processo de intervenção, a Andreia foi acompanhada pela mãe, que também 

participava ativamente nas sessões.  

Seguidamente descreve-se o processo de intervenção da musicoterapia individual 

da Andreia, durante um período de aproximadamente 2 meses. 

  

Problema 1: Dificuldade em lidar com a frustração. 

Objetivo: Promover o desenvolvimento comportamental. 

Subobjetivos: Gestão da agitação; 

                       Gestão da Impulsividade; 

                        Promoção da capacidade de resposta durante as atividades musicais. 

Problema 2: Dificuldades no processamento cognitivo. 

Objetivo: Promover o desenvolvimento cognitivo.  

Subobjetivos: Promover a atenção e o foco durante as atividades musicais; 

                       Fornecer atividades de troca de turnos, sincronização musical e 

comunicação verbal e não verbal.  
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Relação 

Recorreu-se novamente à observação, de modo a compreender e analisar os 

comportamentos da Andreia relativamente à atividade musical, ao contacto visual, à 

interação e envolvimento emocional.  

A escolha do setting terapêutico manteve-se, de modo a fornecer um ambiente 

confortável e seguro à criança. 

As atividades eram orientadas pela musicoterapeuta, mas guiadas pela díade mãe 

e filha. A Andreia, durante as primeiras sessões, demonstrou alguma desorganização na 

exploração do material, recusando a intervenção da musicoterapeuta durante as 

atividades. Desta forma, recorreu-se a atividades de movimento, “Andreia, vou-te 

apanhar...” A musicoterapeuta corria atrás da Andreia com os boomwhackers, 

despertando alegria e entusiasmo, observado através do contacto ocular e das expressões 

faciais manifestadas pela criança. É de referir que, na sessão a seguir, a criança deu a mão 

à musicoterapeuta durante o caminho do corredor para a sala, respondendo à pergunta de 

maneira positiva “Andreia estás pronta?”, manifestando interesse em responder à 

musicoterapeuta.  

 

Reciprocidade 

Durante esta fase final recorreu-se à comunicação verbal, de modo a potenciar a 

capacidade de resposta verbal da Andreia, diminuindo respostas padronizadas em inglês.  

As atividades musicais passaram a ser iniciadas pela Andreia, onde esta escolhia um 

instrumento para ela, para a mãe e para a musicoterapeuta. Durante os momentos musicais 

em conjunto, observou-se, através do contacto ocular, que a Andreia não estava focada 

apenas na sua atividade, mas sim no grupo, sincronizando os seus movimentos com os 

restantes elementos.  
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“Andreia! Vou-te apanhar!” A Andreia pegava nos boomwhackers e dirigia-se à 

musicoterapeuta estagiária “Vou-te apanhar”, distribuindo outros boomwhackers pela 

mãe, e juntas corriam atrás da musicoterapeuta. É de referir que nesta mesma atividade a 

Andreia trocava de turnos com a musicoterapeuta na vez de apanhar “Agora és tu”.  

Nas últimas sessões observou-se um maior desenvolvimento relativamente à 

criatividade e imaginação da Andreia, pois iniciava brincadeiras simbólicas com os 

instrumentos, interagindo com a musicoterapeuta estagiária e com a mãe. Um grande 

exemplo verificado foi a brincadeira da magia, onde a criança imaginou que a baqueta do 

tambor era uma varinha mágica, interagindo em simultâneo com a mãe e com a 

musicoterapeuta estagiária.  

Ao longo das sessões de musicoterapia, observou-se uma evolução satisfatória ao 

nível da reciprocidade da Andreia, através da realização de trocas, cooperação e partilhas. 

 

Avaliação Final 

Considerando os objetivos estabelecidos no início da intervenção e de modo a 

compreender a eficácia da intervenção da musicoterapia, recorreu-se novamente ao 

instrumento de avaliação. 

De acordo com o instrumento de avaliação utilizado e juntamente com dados 

recolhidos através de uma observação direta, verificou-se que a Andreia adquiriu, nas 

sessões de musicoterapia, um estado emocional mais calmo e tranquilo, acompanhado de 

boa disposição e animação. Relativamente à atenção, esta criança demonstrou uma maior 

concentração nas atividades realizadas, sendo maior o período de foco abrangido por 

novos interesses. Verificou-se também um aumento no reconhecimento e na atenção às 

mudanças de instrumento, harmonia e melodia, provocadas pela musicoterapeuta 

estagiária, durante a atividade musical.  
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No que diz respeito à reciprocidade e à partilha, a Andreia demonstrou uma 

evolução, observada na partilha de instrumentos, na transferência de sentimentos e 

emoções e um envolvimento emocional e relacional durante as atividades propostas. 

Demonstrou também um aumento na capacidade em acompanhar e em adaptar-se a uma 

nova atividade musical não iniciada por ela.  

Considerando a avaliação inicial, notou-se uma evolução na comunicação verbal, 

relativamente a solicitar, manifestar interesses e satisfação. O seu discurso, apesar de 

fluente e com boa dicção, tornou-se menos padronizado e mais contextualizado, 

utilizando menos a imitação e mais a língua materna para responder e solicitar.  

A mãe da Andreia demonstrou um maior conforto e desejo em participar na 

sessão, expressando animação e boa disposição durante as improvisações conjuntas.  

Relativamente à relação afetiva da díade mãe e filha, notou-se, através da 

observação direta, que a Andreia demonstrou apreciação e tolerância na participação da 

mãe nas atividades, através da manifestação de carinhos e de uma diminuição de 

comportamentos disruptivos.  

 

Discussão do caso 

Em conformidade com a literatura existente e relativamente à intervenção da 

musicoterapia com crianças com PEA, Wigram (2007) afirma que a musicoterapia é 

benéfica e eficaz para crianças com PEA, pois promove o desenvolvimento da 

comunicação, da interação social, potenciando a intencionalidade, a atenção conjunta, a 

iniciativa, a imitação, a partilha de sentimentos e de emoções, que resultaram em 

utilização de palavras. A improvisação revela eficácia em estimular e aumentar 

comportamentos comunicativos, tais como verbalizar, vocalizar, gesticular e reproduzir 

respostas instrumentais aos estímulos musicais (Sausser, S., & Waller, R. J. 2006).  
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A interpretação de canções, através da utilização de instrumentos, 

inconscientemente fornece uma fonte de maior concentração às crianças durante a 

atividade musical, através da canalização do movimento na música. Desta forma, 

compreende-se que atividades musicais de movimento, onde existe alteração sistemática 

de ritmos, desenvolve também a capacidade de atenção e de concentração. A audição 

musical e exercícios relacionados com pergunta/resposta são benéficos para o controlo de 

comportamentos impulsivos (Acebes-de Pablo & Carabias-Galindo. 2016).  

A imitação, como processo terapêutico, é caraterizada pela receção e reflexão do 

estado de espírito emitido pela criança, estabelecendo, assim, uma afinidade e empatia 

entre o terapeuta e o cliente. Este processo embutido na musicoterapia consiste na 

utilização de ritmos, batimentos a uma pulsação constante e estrutura (Sausser, S., et al. 

2006). Seguindo a mesma filosofia, Tomlinson et al. (2012) afirmam que a imitação 

corporal contribui para um aumento no foco ocular, pois obriga a criança a tomar atenção 

ao movimento que está a ser reproduzido, consciencializa a criança do espaço envolvente 

e do seu próprio corpo e estabelece um meio comunicativo entre a criança e a terapeuta, 

onde quem controla é a criança.  

No que diz respeito ao desenvolvimento emocional na díade mãe e filha, a 

musicoterapia, ao intervir com pais e crianças com PEA, desempenha um papel 

importante na regulação do stress e frustração dos pais, na compreensão e aceitação da 

condição das crianças e restabelece um elo de ligação entre os pais e filhos (Woodward, 

2004).  

 

Conclusão do Caso 

Considerando a situação inicial da Andreia, é notória uma evolução na 

participação em atividades durante as sessões terapêuticas. Esta evolução consistiu em 
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alterações comportamentais e emocionais manifestadas pela criança, não só em contexto 

de gabinete, como também em contexto escolar e familiar. Relativamente às 

preocupações manifestadas pela mãe, nomeadamente na comunicação verbal e na 

expressão emocional, verificou-se que a intervenção da musicoterapia teve impactos 

positivos ao atuar nestas problemáticas. As atividades realizadas promoveram o sentido 

de iniciativa e de partilha, que foram exportadas da improvisação clínica para um contexto 

relacional entre a díade mãe e filha.  

A Andreia, ao longo das sessões, desenvolveu interesse em tocar com os 

xilofones, expresso em vários momentos da sessão. Revelou uma progressão, no que 

concerne às funções reflexivo-executivas, ou seja, escolhia o instrumento que pretendia 

tocar, levantando-se para o ir buscar e tocando em conjunto com a mãe e com a 

musicoterapeuta. Inicialmente, a Andreia “apoderava-se” dos instrumentos inerentes no 

setting e isolava-se, sem deixar que ninguém interferisse na sua atividade. Este 

comportamento foi-se alterando ao longo da intervenção, sendo substituído por 

momentos de partilha e reciprocidade, acompanhados por um menor grau de ansiedade, 

um maior sentido de iniciativa e autoconfiança. 

Relativamente à comunicação da Andreia, observou-se uma diminuição nas 

respostas-padrão e uma evolução na capacidade verbal em português. A Andreia 

respondia de forma concreta (“sim ou não”), sem utilizar frases padronizadas em inglês. 

Conforme a discussão anteriormente apresentada, conclui-se que a intervenção da 

musicoterapia melhorou a qualidade de vida da Andreia, quer a nível relacional, 

emocional, social e cognitivo, promovendo a sua interação, comunicação e potenciando 

áreas cognitivas como a memória, atenção e concentração. A nível da relação da díade 

mãe e filha, observou-se um aumento na reciprocidade na partilha e no prazer em realizar 

atividades conjuntas.  
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Estudo de caso nº2 

Nesta secção será apresentado o segundo caso de musicoterapia individual com o 

cliente Diogo. 

 

Descrição  

O Diogo é um menino com 3 anos, filho único, que atualmente frequenta o Jardim 

de Infância. O Diogo apresenta um discurso com vocabulário pobre, restringindo-se 

apenas à sua fixação em números e letras em inglês, não contendo nenhuma intenção 

comunicativa. Segundo a informação disponibilizada pelo Hospital Garcia da Orta, o 

Diogo adora música e canta imensas canções interpretadas pelo seu pai, que é músico e 

pertence a uma banda.  

Suspeito de PEA – Perturbação do Espetro do Autismo moderada, o Diogo foi 

sinalizado pela consulta de desenvolvimento à Equipa Multidisciplinar de Avaliação das 

Perturbações do Espetro do Autismo, onde foi avaliado por três instrumentos diferentes: 

a Vineland, o ADOS e a Avaliação da Integração Sensorial. O Diogo foi referenciado à 

equipa de intervenção precoce do Seixal, onde tem sido regularmente acompanhado.  

O Diogo apresenta um comprometimento ao nível da comunicação e da interação 

social, demonstrando uma atenção bastante dispersa no que diz respeito à exploração fora 

dos seus interesses. Relativamente à relação com o outro, o Diogo apenas estabelece 

contacto com os outros como meio de prolongamento do seu desejo, afastando-se sempre 

que o desejo foi cumprido e sempre que alguém interfere na sua atividade, tendo, assim, 

pouca reciprocidade emocional e comunicativa.  

Em relação ao desempenho cognitivo, o Diogo apresenta um Atraso Global no 

Desenvolvimento, caraterizado por limitações a nível da linguagem, da autonomia e da 
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interação. No que se refere à sua condição motora, o Diogo possui uma marcha em pontas 

idiopática, caminhando com a ponta dos pés de forma bilateral e persistente.  

Consoante a anamnese realizada pela musicoterapeuta estagiária em 

conformidade com as informações transmitidas pela família e pelo Hospital Garcia da 

Orta, o menino revela problemas na linguagem, dizendo apenas letras e números sem 

qualquer intenção comunicativa. É uma criança pouco agitada, bem-disposta e, segundo 

a avó, imita o pai a cantar e a tocar piano. 

 

Avaliação da Condição Inicial 

De acordo com o instrumento de avaliação utilizado e juntamente com dados 

recolhidos através de uma observação direta durante a fase inicial de intervenção, 

verificou-se que o Diogo é uma criança bem-disposta e afável, revelando radioatividades 

auditivas em relação a sons com alguma intensidade sonora. Demonstrou dificuldade a 

nível da concentração e da atenção, sendo poucos os momentos em que se focava numa 

atividade e raros aqueles em que utilizava a atenção conjunta. Relativamente ao 

reconhecimento de mudanças instrumentais de harmonia e melodia provocadas pela 

musicoterapeuta estagiária durante a atividade musical, o Diogo permanecia na sua 

atividade sem demonstrar nenhum tipo de resposta. Também em relação à adaptação 

musical, verificou-se que o cliente não demonstrava interesse em participar em conjunto 

com a musicoterapeuta, isolando-se sem deixar que interferissem na sua atividade. 

Observou-se, através das suas expressões faciais, agrado e prazer em algumas atividades 

relacionadas com os seus interesses (números e letras), manifestando empatia através da 

voz e do movimento (balançado ao ritmo da música), mantendo sempre um contacto 

ocular fugaz.  
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O Diogo respondia aos estímulos musicais através da voz e do corpo, possuindo 

uma boa capacidade em decorar melodias. Possuía uma voz harmoniosa e timbre nítido, 

sendo possível acompanhá-lo e perceber a melodia que estava a cantar. Observou-se que 

interagia melhor com andamentos “lentos” e/ou “médios” e com dinâmicas “suaves”, 

manifestando medo e aflição quando algum som mais forte era produzido.  

Relativamente à comunicação, o Diogo não utiliza a verbalização para solicitar e 

manifestar os seus interesses e a sua satisfação. O seu discurso é caraterizado por 

números, letras e algumas canções, muitas vezes impercetíveis devido a problemas na 

dicção.  

No que diz respeito ao desenvolvimento psicomotor, constatou-se, através da 

manipulação de instrumentos e de atividades musicais de movimento, que o Diogo 

manipula os instrumentos de maneira convencional, manifestando um maior interesse nos 

boomwackers devido às letras que tinham. Verificou-se, também, um bom 

desenvolvimento a nível da sincronização rítmica e da motricidade global, manifestando 

uma marcha em pontas idiopáticas, andando à volta da sala.  

Relativamente ao cumprimento de solicitações e reconhecimento de instrumentos, 

o Diogo não cumpria com facilidade, não respondendo ao chamamento, nem às ordens 

que lhe eram propostas.  

A avó do Diogo não intervinha diretamente nas sessões de musicoterapia, ficando 

sempre a observar. A participação da avó nas sessões de musicoterapia baseava-se em 

intervenções orais, de maneira a gerar mais conforto na criança.  
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Plano Terapêutico 

Considerando os resultados definidos pela avaliação anteriormente apresentada e 

o tempo restante de intervenção, mantiveram-se os seguintes objetivos terapêuticos de 

modo a responder às necessidades do Diogo.  

Tabela 6.  

Plano de intervenção terapêutica. 

 

Problema 1: Dificuldades de comunicação verbal. 

Objetivo: - Promover o desenvolvimento da capacidade de comunicação recetiva e 

expressiva. 

Subobjetivos: Emissão de sons e vocalizações com intencionalidade comunicativa; 

                        Permanência no contacto ocular; 

                        Fornecimento de atividades de troca de turnos, sincronização musical 

e comunicação verbal e não verbal. 

 

Problema 2: Dificuldades no processamento cognitivo. 

Objetivo: Promover o desenvolvimento cognitivo.  

Subobjetivos: Promoção da atenção e do foco durante as atividades musicais;                     

                             Obtenção de respostas através de estimulação musical; 

                             Desenvolvimento de memória. 

 

Problema 3: - Pouca iniciativa e pró atividade. 

Objetivo: - Aumentar o tempo de permanência na atividade. 

Subobjetivos: Promover a escolha de instrumentos; 

                        Elevar o tempo de permanência durante as improvisações. 
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Considerando a tabela anteriormente apresentada e o diagnóstico clínico do 

Diogo, verificou-se que o processo de intervenção terapêutica teve como foco principal o 

desenvolvimento da comunicação e da interação. Após o estabelecimento dos objetivos 

terapêuticos, considerou-se que o melhor plano para o Diogo seria ter uma sessão 

individual com periodicidade de meia hora semanal, com o horário definido para a quinta-

feira, das 10h às 10:30h. 

 

Estratégias Terapêuticas 

O processo de intervenção terapêutico foi delineado de maneira a responder às 

particularidades e necessidades do Diogo, centrando-se na utilização do modelo Nordoff-

Robbins “Musicoterapia Criativa”. Este modelo foca-se na improvisação como técnica 

mais presente durante o processo terapêutico, pois possibilita uma maior liberdade de 

expressão, desenvolvendo e invocando capacidades musicais e produzindo respostas 

musicais. 

Recorreu-se, também, à criação de canções de modo a estruturar as sessões e o 

pensamento interno do Diogo, criando rotinas e estimulando a autonomia, iniciativa e 

sentimento de segurança. A utilização do repertório musical inerente ao repertório do 

Diogo contribuiu para o envolvimento emocional na sessão, possibilitando a criação de 

desafios instrumentais, vocais e de movimento, que estimulam a memória a curto prazo 

e melhoram a atenção conjunta da criança.  

A utilização da guitarra como instrumento harmónico ocupa lugar central, sendo 

utilizado pela musicoterapeuta estagiária para transformar ações, sons, ou qualquer outro 

repertório comportamental que seja emitido pela criança em algo musical. 
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Foram criadas atividades de movimento corporal, com intuito de consciencializar 

o Diogo do espaço envolvente, do seu próprio corpo e de estabelecer um meio 

comunicativo através da troca de turnos entre a criança e a terapeuta. 

Outras estratégias terapêuticas utilizadas durante as atividades instrumentais e 

vocais foram a imitação, o mirroring e o copying, de modo a criar e estabelecer uma 

afinidade e empatia com a musicoterapeuta, e desenvolver novas aprendizagens, de 

acordo com os objetivos terapêuticos estabelecidos. 

 

Tabela 7.  

Estratégias terapêuticas utilizadas 

Estratégias Terapêuticas 

1. Improvisação e criação musical através da utilização de instrumentos musicais de 

modo a explorar sons, ritmos e melodias, promovendo a interação, sincronização 

rítmica e a memória.  

2. Exercício da atividade musical através de variados instrumentos musicais, de modo 

a explorar sons, ritmos, melodias e letras, trabalhando a interação e a relação, a 

capacidade de respostas sonoras e comunicativas (sons/vocalizações) ao estímulo 

musical exterior, e potenciar a troca de turnos e um maior contacto ocular com a 

musicoterapeuta. 

3. Aumento da capacidade de atenção e do foco nas atividades musicais e na 

musicoterapeuta. 

4. Vocalização de canções, incitando a reminiscência e memória da criança para 

palavras, sons e contextos. 
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5. Improvisação,  através da utilização da imitação, o mirroring e o copying, reforçando 

e sustentando a expressão sonora do Diogo, com o objetivo de o envolver na atividade 

musical e estabelecer proximidade e influência.  

6. Uso do canto, para a musicoterapeuta, através dele, explorar sons musicais com a 

voz inerentes no reportório musical do Diogo, modificando-os e aumentando o grau de 

dificuldade das canções, potenciando, assim, a capacidade de respostas a desafios.  
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Intervenção Terapêutica 

O Diogo iniciou as sessões de musicoterapia no dia 7 de novembro e suspendeu-

as no dia 2 de março, dando um total de 15 sessões individuais com a duração de 30 

minutos. Durante o processo de intervenção, o Diogo foi acompanhado pela avó, que 

participava de forma indireta nas sessões.   

O planeamento da intervenção terapêutica do Diogo caraterizou-se pela utilização 

de atividades estruturadas com o intuito de desenvolver e potenciar competências 

comunicacionais, sociais e cognitivas.  

As sessões de musicoterapia eram conduzidas pelo Diogo, mas orientadas pela 

musicoterapeuta estagiária, estimulando a sua capacidade de iniciativa e promovendo a 

capacidade de escolha de instrumentos com teor comunicativo e canções inerentes no 

reportório do Diogo. 

O repertório musical do Diogo consistia em músicas infantis utilizadas em 

programas de desenhos animados em inglês, músicas essas pertencentes ao reportório do 

pai, e todo o restante que envolvesse as letras do alfabeto. Durante a sessão de 

musicoterapia eram utilizados instrumentos de percussão como meio de interação com a 

musicoterapeuta, visando direcionar o foco de atenção para a atividade musical, e a 

guitarra como instrumento harmónico, de modo a criar conforto e ligação afetiva entre o 

Diogo e a musicoterapeuta estagiária.  

Em seguida, descreve-se o processo de intervenção da musicoterapia individual 

do Diogo, onde é possível caraterizar em três fases específicas a evolução atingida pelo 

cliente.  
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Relação 

Inicialmente o Diogo demonstrou um interesse em explorar os instrumentos de 

maneira desorganizada, tocando e manipulando todos os instrumentos que encontrava de 

maneira rápida e repetitiva. Observou-se também um maior interesse pelos 

boomwhackers devido às letras que continham. O Diogo agarrava num deles, lia a letra e 

passava para outro, fazendo este movimento consecutivamente. Desta forma, o setting foi 

alterado com o intuito de diminuir a sua fixação pelas letras, aumentar o seu interesse por 

outros instrumentos e promover a sua ligação afetiva com a musicoterapeuta, utilizando 

apenas alguns instrumentos de percussão como os tambores, de modo a quebrar distrações 

exploratórias. As sessões iniciavam sempre com a canção do “Bom dia” e finalizavam 

com a canção do “Adeus”. Apesar da mudança do setting, o comportamento do Diogo foi 

consistente durante algumas sessões, perdendo o interesse e recorrendo à avó para 

abandonar a sessão.  

O Diogo cantarolava canções aleatórias, centrando-se apenas na sua atividade e 

demonstrando total desinteresse no que acontecia à sua volta. A musicoterapeuta 

estagiária intervinha sempre, acompanhando e tentando compreender a canção que estava 

a cantar. Embora demonstrasse um interesse nulo no acompanhamento da 

musicoterapeuta estagiária, certas mudanças de dinâmica despertavam o interesse do 

Diogo, estimulando a curiosidade e, muitas/algumas vezes, o medo.  

Produziram-se melodias através da utilização dos boomwackers, onde o Diogo 

agarrava num instrumento, lia a letra e a musicoterapeuta estagiária cantava essa letra 

numa determinada tonalidade e ritmo, balançando com o corpo conforme a pulsação da 

melodia. De seguida, o Diogo mudava de letra e a musicoterapeuta estagiária 

acompanhava a mudança através de uma alteração de ritmo ou de harmonia. A criança 
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acompanhou sempre, com o corpo, as alterações provocadas pela musicoterapeuta, 

balançando à pulsação da música. 

 

Reciprocidade 

Na sessão nº 9, introduziu-se pela primeira vez o instrumento ocean drum, de 

modo a testar o meio de exploração do Diogo. Inicialmente, a criança nem notou pela 

presença do instrumento, tendo apenas interesse em tocar na guitarra. Foi então que a 

musicoterapeuta estagiária introduziu o ocean drum para acompanhar o Diogo enquanto 

ele tocava a guitarra, despertando algum receio e desconforto. A partir daí a 

musicoterapeuta iniciou uma atividade em que tocava numa corda da guitarra e, 

consecutivamente, abanava o ocean drum conciliando a sonoridade do ocean drum com 

as vibrações da guitarra. O Diogo demonstrou curiosidade e fascínio, pois começou 

sozinho a tocar na corda mais grave da guitarra, compreendendo assim a noção de causa-

efeito, tocando na guitarra para obter resposta por parte da musicoterapeuta. Esta 

atividade despontou numa atividade de troca de turnos, em que o Diogo, conscientemente, 

alternava entre a guitarra e o ocean drum, sempre aguardando a resposta da 

musicoterapeuta.  

Ao longo das sessões de musicoterapia, observou-se um aumento no 

envolvimento da criança durante as atividades musicais. Ao iniciar a sessão com a canção 

do “Bom dia”, o Diogo começou a acompanhar intencionalmente com um tambor ou até 

mesmo com o bater das baquetas, dirigindo o olhar para a musicoterapeuta quando 

pressentia uma mudança musical. Durante as improvisações, foi muito utilizada a técnica 

da imitação, onde a musicoterapeuta espelhava os movimentos musicais do Diogo e este 

procurava provocar mudanças, mantendo um contacto ocular persistente na 

musicoterapeuta e nos seus movimentos. 
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Emergir de competências comunicativas verbais 

Uma das particularidades do Diogo é estar sempre a cantarolar canções 

impercetíveis. A musicoterapeuta estagiária passou a acompanhar vocalmente, fazendo 

algumas modelações para canções com a mesma melodia e letras diferentes (inicialmente 

com a canção “brilha brilha”). O Diogo demonstrou alguma surpresa com a atividade 

proposta, mas seguiu-a cantando as mesmas canções.  

Na 12ª sessão a musicoterapeuta iniciou uma atividade de pergunta e resposta, em 

que ela cantava “Se tu és meu amigo bate palmas…”. No final da canção, o Diogo 

terminava a frase “Se tu és meu amigo bate...”. O Diogo terminava as frases de maneira 

consciente, gerando, assim, improvisações verbais baseadas nesta atividade e 

desenvolvendo o reportório verbal e a intencionalidade comunicativa. 

Durante as restantes sessões, o Diogo manteve o mesmo comportamento, 

desenvolvendo cada vez mais a sua intenção comunicativa com a musicoterapeuta e, até 

mesmo, com a avó.  

 

Avaliação Intermédia 

 Tal como foi referido anteriormente, no dia 18 de março de 2020 Portugal 

decretou o estado de emergência devido à pandemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2. 

Como tal, o centro de formação do Hospital Garcia da Orta suspendeu a atividade de 

estagiários e internos de saúde, sendo que a intervenção presencial do Diogo ficou 

suspensa durante três meses, iniciando-se apenas no dia 18 de junho de 2020. No dia 18 

de junho o Diogo retomou as sessões de musicoterapia no Hospital Garcia de Orta, onde 

foi realizada uma avaliação intermédia com o intuito de compreender em que estado se 

encontrava o cliente após a suspensão da intervenção terapêutica.  
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Segundo a avó, o Diogo manteve-se em casa durante o período de confinamento, 

mantendo apenas o contacto social com os pais e avós.  

De acordo com o instrumento de avaliação utilizado e juntamente com os dados 

recolhidos através de uma observação direta, verificou-se que o cliente continuava a ser 

uma criança bem-disposta e afável. Demonstrou melhorias a nível da concentração e da 

memória, mantendo o foco na atividade musical durante um maior período de tempo e 

recordando algumas das atividades feitas nas sessões anteriores. A sua capacidade de 

atenção é definida pelos seus interesses pessoais, no entanto verificou-se algumas 

melhorias no reconhecimento a mudanças de instrumento, harmonia e melodia 

provocadas pela musicoterapeuta estagiária durante a atividade musical. Observou-se 

uma exploração mais organizada, no que concerne à manipulação dos instrumentos 

inerentes no setting terapêutico. Em relação à reciprocidade e partilha, o Diogo 

demonstrou pouco interesse em interagir com a musicoterapeuta estagiária, estando 

apenas interessado na sua própria atividade musical. 

 A comunicação verbal do Diogo era praticamente nula e, muitas vezes, 

impercetível, sendo apenas possível reconhecer as suas canções através do ritmo e da 

melodia que emitia. 

 

Plano Terapêutico 

Considerando os resultados definidos pela avaliação anteriormente apresentada e 

o tempo restante de intervenção, mantiveram-se os seguintes objetivos terapêuticos de 

modo a responder às necessidades do Diogo. 
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Tabela 8.  

Plano de intervenção terapêutico. 

 

 

Intervenção Terapêutica 

O Diogo iniciou as sessões de musicoterapia no dia 18 de junho e terminou no dia 

30 de julho, dando um total de 7 sessões individuais, com a duração de 30 minutos. 

Durante o processo de intervenção o Diogo foi acompanhado pela avó, que participava 

de forma indireta nas sessões.  

Seguidamente, descreve-se o processo de intervenção da musicoterapia individual 

do Diogo durante o período final de aproximadamente 2 meses. 

Relação afetiva e reciprocidade emocional 

Ao retomar o processo de intervenção, foram recriadas algumas atividades com 

as quais o Diogo se identificava, de modo a dar conforto e restaurar a ligação entre o 

cliente e a musicoterapeuta.  

Problema 1: Pouca iniciativa e pró atividade. 

Objetivo:  Aumentar o tempo de permanência na atividade. 

Subobjetivos: Aumento do tempo de permanência durante as improvisações. 

Problema 2: Dificuldades de comunicação verbal  

Objetivo: Promover o desenvolvimento da capacidade de comunicação recetiva e 

expressiva. 

Subobjetivos: Emissão de sons e vocalizações com intencionalidade comunicativa; 

                        Permanência no contacto ocular; 

                        Fornecimento de atividades de troca de turnos, sincronização musical e 

comunicação verbal e não verbal; 
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Foi introduzido o instrumento xilofone, onde a musicoterapeuta reproduzia 

melodias inerentes ao reportório do Diogo. A criança acompanhava com a voz e, 

posteriormente, com outros instrumentos de percussão, nomeadamente o tambor.  

Nas sessões seguintes, a musicoterapeuta introduziu outro xilofone, o que 

possibilitou ao Diogo e à terapeuta tocar em conjunto, originando várias atividades de 

improvisação, onde eram utilizadas técnicas de imitação e troca de turnos. Estas 

atividades tornaram-se cada vez mais longas, aumentando, assim, o tempo de 

permanência e concentração do Diogo. 

Emergir de competências comunicativas verbais 

A comunicação do Diogo era realizada através de gestos, movimentos corporais e 

expressões faciais para manifestar sensações de agrado e desagrado. Desta forma, foram 

produzidas atividades de expressão corporal “Se tu és meu amigo...”. A musicoterapeuta 

iniciava esta melodia e o Diogo respondia verbalmente e com o movimento. Esta 

atividade manteve-se durante as últimas sessões, introduzindo desafios contingentes ao 

Diogo, de modo a desenvolver a sua capacidade linguística. É de salientar que a criança, 

a partir da 5 ª sessão, iniciou a sessão com “Olá” e, após arrumar os instrumentos, 

despediu-se, cantando a canção de despedida juntamente com a musicoterapeuta. 
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Avaliação Final 

Considerando os objetivos estabelecidos no início da intervenção e de modo a 

compreender a eficácia da intervenção da musicoterapia no Diogo, recorreu-se 

novamente ao instrumento de avaliação. 

De acordo com o instrumento de avaliação utilizado e com dados recolhidos 

através de uma observação direta durante a fase final da intervenção com o Diogo, 

constatou-se que a musicoterapia forneceu uma maior abertura na interação social. 

Proporcionou uma maior concentração da sua atenção nas atividades realizadas, sendo 

maior o período de foco abrangido por novos interesses. Verificou-se também um 

aumento no reconhecimento e na atenção às mudanças de instrumento, harmonia e 

melodia provocadas pela musicoterapeuta estagiária durante a atividade musical.  

No que diz respeito à reciprocidade e à partilha, a criança demonstrou uma 

evolução, observada na partilha de instrumentos, na transferência de sentimentos, 

emoções e num envolvimento emocional e relacional. Demonstrou também um aumento 

na capacidade em acompanhar e em adaptar-se a uma nova atividade musical. 

Considerando a avaliação inicial do Diogo, observou-se uma evolução na 

comunicação verbal ainda que não seja totalmente utilizada para solicitar e manifestar os 

seus interesses e a sua satisfação.   

 

Discussão do caso 

Os resultados encontrados no estudo de caso nº2 estão de acordo com a literatura 

existente, afirmando-se que a música é considerada como imprevisível, pois a utilização 

conjunta de todos os seus elementos provoca expetativa e situações emergentes. Como 

tal, a música, inserida no tratamento de crianças com PEA, potencia respostas não-verbais 
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mais contextualizadas, sendo estimulada a comunicação e a componente social da criança 

(Silverman, M. 2008).  

 “A improvisação utilizada durante a intervenção da musicoterapia é a conjugação 

da música livre com a controlada para ajudar os clientes a melhorarem ou a permanecerem 

saudáveis. A improvisação clínica é utilizada em musicoterapia e contém uma ampla 

gama de clientes verbais e não verbais” (Cooper, M. 2010. p.86). Kim, Wigram e Gold 

(2009) afirmam que a improvisação é uma técnica da musicoterapia que, através do seu 

desenvolvimento e da sua exploração, ganhou enorme importância na intervenção com 

crianças com autismo, pois potencia a espontaneidade, a autoexpressão e a comunicação 

emocional e social da criança. Os mesmos referem, também, que esta técnica de 

intervenção, quando utilizada em crianças com autismo, deverá ser em contexto 

individual, potenciando e motivando respostas contingentes e interpessoais.  

A interpretação de canções, segundo Geretsegger, Elefant, Mössler e Gold (2014), 

ao intervir com crianças com PEA, visa criar canais de comunicação e afetividade entre 

o cliente e o musicoterapeuta, fomentando a estrutura e a organização interna do cliente. 

Acebes-de Pablo e Carabias-Galindo (2016) complementam os autores anteriores, 

afirmando que a interpretação de canções fornece, inconscientemente, uma fonte de maior 

concentração às crianças durante a atividade musical, através da canalização do 

movimento na música.  

A imitação como técnica de intervenção na musicoterapia, segundo Tomlinson et 

al. (2012), contribui para um aumento de permanência no foco ocular, pois obriga a 

criança a tomar atenção ao movimento que está a ser reproduzido, consciencializa a 

criança do espaço envolvente e do seu próprio corpo e estabelece um meio comunicativo 

entre a criança e o terapeuta, onde quem controla é a criança.  
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Conclusão do Caso 

Considerando a situação inicial do Diogo, é possível avaliar-se uma evolução 

positiva no que concerne à sua participação durante as atividades e desafios propostos. 

Esta evolução consistiu em alterações comportamentais e emocionais manifestadas pelo 

cliente, não só em contexto de gabinete, como também em contexto escolar e familiar.  

Relativamente às preocupações manifestadas pela família, nomeadamente a 

comunicação verbal e a interação social, verificou-se que a intervenção da musicoterapia 

teve impactos positivos ao atuar nestas problemáticas. As atividades realizadas 

promoveram o sentido de iniciativa e de partilha, que foram exportadas da improvisação 

clínica para o contexto familiar. 

No que concerne ao desenvolvimento cognitivo do Diogo, constatou-se uma 

evolução em algumas funções cognitivas básicas, no caso do desenvolvimento da 

memória, através da emissão de sons-palavras em contexto, uma maior capacidade de 

atenção e foco durante as atividades musicais, verificados na capacidade de respostas 

relativas ao estímulo externo e no cumprimento de instruções dadas pela musicoterapeuta.  

Em relação ao emergir de competências comunicativas verbais, observou-se uma 

evolução na comunicação verbal, através da emissão de respostas conscientes e 

contextualizadas.  

Conforme a discussão anteriormente apresentada, conclui-se que a intervenção da 

musicoterapia contribuiu para melhorar a qualidade de vida do Diogo, quer a nível 

relacional, emocional, social e cognitivo.  

Futuramente, considera-se relevante que o Diogo continue a usufruir de sessões 

de musicoterapia, tendo em conta todos os benefícios anteriormente referidos e o 
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sentimento de prazer, autoexpressão, desenvolvimento de competências pré-verbais e 

sociais manifestados.   
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Outras intervenções 

O capítulo apresentado é referente a outras intervenções clínicas individuais, 

realizadas no âmbito do estágio. Nesta secção serão descritos de forma breve e concisa 

dados do quadro clínico dos clientes, o processo de intervenção e os resultados obtidos.  

 

Gonçalo 

O Gonçalo é um menino de 6 anos, que atualmente frequenta o 1º ano do ensino 

básico. O Gonçalo vive com o pai e a mãe e tem três irmãos mais velhos consanguíneos, 

com os quais não estabelece muito contacto. 

O Gonçalo começou a andar aos 13 meses e aos 18 meses dizia algumas palavras 

que desapareceram sem explicação. 

O Gonçalo foi referenciado na consulta de desenvolvimento por suspeita de PEA, 

onde foi sujeito a uma avaliação de desenvolvimento Mental Grifftihs. Foi encaminhado 

para a Equipa Multidisciplinar de Avaliação das Perturbações do Espetro do Autismo, 

onde foi avaliado por dois instrumentos de avaliação diferentes, a Vineland e o ADOS. 

 Relativamente aos resultados obtidos através dos instrumentos de avaliação, o 

Gonçalo apresenta um nível de desenvolvimento/maturação global significativamente 

abaixo da sua idade cronológica. Possui um atraso global no desenvolvimento, sendo as 

áreas da comunicação e da interação social as mais danificadas.  Foi identificado um 

padrão consistente de comportamentos restritos e repetitivos. Apresentou um grande 

atraso a nível da linguagem (respondendo a pedidos apenas com sílabas contextualizadas) 

e realiza semanalmente sessões de Terapia da Fala. O Gonçalo foi cotado com um nível 

grave de PEA.  
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Nas competências individuais, o Gonçalo consegue realizar algumas atividades, 

como vestir-se e comer de maneira autónoma, mas revela dificuldades em realizar e 

compreender pedidos e ordens.  

Na escola, ele estabelece relação com os pares e tenta estabelecer relação com o 

professor, sem procurar contacto físico. Ignora instruções e pedidos, imitando sons sem 

demonstrar interesse em comunicar.  

Consoante a anamnese realizada pela musicoterapeuta estagiária, em 

conformidade com as informações fornecidas pela mãe e pelo Hospital Garcia da Orta, o 

Gonçalo é uma criança alegre e bem-disposta, apresentando um grande gosto pela música, 

sendo esta uma das formas de estabelecer contacto.  

Os objetivos estabelecidos durante o processo de intervenção visavam promover 

a interação vocal, o foco ocular e a interação social, proporcionando momentos de 

reciprocidade e envolvimento emocional com a musicoterapeuta.  

Inicialmente, o Gonçalo não demonstrou interesse nos instrumentos musicais, 

mantendo-se sempre perto da mãe e, muitas vezes, mostrando vontade de ir embora. 

(desorganização emocional) 

De maneira a proporcionar um maior conforto e confiança ao Gonçalo, foi 

alterado o setting terapêutico, utilizando-se apenas canções infantis inerentes ao 

reportório musical do Gonçalo. Desta forma, observou-se um maior envolvimento do 

Gonçalo nas sessões através de expressões faciais, sorrisos sociais e respostas 

contextualizadas durante a atividade musical.  

Ao longo das sessões foi possível inserir alguns instrumentos musicais, onde se 

recorreu à imitação, à troca de turnos e a atividades de pergunta e resposta, que 

impulsionaram o foco ocular, a interação social e o sentido de iniciativa do Gonçalo. 
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Conclui-se, assim, que a musicoterapia abre canais relacionais, comunicativos e 

interativos entre o cliente e a musicoterapeuta, sempre com o objetivo de transferir do 

contexto terapêutico para a sociedade em que o cliente se insere. A intervenção da 

musicoterapia melhorou significativamente a qualidade de vida do Gonçalo no que diz 

respeito ao desenvolvimento da comunicação verbal e da reciprocidade emocional, sendo 

estas as principais preocupações manifestadas pelos cuidadores.  

 

Hélio 

O Hélio é um menino de 3 anos que atualmente frequenta o Jardim de Infância, é 

filho único e vive maioritariamente com a mãe, pois o pai trabalha fora do país. 

O Hélio foi referenciado na consulta de desenvolvimento por suspeita de PEA, 

sendo posteriormente encaminhado para a Equipa Multidisciplinar de Avaliação das 

Perturbações do Espetro do Autismo. De modo, a obter uma intervenção que corresponda 

às suas particularidades individuais. O Hélio foi avaliado por dois instrumentos 

diferentes: a Vineland e o ADOS. 

 Verificou-se, através dos instrumentos de avaliação, que o Hélio apresenta um 

atraso global no desenvolvimento, demonstrando um comprometimento nas áreas da 

comunicação, interação social e linguagem, sendo a área motora a mais desenvolvida e 

adequada à idade.  

No que diz respeito às competências individuais, o Hélio demonstra dificuldades 

em realizar atividades, como vestir-se e comer de maneira autónoma, revelando 

dificuldades também em compreender pedidos e ordens.  

Relativamente à comunicação, o Hélio utiliza a comunicação não verbal para 

manifestar pedidos e desejos, sendo que verbaliza algumas palavras percetíveis quando 

canta canções. 
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Consoante a anamnese realizada pela musicoterapeuta estagiária em 

conformidade com as informações fornecidas pela mãe e pelo Hospital Garcia da Orta, o 

Hélio é uma criança muito isolada, integrada apenas nos seus gostos e interesses, não 

demonstrando curiosidade no que o rodeia. Segundo a mãe, o Hélio apresenta um grande 

fascínio pela música, estando constantemente a cantarolar canções infantis de forma 

percetível. A mãe menciona ainda que a sua grande preocupação é a falta de comunicação 

verbal do filho. 

Em conformidade com a avaliação inicial do Hélio e com as preocupações 

apresentadas pela mãe, os objetivos terapêuticos estabelecidos durante o processo de 

intervenção focaram-se na interação social, relacional e emocional do Hélio, originando 

atividades de partilha e reciprocidade, de modo a envolver o Hélio numa atividade 

musical conjunta com a musicoterapeuta.  

Numa fase inicial o Hélio aderiu de forma positiva ao setting e aos instrumentos 

musicais, mas sem manter contacto ocular com a musicoterapeuta, e demonstrou prazer 

em provocar fortes dinâmicas sonoras. À medida que o Hélio manipulava os instrumentos 

de percussão, ia cantarolando algumas canções infantis, que pertenciam ao seu reportório 

musical, e a musicoterapeuta acompanhava-as vocalmente com intuito de desenvolver 

uma relação empática entre ambos.  

Ao longo das sessões foram criadas canções relativas à manipulação de 

instrumentos que, em conformidade com outras estratégias como a imitação e atividades 

de pergunta-resposta, contribuíram para o aumento da reciprocidade e da interação social 

do Hélio, bem como para o sentido de iniciativa e autoexpressão.  

A mãe do Hélio decidiu finalizar as sessões de musicoterapia devido ao 

aparecimento do vírus SARS-CoV-2. O Hélio evidenciou evoluções em relação à 

interação social e à reciprocidade, através de um aumento do contacto ocular, da emissão 
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de sorrisos partilhados e de expressões faciais dirigidas. Futuramente, considera-se 

relevante o Hélio continuar com a intervenção da musicoterapia, tendo em conta o prazer, 

a autoexpressão e o desenvolvimento de competências pré-verbais e sociais manifestadas 

durante a intervenção. 

 

André 

O André é um menino de 2 anos, que atualmente está inserido numa creche. Vive 

com a mãe, o pai e o irmão mais velho (6 anos), tendo-lhe sido diagnosticada PHDA 

(perturbação de hiperatividade e défice de atenção). Os pais do André são naturais da 

Rússia, sendo essa a língua praticada em contexto familiar.  

O André foi referenciado na consulta de desenvolvimento por suspeita de PEA, 

tendo sido encaminhado para a Equipa Multidisciplinar de Avaliação das Perturbações 

do Espetro do Autismo, na qual foi submetido a dois instrumentos de avaliação diferentes: 

a Vineland e o ADOS. Segundo os resultados obtidos pelos instrumentos de avaliação, o 

André apresenta um atraso global no desenvolvimento, com maior comprometimento ao 

nível da comunicação, da interação social e do cognitivo. 

O André ainda não pratica nenhuma atividade autónoma, necessitando da ajuda 

da mãe para as tarefas diárias e não realiza brincadeiras expressivas inerentes a uma 

criança da sua faixa etária (cuco, onde está? etc..). 

A comunicação do André é inteiramente não-verbal, emitindo apenas algumas 

vocalizações sem intenção comunicativa. Ao deparar-se com situações de negação e 

incompreensão, o André revela alguns comportamentos violentos. 

Em concílio com a equipa multidisciplinar, considerou-se pertinente a integração 

do André na musicoterapia, devido ao prazer manifestado em manipular os instrumentos 

de percussão e causar diferentes tipos de sonoridade. Desta forma, os objetivos 
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estabelecidos durante o processo de intervenção tinham como foco promover níveis de 

interação, provocar diferentes reações ao estímulo externo e diminuir comportamentos 

violentos.  

Numa fase inicial o André demonstrou que a imitação era a sua única fonte de 

exploração, pois a mãe mostrava e ele imitava. Apesar da sua pobre exploração, o André 

tinha tendência a tentar destruir os instrumentos de forma intencional. Desta forma, o 

setting terapêutico foi alterado com apenas caixas de grande porte, com o objetivo de 

proporcionar liberdade ao André em percutir e em explorar de qualquer maneira. Apesar 

de a linguagem e de a comunicação serem praticamente inexistentes, constatou-se que o 

André iniciou uma brincadeira simbólica com as caixas, demonstrando capacidade 

criativa e imagética. Assim sendo, foram produzidas atividades de movimento com sons 

e vocalizações que fossem de encontro à sua criatividade e espontaneidade, fornecendo 

momentos de partilha, reciprocidade, troca de turnos e imitação sonora.  

Durante o processo de intervenção foi notório o envolvimento pessoal e emocional 

do André e da mãe nas sessões através da emissão de sorrisos partilhados, expressões 

faciais e estabelecimento de contacto ocular. O André começou a acompanhar com 

movimentos as canções de boas vindas e do adeus e a iniciar atividades de movimento 

geradas nas sessões de musicoterapia. Verificou-se, também, uma redução nos 

comportamentos disruptivos e começou pela primeira vez a imitar sons de forma 

intencional (o som dos carros). 

As sessões de musicoterapia desenvolveram canais comunicativos, vínculos 

relacionais e interativos entre o André, a musicoterapeuta e a mãe, através de atividades 

de partilha e reciprocidade, com o foco na autoexpressão e na criatividade. Conclui-se, 

assim, que a intervenção da musicoterapia desempenhou um fator significativo na 

qualidade de vida e no bem-estar do André. 
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Eusébio 

O Eusébio é um menino de 3 anos e, atualmente, frequenta o infantário. Vive com 

a mãe, com dois irmãos mais velhos e uma irmã gémea, sendo que o pai trabalha em 

Angola e vem de dois em dois meses a Portugal. A sua irmã mais velha possui um atraso 

na linguagem e o irmão possuía comportamentos de desafio e oposição que, atualmente, 

foram corrigidos. A sua irmã gémea tem um desenvolvimento global adequado à sua 

idade e, segundo a mãe, protege e interage com o irmão, não obtendo resposta por parte 

do Eusébio. 

O Eusébio foi referenciado na consulta de desenvolvimento por suspeita de PEA, 

onde foi sujeito a uma avaliação de desenvolvimento Mental Grifftihs. Posteriormente foi 

encaminhado para a Equipa Multidisciplinar de Avaliação das Perturbações do Espetro 

do Autismo, onde foi avaliado por dois instrumentos de avaliação diferentes: a Vineland 

e o ADOS. 

 Os resultados obtidos através dos instrumentos de avaliação demonstram que o 

Eusébio é uma criança distante, difícil de se envolver e sem interesse em estabelecer 

contacto com os outros. Verificou-se também um atraso global no desenvolvimento, no 

que se refere às componentes socias e pessoais, nomeadamente à falta de autonomia, 

relacionamento social, e dificuldades na linguagem expressiva e compreensiva. O 

Eusébio foi cotado com um nível grave de PEA. 

A comunicação verbal do Eusébio é apenas utilizada para discriminar cores, 

números e letras, não contendo intenção comunicativa e relacional. 

Em concílio com a equipa multidisciplinar, estabeleceram-se como objetivos 

terapêuticos o aumento do foco ocular e da interação social. 

Nas primeiras sessões, o Eusébio demonstrou interesse nos instrumentos de 

percussão, criando a sua própria “bateria” com e sem a ajuda da mãe. Durante as 
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atividades musicais, o Eusébio formava letras a partir de todos os instrumentos que 

encontrava, ignorando por completo a atividade musical que estava a decorrer à sua volta. 

Desta forma, foram retirados do setting instrumentos que despertassem esta necessidade 

ao Eusébio, concentrando-se na atividade de improvisação musical. 

Durante o processo terapêutico foram notórias evoluções relativas ao contacto 

ocular, à reciprocidade e partilha do Eusébio. Este correspondia com expressões faciais 

prazerosas a atividades de imitação instrumental, acompanhava as atividades rítmicas 

com a dança e começou a responder a algumas perguntas de forma consciente e 

contextualizada.  

A mãe do Eusébio decidiu terminar as sessões de musicoterapia devido ao 

aparecimento do vírus SARS-CoV-2. Considera-se relevante que o Eusébio continue com 

a intervenção da musicoterapia, tendo em conta o prazer, a autoexpressão, o 

desenvolvimento de competências pré-verbais e sociais manifestadas durante a 

intervenção. 

 

Dionísio 

O Dionísio é um menino de 3 anos que está matriculado no infantário. Atualmente 

vive com o pai, a mãe e o irmão mais velho, que tem 6 anos. O pai é português, a mãe é 

de nacionalidade mexicana e fala espanhol com os filhos.  

O Dionísio foi referenciado na consulta de desenvolvimento por suspeita de PEA 

e encaminhado para a Equipa Multidisciplinar de Avaliação das Perturbações do Espetro 

do Autismo, onde foi avaliado por dois instrumentos de avaliação diferentes: a Vineland 

e o ADOS. 

 Relativamente aos resultados obtidos através dos instrumentos de avaliação, o 

Dionísio apresentou um atraso global no desenvolvimento, sendo as áreas da 
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comunicação, da linguagem e da interação social as mais afetadas. O Dionísio foi cotado 

com um nível grave de PEA.  

No que concerne às competências individuais, o Dionísio não realiza atividades 

como vestir-se e comer de maneira autónoma, revelando dificuldades em realizar e 

compreender pedidos e ordens.  

Durante a observação realizada na primeira sessão de musicoterapia, o Dionísio 

utilizava a mãe como local de esconderijo, onde se refugiava, ignorando as atividades 

musicais. O nível de concentração era baixo, distraindo-se com muita facilidade, não 

mantinha contacto com o outro e afastava-se, ficando isolado na sua própria atividade. É 

de referir que o Dionísio era acompanhado pelo irmão e pela mãe, que participavam 

ativamente nas sessões de musicoterapia. A relação entre o Dionísio e o irmão era escassa 

nos momentos de partilha e reciprocidade, muitas vezes impulsionados pelo irmão mais 

velho, mas sem obter resposta por parte do Dionísio.  

Os objetivos estabelecidos durante o processo de intervenção visavam promover 

a relação emocional entre a tríade, mãe e filhos, potenciar a capacidade de atenção e 

concentração, proporcionando atividades de mutualidade e partilha entre a tríade durante 

a improvisação musical. 

No decorrer das sessões o Dionisio evidenciou uma evolução na reciprocidade 

emocional, revelando um maior contacto ocular com o irmão e com a musicoterapeuta, 

respondendo cada vez mais ao chamamento e participando com períodos cada vez mais 

longos nas improvisações musicais.  

A família do Dionísio ficou retida no México devido ao aparecimento do vírus 

SARS-CoV-2, não sendo possível retomar as sessões de musicoterapia. No entanto, 

considera-se pertinente que o Dionísio continue a usufruir da intervenção da 

musicoterapia em contexto familiar e individual.   
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Dimitri 

O Dimitri é um menino de 3 anos, filho único de pais naturais da Ucrânia, sendo 

o pai o único que fala português. 

O Dimitri não utiliza a comunicação verbal, emitindo apenas alguns sons e 

vocalizações. A nível motor, o Dimitri possui uma marcha em pontas idiopática, 

caminhando com a ponta dos pés de forma bilateral e persistente. Revela algumas 

fragilidades na motricidade fina e não demonstra uma exploração autónoma, utilizando a 

imitação como meio exploratório. O pai do Dimitri acompanhava-o durante as sessões e 

manifestava desconforto e constrangimento em participar nas atividades, revelando 

alguma dificuldade em estabelecer relação com o filho. 

É de referir que o Dimitri usufruiu de apenas 5 sessões de musicoterapia e, como 

tal, foi considerado curto o período de intervenção para estabelecer objetivos terapêuticos. 

Neste sentido, os objetivos estabelecidos durante o processo terapêutico focavam-se na 

promoção da relação afetiva da díade pai e filho, criando estratégias que ajudassem o pai 

a saber como estimular o Dimitri. A intervenção da musicoterapia no Dimitri era 

conjugada com a intervenção da Psicomotricidade, onde foram criadas várias atividades 

a fim de se obter objetivos comuns e acompanhar o desenvolvimento do Dimitri ao longo 

das sessões. 

No fim da intervenção observou-se um maior conforto entre o pai e o Dimitri, 

manifestado através da emissão de expressões faciais partilhadas, contacto ocular durante 

a improvisação musical dentro e fora do contexto de gabinete.  
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Isabel 

A Isabel é uma menina de 3 anos que vive atualmente com os pais. No seu 

histórico familiar, a Isabel tem um tio (irmão da mãe) a quem foi diagnosticado PEA e 

Epilepsia, em adulto.  

A Isabel é uma menina doce e afável, possuindo um bonito sorriso social, 

acompanhado por um contacto ocular persistente. Responde ao chamamento, mas utiliza 

a comunicação verbal em raras ocasiões, nomeadamente para cantar canções infantis. 

Durante o momento de avaliação demonstrou um padrão consistente de comportamentos 

restritos e repetitivos relativamente a contagens numéricas sucessivas. A Isabel foi 

encaminhada para a Equipa Multidisciplinar de Avaliação das Perturbações do Espetro 

do Autismo, onde foi avaliada pela escala de avaliação ADOS e o seu diagnóstico foi 

PEA moderada. 

A mãe da Isabel demonstrou dificuldades no que concerne à aceitação dos 

resultados obtidos e, ao ser confrontada, despertou atitudes de ansiedade e revolta.  

A primeira sessão da Isabel realizou-se no dia 14 de julho, dando um total de 4 

sessões de musicoterapia e, como tal, foi este o período de intervenção considerado para 

estabelecer objetivos terapêuticos. Assim sendo, os objetivos estabelecidos durante o 

processo terapêutico focavam-se na promoção da relação afetiva da díade mãe e filha, 

promovendo-se a aceitação, a redução de ansiedade, o que proporcionou momentos de 

autoexpressão e desvalorização do diagnóstico.  

Ao longo das sessões de musicoterapia verificou-se um aumento na reciprocidade 

emocional entre a díade mãe e filha durante a improvisação musical. Desta forma, 

conclui-se que as sessões de musicoterapia forneceram um local seguro, onde a díade mãe 

e filha podiam expressar-se livremente, sem barreiras nem constrangimentos. 
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Amália 

A Amália é uma menina de 2 anos que vive atualmente com os pais e com o irmão 

gémeo. É uma menina simpática, que responde ao chamamento com contacto ocular 

persistente. A sua comunicação é, na maior parte das vezes, não verbal, utilizando o 

verbal apenas para interpretar canções, muitas vezes com o acompanhamento materno. 

Possui um sorriso social quando manifesta satisfação e agrado, e desorganiza-se 

emocionalmente ao ser contrariada, partindo muitas vezes para atitudes de carácter mais 

violento.  

Devido à atual situação pandémica, a Amália usufruiu de apenas 4 sessões de 

musicoterapia e, como tal, foi este o período de intervenção considerado para estabelecer 

objetivos terapêuticos. Desta forma, os objetivos estabelecidos durante o processo 

terapêutico focavam-se no estabelecimento de uma relação de afinidade entre a 

musicoterapeuta e a Amália, através da criação de momentos de reciprocidade e partilha 

durante a improvisação musical.  

Na última sessão de musicoterapia, observou-se uma diminuição de 

constrangimentos relativamente à participação da musicoterapeuta na atividade. A 

Andreia “aprovou” a introdução de diferentes elementos musicais (como ritmos e 

harmonias), manifestando expressões faciais de alegria e satisfação, direcionadas à 

musicoterapeuta.  

Relativamente aos comportamentos agressivos, notou-se uma substituição dos 

mesmos por manifestações de agrado em participar com a musicoterapeuta nas atividades 

musicais. Futuramente considera-se pertinente que a Amália continue a usufruir da 

intervenção da musicoterapia. 
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Conclusão 

O estágio realizado no ano letivo 2019-2020 proporcionou à estagiária uma 

experiência profissional, desde estar inserida numa equipa multidisciplinar, lidar com 

diferentes tipos de problemáticas, até abordar técnicas de intervenção terapêutica.  

Considerando o tipo de população que usufruiu de musicoterapia e, consoante o 

leque de técnicas e estratégias existentes em musicoterapia, rapidamente determinou-se o 

tipo de intervenção a ser utilizada.  

Tal foi como referido no enquadramento teórico, a Perturbação do Espetro do 

Autismo remete para dificuldades em estabelecer contacto visual e para manter atenção 

conjunta com outros indivíduos, impossibilitando a compreensão emocional e 

comportamental de indivíduos envolventes (Raglio, et al., 2011). O contacto com a 

música proporciona um apoio ao desenvolvimento de atividades não musicais devido à 

presença da comunicação e da afetividade inerentes à atividade musical.  A musicoterapia 

é benéfica e eficaz a crianças com PEA, pois promove o desenvolvimento da 

comunicação, da interação social, potenciando a intencionalidade, a atenção conjunta, a 

iniciativa, a imitação, a partilha de sentimentos e emoções, remetendo para o uso de 

palavras (Wigram, 2007). Relativamente à intervenção direta com os pais e cuidadores, a 

musicoterapia desempenha um papel importante na regulação do stress e da frustração 

dos pais, na compreensão e na aceitação da condição das crianças e restabelece um elo de 

ligação entre os pais e a criança (Woodward, 2004). 

Os objetivos gerais inerentes neste estágio centram-se na abordagem o papel da 

musicoterapia, em resposta às famílias com crianças com suspeita de PEA. Desta forma 

a intervenção inseriu-se em contexto individual e familiar, visando promover a 

criatividade e a expressividade na relação, desenvolver respostas adaptativas a diferentes 

tipos de estímulos e promover a relação tríada de pais e filhos. Para tal, recorreu-se a uma 
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apresentação na instituição, para sensibilizar importância da intervenção da musicoterapia 

em contexto Hospitalar. Esta apresentação surtiu um interesse nos profissionais que 

trabalham no CDC, em investir na musicoterapia como uma terapia fundamental na 

reabilitação e no bem estar dos clientes.  

Considerando a literatura existente relativa à intervenção da musicoterapia com 

crianças com PEA, optou-se pela utilização do modelo Nordoff-Robbins “Musicoterapia 

Criativa”. Este modelo tem como base que todo o ser humano tem uma capacidade inata 

de responder ao som e à música e, que esta constitui um veículo de desenvolvimento 

pessoal, de criatividade e atualização pessoal.   

No estudo de caso nº1 foram notórios progressos; no que diz à regulação de 

comportamentos impulsivos e disruptivos, observa-se um maior controlo na manipulação 

dos instrumentos, na mudança de atividades e melodias, e na aceitação e cumprimentos 

de solicitações (“vamos arrumar os instrumentos”); na relação afetiva com a mãe, a 

Andreia passou a partilhar instrumentos com a mãe, assim como experiências musicais, 

sendo que cada elemento da díade passou a ter papel fundamental na atividade musical; 

no desenvolvimento cognitivo, a Andreia passou a responder de forma menos 

padronizada e mais concreta, despertou o sentido de iniciativa, iniciando atividades com 

a mãe e a musicoterapeuta, manifestando um maior período de foco e atenção durante as 

atividades.  

A intervenção da musicoterapia com o Diogo, o caso nº2 surtiu efeitos positivos; 

no que concerne à comunicação verbal, respondendo ao chamamento e utilizando 

vocalizações e algumas palavras comunicativas;  ao desenvolvimento cognitivo notou-se 

um maior foco e atenção nas improvisações, uma maior empatia e envolvimento com a 

musicoterapeuta, associações de melodias e instrumentos a atividades desenvolvidas nas 

sessões, e maior compreensão e cumprimento de solicitações. Verificou-se também um 
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aumento no sentido de iniciativa e reciprocidade, nas improvisações instrumentais, em 

trocas de turno e na realização de canções iniciadas pelo cliente.  

Em virtude do que foi apresentado, é possível concluir que a intervenção da 

musicoterapia numa criança com PEA foca-se em potenciar a comunicação, interação e 

criatividade da criança. Como tal, a musicoterapia tornou-se, não só uma terapia 

fundamental para crianças com autismo, como uma intervenção regular e como parte de 

um diagnóstico. A utilização do não-verbal permite à criança com PEA exprimir-se e 

comunicar intencionalmente com facilidade, encorajando e desenvolvendo o nível de 

comunicação em diferentes contextos, quer familiar, quer escolar (Woodward, 2004).  A 

intervenção terapêutica em musicoterapia possibilitou que o cliente usufruísse de todas 

estas dimensões, sendo uma terapia essencial numa equipa multidisciplinar. 
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Reflexão pessoal 

O presente estágio contribuiu para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. 

Para além de toda a informação e suporte literário, consegui compreender a dimensão da 

musicoterapia, quer a nível terapêutico, quer a nível relacional e interpessoal. A 

psicologia humanista inerente a esta profissão permitiu-me valorizar as caraterísticas e 

particularidades do cliente, sem enfatizar o seu diagnóstico. Esta filosofia permitiu que o 

cliente invocasse o seu ser musical, de maneira a evidenciar a expressão, a comunicação 

musical e a natural sensibilidade à música.   

 É fascinante sentir o impacto positivo que a minha intervenção teve em todos os 

meus clientes e deparar-me com os resultados evidenciados, bem como sentir a 

importância que toda a equipa me destinava enquanto profissional. Verifico agora, após 

trabalhar apenas com crianças com PEA, que, apesar de terem todas o mesmo diagnóstico, 

têm personalidades completamente distintas e únicas. Foi desafiante lidar com esta 

perturbação, mas ao mesmo tempo consegui contemplar cada uma destas personalidades 

únicas, percebendo que estas crianças não são apenas um diagnóstico.  

Inicialmente, senti algumas barreiras no que diz respeito à atividade musical, no 

sentido em que estava a complicar o processo musical, de modo a dar qualidade ao cliente. 

Rapidamente percebi que o cliente não precisava de qualidade, mas sim de 

acompanhamento. Foi libertador desfazer-me de barreiras impostas pela profissão de 

músico, e fazer música com tão pouco, mas com tanto.  
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