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Resumo 

O presente relatório propõe-se a descrever a intervenção musicoterapêutica 

realizada no âmbito do estágio curricular do mestrado em musicoterapia da Universidade 

Lusíada de Lisboa. A intervenção decorreu na instituição Coop LInQUE, Cuidados 

Paliativos em Casa, CRL (LInQUE), entre setembro de 2019 e agosto de 2020.  

Este documento começa por apresentar uma abordagem teórica do tipo de 

patologias, necessidades e desafios ressentidos pela população a receber cuidados 

paliativos, para depois efetuar uma descrição das intervenções realizadas junto dos  

pacientes, familiares, e equipa terapêutica e das respetivas técnicas musicoterapêuticas.  

Durante o estágio, os objetivos da intervenção focaram-se na implementação da 

musicoterapia como complemento das intervenções já propostas pela LInQUE. Sete 

participantes receberam entre quatro a vinte e oito sessões individuais, no seu domicílio 

ou numa Estrutura Residencial para Idosos (ERPI). Destes, são apresentados mais 

detalhadamente dois estudos de caso, um com uma paciente com doença de Alzheimer e 

outro respetivo a um caso de doença oncológica com compromisso respiratório. Foram 

também desenvolvidas sessões de grupo com a própria equipa e com os elementos do 

grupo de apoio ao luto.  

As intervenções foram avaliadas com o recurso a questionários, formulários de 

registo da sessão, análise das gravações de vídeo, à escala Integrated Palliative care 

Outcome Scale (IPOS) e a uma grelha de observação. Os resultados obtidos no final da 

intervenção demonstram o cumprimento dos objetivos inicialmente propostos e o 

benefício da integração da musicoterapia enquanto valência complementar da equipa 

domiciliária de cuidados paliativos.  

Palavras-chave: cuidados paliativos, fim de vida, musicoterapia 
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Abstract 

This report describes the music therapy intervention performed within the scope 

of the curricular internship of the master's degree in music therapy at Universidade 

Lusíada de Lisboa. The intervention took place at the institution Coop LInQUE, palliative 

care at home, between September 2019 and August 2020. 

This document begins with a theoretical presentation of the diseases, needs and 

challenges faced by the palliative care population. It then proceeds with the description 

of the interventions carried out with patients, family members and the therapeutic team, 

together with the applicable music therapy techniques. 

During the internship, the objectives focused on the implementation of music 

therapy as a complement to the interventions already proposed by LInQUE. Seven 

participants received between four to twenty eight individual sessions, either at home or 

in a residential care facility for the elderly. Of these, two case studies are presented in 

more detail, one with a patient with Alzheimer's disease and the other with an oncological 

disease and respiratory compromise. Group sessions were also developed with the team 

itself and with the grief support group. 

The interventions were evaluated using questionnaires, session registration forms, 

analysis of video recordings, the Integrated Palliative care Outcome Scale (IPOS) and 

observation grids. The results obtained at the end of the intervention demonstrate the 

fulfillment of the initially proposed objectives and the benefit of integrating music therapy 

as a complementary discipline within the home palliative care team. 

Keywords: palliative care, end-of-life, music therapy 
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Introdução 

O seguinte documento constitui um requisito da Unidade Curricular Seminário de 

Estágio, e apresenta uma descrição sistematizada e reflexiva do trabalho levado a cabo no 

âmbito do estágio curricular do Mestrado em Musicoterapia da Universidade Lusíada de 

Lisboa, no ano letivo 2019/2020. O estágio decorreu na instituição Coop LInQUE, Cuidados 

Paliativos em Casa, CRL (LInQUE) entre setembro de 2019 e agosto de 2020.  

O estágio desenvolveu-se dentro do espetro alargado que constituem as intervenções 

em cuidados paliativos, nomeadamente no seguimento de doentes com doenças oncológicas, 

síndrome de fragilidade do idoso e pacientes com demências. 

Ao longo do estágio, foram desenvolvidas sessões de musicoterapia em setting 

individual, com doentes com idades compreendidas entre os 65 e os 97 anos. Foram também 

desenvolvidas sessões com os próprios elementos da equipa durante os encontros de melhoria 

contínua, com frequência trimestral. Finalmente, foi realizada uma intervenção pontual com o 

grupo de apoio ao luto da LInQUE. 

Este relatório caracteriza, numa primeira secção, a instituição onde decorreu o estágio, 

assim como a população envolvida. De seguida, é apresentado um enquadramento teórico da 

intervenção em cuidados paliativos, a sua importância e evolução histórica, global e em 

Portugal. Uma vez delimitada a área de intervenção, é feita uma revisão da literatura existente 

no âmbito da musicoterapia e a sua aplicação a este tipo de problemáticas.  

Na sequência das reflexões apresentadas, serão definidos os objetivos gerais e 

específicos do estágio.  

A secção seguinte constitui uma descrição dos métodos adotados no âmbito do referido 

estágio, que inclui a descrição de procedimentos de intervenção e de instrumentos de avaliação.  

Uma vez descrita a metodologia, serão apresentados dois estudos de caso, um com uma 

paciente com demência de Alzheimer e outro com uma doença do foro oncológico, assim como 

as outras intervenções desenvolvidas. 
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As secções seguintes vêm tecer conclusões sobre as intervenções levadas a cabo e a 

prática da musicoterapia neste contexto, terminando com uma reflexão final sobre a experiência 

da estagiária ao longo do referido estágio. 
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Caracterização da Instituição 

A LInQUE é uma cooperativa que iniciou a sua atividade em janeiro de 2015, com o 

propósito de oferecer uma resposta orientada para a melhoria da qualidade de vida e o alívio 

do sofrimento dos doentes com necessidade de cuidados paliativos, assim como as suas 

famílias, dentro do meio natural onde estão inseridos. 

A LInQUE é constituída por uma equipa interdisciplinar que integra profissionais de 

saúde com formação específica em cuidados paliativos. Esta equipa é composta por cerca de 

vinte profissionais e inclui as valências de medicina, enfermagem, fisioterapia, assistência 

espiritual, psicologia, serviço social e terapias não convencionais. Incluem-se nesta última 

designação a medicina tradicional chinesa, a reflexoterapia e a aromaterapia. A LInQUE 

também colabora com outras instituições, estabelecimentos de saúde e técnicos, unindo 

esforços, numa visão holística. Através de uma vertente domiciliária, apoia os doentes e as suas 

necessidades, em conjunto com as suas famílias. 

A equipa reúne-se semanalmente, discutindo de uma forma pluridisciplinar a situação 

clínica dos pacientes, assim como a terapêutica farmacológica e o conjunto das valências 

recebidas. A reflexão da equipa foca-se também nos cuidadores principais e familiares, no 

sentido de lhes proporcionar o melhor apoio e informação, agendando, quando necessário, 

conferências familiares. 

A LInQUE também promove um grupo de apoio ao luto, com o objetivo de apoiar os 

familiares nas suas vivências da experiência de perda e de luto.  
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Descrição da população-alvo 

Os quadros clínicos dos pacientes seguidos pela LInQUE são muito variados, tratando-

se de uma população polimedicada, com elevada prevalência de patologias como a hipertensão, 

diabetes de tipo II e doenças cardíacas e respiratórias. A figura 1 contém uma representação 

global do tipo de condições clínicas que os pacientes apresentam, de acordo com os dados 

recolhidos no início do estágio. Mais de um terço dos doentes têm como diagnóstico principal 

uma doença oncológica, seguindo-se por ordem decrescente a síndrome de fragilidade do 

idoso, as demências e as insuficiências de órgão. 

 
Figura 1 - Diagnóstico principal que motivou o seguimento dos pacientes em cuidados paliativos (recolha efetuada em 
02.01.2020) 
 

Estes pacientes têm graus de dependência variados, desde dependência moderada a 

totalmente dependentes.  

Durante o ano de 2019, 116 pacientes foram acompanhados pela LInQUE. Em janeiro 

de 2020, estavam a ser seguidos 40 pacientes, com idades compreendidas entre os 62 e os 100 

anos. De acordo com a figura 2, a maioria dos pacientes tinham uma idade compreendida entre 

os 81 e os 90 anos, com menos de 9% deles com idade inferior a 70 anos. 
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Figura 2 - Idades dos doentes seguidos pela LInQUE (recolha efetuada em 02.01.2020) 

  
 

Em 2019, a média de dias de acompanhamento dos pacientes foi de 155 dias. Para os 

acompanhamentos até ao final de vida, esta média baixou para os 54 dias (LInQUE, 2019).   

Finalmente, em média, 74% dos pacientes seguidos encontravam-se no seu domicílio, 

enquanto que 26% estavam internados numa instituição (LInQUE, 2019). 
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Enquadramento teórico 

Nesta secção, será apresentada uma reflexão sobre a importância dos cuidados 

paliativos, na realidade atual das doenças prolongadas, assim como as razões históricas que 

permitiram o seu aparecimento e desenvolvimento. Será abordada mais especificamente a 

vertente domiciliária dos cuidados paliativos, assim como o trabalho musicoterapêutico nesta 

população. 

 

Trajetórias de declínio em fim de vida 

Fragmentos de escritos com mais de dois mil anos, da escola estoica, mantêm hoje a 

mesma relevância: “Todas as coisas que brilham em torno de nós são emprestadas. […]. 

Desiguais no nascimento, somos todos iguais na morte.” (Séneca, 1861, p. 296). Se o progresso 

da ciência permitiu a cura de muitas doenças, na abordagem às doenças incuráveis o objetivo 

é retardar o seu agravamento e atenuar os seus sintomas (OMS, 2006).  

O número de mortes devido a estas doenças incuráveis tende a aumentar continuamente. 

Dos 57 milhões de mortes que ocorrem em média por ano em todo o mundo, cerca de dois 

terços são provocados por doenças crónicas degenerativas, nomeadamente doenças 

cardiovasculares, cancro, diabetes e doenças crónicas do pulmão, representando custos 

humanos sociais e económicos muito alargados (WHO, 2011). Em Portugal, o número de 

mortes devido a doenças crónicas degenerativas eleva-se a 86% do total das mortes, elevando-

se a 90.000 mortes por ano (WHO, 2017). Com o envelhecimento da população, o número de 

idosos fragilizados e de pessoas com doenças crónicas está também a tornar-se mais prevalente 

(The Economist, 2017; Baxter, 2014). 

Nas doenças crónicas degenerativas, as trajetórias de declínio de funcionalidade até ao 

fim da vida variam de acordo com o tipo de diagnóstico e podem ser classificadas em três tipos, 

as doenças do foro oncológico, as falências de órgãos e as demências e fragilidades. Este último 

termo é utilizado para definir a fraqueza progressiva dos diversos sistemas do corpo humano, 

assim como a diminuição de reservas, desencadeados pela idade ou por uma doença prolongada 

(Lynn, 2003). 



Dar mais vida aos dias 

 

 
 
 
 
Diana Sónia Cangueiro   7 
 

O declínio do estado de saúde no fim da vida varia de pessoa para pessoa, assim como 

a forma como ele é vivido. Em muitas doenças do foro oncológico, conforme ilustrado na figura 

3, os pacientes tendem a manter um nível de funcionamento durante um período alargado de 

tempo. Quando a doença fica disseminada, o declínio da funcionalidade do doente que precede 

a morte é habitualmente rápido (Lynn, 2003). Apesar deste declínio ser progressivo, os doentes 

tendem a experienciar incerteza e um sofrimento emocional acentuado nos quatro estádios de 

transição: no diagnóstico, na alta após o tratamento, na evolução da doença e na fase terminal. 

É frequente os doentes sentirem-se particularmente ansiosos e com perceção de falta de suporte 

aquando da espera de resultados, no início de novos tratamentos e no diagnóstico de doença 

incurável. Por outro lado, os efeitos secundários trazem com eles a sensação de que a pessoa 

está mais doente do que quando ainda não estava a receber tratamento. Em paralelo, a invasão 

dos tratamentos na vida diária e os medos associados a este tipo de doença limitam 

progressivamente a vida social do doente. Assim, a solidão é muito presente, em particular na 

fase terminal (Murray, 2007). 

O segundo gráfico da figura 3 ilustra o modelo de declínio do estado de saúde numa 

situação de falência cardíaca e respiratória progressiva, em que os pacientes podem viver 

durante um tempo relativamente longo, marcado por alguns episódios de stress fisiológico, que 

conduzem a uma deterioração rápida da sua funcionalidade. Os pacientes sobrevivem a alguns 

destes episódios e acabam por falecer duma complicação de um deles, normalmente de forma 

mais repentina (Lynn, 2003). Nestes casos, a qualidade de vida diminui progressivamente, com 

episódios de deterioração aguda, que necessitam por vezes de internamento hospitalar. O 

mundo social também encolhe e o doente sente-se muitas vezes aprisionado ou tratado como 

se fosse uma pessoa inválida. Estes fatores contribuem para a perda de independência e de 

identidade do doente. Por outro lado, as necessidades psicológicas tendem a espelhar as 

evoluções físicas e sociais. Os problemas físicos repentinos são muitas vezes acompanhados 

de ansiedade aguda (Muray, 2007). 

O último modelo de declínio do nível de funcionamento representado na figura 3 

engloba os casos de demência e de fragilidade e as doenças degenerativas tais como o 

Alzheimer, em que os doentes experienciam uma diminuição da funcionalidade habitualmente 

mais prolongada (Lynn, 2003). Devida ao carácter progressivo deste declínio, este grupo tem 
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elevados níveis de comorbidades, que resultam numa diminuição da qualidade de vida por 

períodos mais longos do que os encontrados nos outros dois grupos (Cohen-Mansfield, 

Skornick-Bouchbinder & Brill, 2018).  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A transposição destes modelos para a vida real nem sempre é assim tão clara. Por vezes, 

a fase final de uma doença de tipo demência pode ser precipitada pelo aparecimento de uma 

malignidade ou uma doença crónica simultânea que precipita o fim de vida. No entanto, esta 

classificação tem a vantagem de ajudar a entender duma forma mais global o tipo de 

necessidades do paciente em fim de vida (Kane, 2007). Adicionalmente, estas evoluções 

confirmam que quanto mais tempo vive uma pessoa, mais é provável que o seu declínio pré-

morte seja mais prolongado, com uma progressiva diminuição da sua função em vez dum 

evento terminal agudo, como um ataque cardíaco (Stoyles, 2014). 

 

Figura 3 - Trajetórias de estádios funcionais típicos em pessoas 
com doença crónica progressiva. Fonte: Lynn, 2003 
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Sofrimento em doenças crónicas e fim de vida 

 Importa ter presente que o sofrimento associado às doenças crónicas progressivas é um 

problema crescente. Todos os anos, mais de 25,5 milhões de pessoas morrem com um 

sofrimento grave relacionado com problemas de saúde, associado a condições que limitam a 

sua vida. Por outro lado, mais de 35,5 milhões de pessoas que não morreram devido às suas 

condições de saúde também experienciaram sofrimento grave relacionado com problemas de 

saúde (Knaul, 2018). 

 Este sofrimento é multifacetado: além do sofrimento físico, o doente experiencia muitas 

vezes um sofrimento psicossocial, devido ao luto pela perda presente e antecipada, ao medo e 

incertezas relativamente ao futuro, à não resolução de assuntos do passado ou à preocupação 

pelos entes queridos (Block, 2006). Ocorrem também situações em que o doente perde a sua 

independência ou liberdade, experiencia o sentimento de falta de sentido da sua vida e se vê 

limitado na sua capacidade de comunicar com pessoas próximas (Dobrikova, Mackova, 

Pavelek, Turabi, Miller & West, 2016) . 

As projeções globais também trazem mensagens preocupantes relativamente à evolução 

deste problema nos próximos anos. Prevê-se que a carga de sofrimento grave relacionado com 

a saúde venha a duplicar até 2060, com especial impacto nos idosos, num aumento projetado 

de 183% entre 2016 e 2060. A condição de saúde com o maior aumento relativo previsto é a 

demência, com um acréscimo de 264% entre 2016 e 2060 (Sleeman, Brito, Etkind, Nkhoma, 

Guo, Higginson, Gomes & Harding, 2019). 

À luz do conhecimento atual e dos recursos terapêuticos que permitem diminuir o 

sofrimento e preparar para uma morte confortável, implementar os cuidados paliativos 

necessários deverá ser considerado um assunto de saúde pública prioritário (Stjernsward, 

Foley, Ferris & 2007; Baxter, 2014).  

Este sofrimento em fim de vida também pode ser influenciado pela experiência 

individual de luto. 
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Experiência de luto e fim de vida 

A língua inglesa tem vários termos associados à palavra “luto” portuguesa. Grief, 

enquanto reação a uma perda ou morte, pode ser experienciada de forma mental, física, social 

e/ou emocional. Bereavement representa o período de tempo em que o grief ocorre após uma 

perda e depende do grau de ligação à pessoa que desapareceu e do tempo passado na 

antecipação da perda. Finalmente, mourning é o processo pelo qual a pessoa se adapta a uma 

perda e é influenciado por convenções sociais e ritos culturais, assim como pelas estratégias de 

coping ou de enfrentamento individuais (Fisher Center for Alzheimer’s Research Foundation, 

2019). 

O pre-bereavement acontece durante o período que antecede a morte, em situação de 

doença prolongada. É por isso um processo único, no qual tanto a perda como o luto enquanto 

grief estão presentes. Além do avistamento da perda do ente querido, ocorre também 

frequentemente uma deterioração progressiva das suas capacidades motoras e cognitivas e 

consequente autonomia (Potvin, Bradt & Ghetti, 2018). Nalgumas demências, como na doença 

de Alzheimer, à medida que esta progride, os traços de personalidade vão desaparecendo com 

as capacidades cognitivas e a memória. Frequentemente, na altura da morte, a pessoa que os 

familiares conheciam, os seus traços de carácter, as suas preferências e as suas competências 

já desapareceram há muito tempo (Hundt, 2014). 

Consequentemente, os cuidadores e familiares de doentes em fim de vida têm um risco 

acrescido de desenvolver stress, sentimentos de raiva, depressão, comprometer o seu sistema 

imunitário e consequentemente o seu estado de saúde geral. A resiliência dos cuidadores foi 

descrita como a capacidade de enfrentar as adversidades, adaptando-se durante o pre-

bereavement, em equilíbrio com a nova realidade, sem sacrificar o amor e a conexão com o 

ente querido (Potvin et al., 2018). 

 

História e definição dos cuidados paliativos 

O termo “hospício” foi utilizado pela primeira vez pela Jeanne Garnier, em 1842, que 

recolheu doentes cancerosos e queimados, sem esperança de sobrevivência e totalmente 

abandonados pela sociedade, devido ao seu aspeto físico (Richard, 2015). Este termo foi 
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reutilizado mais tarde por Cicely Saunders aquando da fundação do St. Cristopher’s Hospice 

em Londres em 1967. Quando percebeu que os médicos desertavam os pacientes em fim de 

vida, Saunders propôs a criação de um hospício, a primeira instituição mundial moderna a 

oferecer um quadro propício para o desenvolvimento da hospice medicine, literalmente uma 

medicina de hospício. Ao longo da sua vida, Saunders expandiu a sua atividade, centrando-se 

na ajuda aos pacientes terminais (British Medical Journal, 2005).  

Cicely Saunders teve uma grande influência na medicina e nos cuidados de saúde, 

conseguindo fazer evoluir a visão e a forma como as equipas médicas se relacionavam com os 

doentes em fim de vida, lutando sempre no sentido do respeito da vida e da dignidade dos que 

sofrem de uma doença grave (The New Atlantis, 2005). Saunders enfatizou a importância da 

qualidade da vida, mais do que a quantidade de vida, no “dar mais vida aos dias do que dias à 

vida” (como citado em Baron, Hassard, Cheetham, Sharifi, 2018, p. 101).  

Cicely Saunders foi também a primeira a explorar um conceito de dor que ultrapassa os 

sintomas e o desconforto físico (Dobson, 2017). A dor física é também modulada por uma dor 

psicológica, espiritual e até social. Neste quadro de “dor total”, é necessário um tratamento 

holístico (Dobson, 2017; Doyle, 2013; Saunders, 2017), possível com a criação de equipas 

multidisciplinares compostas por enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionais, assistentes sociais e espirituais, que se adaptam às especificidades culturais e aos 

diferentes settings terapêuticos (Lugton, McIntyre, 2005).   

O temo de medicina paliativa (palliative medicine em inglês) foi utilizado pela primeira 

vez pelo médico Balfour Mount, que criou em 1975 a primeira Unidade de Cuidados Paliativos 

(UCP) no Royal Victoria Hospital de Montreal. Balfour Mount escolheu o termo paliativo, 

derivado do latim pallium, que significa casaco ou manta (Borasio, 2014). O pallium era um 

casaco utilizado pelos gregos, ao invés da tradicional toga utilizada pelos romanos (Littré, 

1873). 

A primeira definição da World Health Organization (WHO) acerca dos cuidados 

paliativos data de 1990 (WHO, 1990) e foi revista em 2002. Esta definição, válida hoje, define 

os cuidados paliativos como: 
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 [...] uma abordagem que melhora a qualidade de vida dos pacientes e das suas 

famílias enfrentando os problemas associadas a doenças com risco de vida, 

através da prevenção e alívio do sofrimento, com a ajuda da identificação 

precoce, avaliação e tratamento rigoroso da dor e de outros problemas físicos, 

psicossociais e espirituais (pág. XV, 2002, WHO).  

Os cuidados paliativos permitem a afirmação da vida e a visão da morte como um 

processo natural. Não têm por missão adiar o fim de vida, mas podem atrasar o curso da doença, 

dado que aumentam a qualidade de vida dos pacientes duma forma global (WHO, 2014). 

Apesar das terapêuticas paliativas utilizadas serem geralmente direcionadas para o controlo de 

sintomas, dando conforto do paciente, este poderá continuar a receber terapias curativas mesmo 

após a integração em cuidados paliativos (AMN Healthcare, 2019). 

Se a Cicely Saunders chamou à atenção dos profissionais de saúde para a importância 

dos cuidados aos pacientes em fim de vida desde os anos 50, foi preciso esperar pela publicação 

de On Death and Dying em 1969 para que o assunto fosse descoberto pelo grande público 

(Pajka, 2017). 

A autora desta obra, Elisabeth Kübler-Ross, psiquiatra originária da Suíça, estudou a 

forma como a morte é ressentida, baseando-se na sua prática clínica (Afonso, 2013; Oransky, 

2004). Kübler-Ross classificou cinco estádios principais no estudo do fim de vida: a negação, 

enquanto tentativa de combater emoções demasiado fortes, a raiva, quando a negação já não é 

possível, a negociação, que pode envolver Deus ou uma proposta de mudança de vida em troca 

da cura, a depressão, quando a perda é visível e vista duma forma prática. Nesta fase, a pessoa 

precisa especialmente do suporte da família e dos cuidadores. Na etapa final de aceitação, a 

depressão desaparece, deixando lugar à calma (Kessler & Kübler-Ross, 2004). Mesmo se esta 

teoria não é aceite por todos (Werth, 2005), reforça a ideia que o fim de vida envolve 

sentimentos difíceis e complexos, únicos para cada pessoa. 

Importa agora abordar a realidade dos cuidados paliativos em Portugal, desde a sua 

origem até à situação atual. 
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Cuidados paliativos em Portugal 

 Os primeiros desenvolvimentos dos cuidados paliativos em Portugal tiveram início 

num hospital geral em 1992 numa Unidade de Dor. Em 1996, a primeira equipa domiciliária 

de cuidados paliativos nasceu no centro de saúde de Odivelas (Neto, Marques, Gonçalves, 

Salazar, Capelas, Tavares et al., 2009). Esta foi a primeira equipa a prestar cuidados paliativos 

estruturados a doentes não oncológicos, em casos de doenças degenerativas, insuficiências de 

órgãos e demências em estado avançado. Além do apoio aos doentes, a equipa percebeu desde 

cedo a importância do envolvimento das famílias e dos cuidadores (Neto, 2005).  

 Em 2004, o governo publicou um programa nacional de cuidados paliativos, propondo 

a criação de unidades de cuidados paliativos compostas por equipas multidisciplinares. Neste 

programa, as intervenções consideradas como essenciais são o alívio da dor e de outros 

sintomas, o suporte psicológico, emocional e espiritual do paciente, assim como o apoio à 

família durante a doença e o luto (Neto, Marques, Gonçalves, Salazar, Capelas, Tavares et al., 

2009).  

Mais recentemente, o Despacho n.º 14311-A/2016 veio propor a construção de uma 

rede nacional de cuidados paliativos segundo um modelo colaborativo e integrado, com a 

intervenção das equipas de cuidados paliativos nos três níveis de cuidados de saúde existentes 

em Portugal: nos cuidados de saúde primários, nos cuidados de saúde hospitalares e nos 

cuidados continuados integrados, com um acesso rápido e flexível a estas equipas (Diário da 

República n.º 228/2016). 

No seu relatório de Outono 2018, o observatório português dos cuidados paliativos 

estimou que cerca de 102 mil doentes adultos necessitaram de cuidados paliativos em 2017. 

No entanto, as pessoas que efetivamente receberam cuidados nos recursos paliativos existentes 

em Portugal representaram cerca de 12 mil pessoas, o que corresponde a 10% das necessidades 

totais. Este número revela que, apesar dos avanços conseguidos nos últimos anos, ainda existe 

uma cobertura estrutural e profissional deficiente, assim como assimetrias e obstáculos à 

acessibilidade necessária destes cuidados (Capelas, 2018). 

É pertinente explorar qual a importância e função dos cuidados paliativos domiciliários, 

sendo o terreno do presente estágio. 
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Cuidados paliativos domiciliários 

Apesar da generalidade das pessoas preferir morrer em casa, em muitos países a morte 

continua a ocorrer predominantemente nos hospitais, à exceção da holanda, que tem 

conseguido elaborar estruturas onde as pessoas possam em morrer em casa. Nos Estados 

Unidos, a proporção de pessoas a morrer em casa é de cerca de 18% a 32% (WHO, 2004). 

Portugal segue a tendência global, em que cerca de 61,7% das pessoas morrem nos 

hospitais e 29,6% das pessoas morrem em casa. Em contraste, segundo Gomes, Sarmento, 

Ferrera e Higginon (2013), 51,2% dos inquiridos informaram preferir morrer em casa, 35,7% 

numa unidade de cuidados paliativos, 8,2% num hospital e 2,2% num lar ou numa residência. 

Estes números apontam para um desfasamento entre as preferências individuais e a realidade. 

No entanto, estes dados têm de ser mitigados, dado que nas certidões atuais de óbitos, a UCP 

está incluída em hospitais (Capelas, 2018). 

Em 2013, foram contabilizadas entre 9 a 14 equipas a prestar apoio domiciliário 

paliativo em Portugal (Gomes et al., 2013). Segundo Capelas (2010), a necessidade real de 

Portugal é de 106 equipas de cuidados paliativos domiciliários distribuídas proporcionalmente 

pelo país. 

Os benefícios dos cuidados paliativos domiciliários são vários. Um dos mais 

importantes para os pacientes e as suas famílias é a diminuição significativa do número de re-

hospitalizações (Ranganathan, 2013). Por outro lado, estes permitem reduzir o número de 

mortes em ambiente hospitalar (Seow, H., Brazil, K., Sussman, J., Pereira, J., Marshall, D., 

Austin, P. et al., 2014), indo de encontro aos desejos dos pacientes (Gomes, Sarmento, Ferreira, 

Higginson, 2013). Finalmente, são vários os estudos que referem uma diminuição dos custos 

associados ao seguimento em cuidados paliativos domiciliários, em comparação com o 

tradicional seguimento nos hospitais (CHPCA, 2012; Teo, Raj, Tan, Ng, Heng & Leong, 2014; 

Smith, Crick, O’Hara & Normand, 2014; Wong, So, Ng, Lam, Ng, Ng, Chau & Sham, 2018). 
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A musicoterapia e a sua aplicação em cuidados paliativos 

As descrições das propriedades terapêuticas da música podem recuar até papiros 

datados de 1500 AC, e mais tarde na ligação que os gregos faziam entre os modos ou escalas 

musicais e o poder de evocar qualidades de relaxamento ou pelo contrário de incitar à guerra. 

Na idade média e no renascimento, existem várias referências à forma como a música pode 

afetar a nossa psique ou fisiologia. Mas só em 1900 é que a investigação científica permitiu 

abrir caminho para a profissão de musicoterapeuta, hoje internacionalmente estabelecida 

(Kelly, 2002). 

Nas décadas de 1940 e 1950, formações de músicos começaram a tocar para veteranos 

de guerra, não apenas para entretenimento, mas para o alívio do trauma, ansiedade e depressão. 

A necessidade de entender melhor este conceito motivou a realização de vários estudos 

científicos, assim como a fundação da US National Association of Music Therapy em 1950, 

reconhecendo a musicoterapia enquanto disciplina (Kelly, 2002). Em Portugal, a profissão 

começou a ganhar mais destaque nos anos 70. O primeiro curso de formação foi criado em 

1989 (Oliveira & Gomes, 2014) e em 1996 a associação portuguesa de musicoterapia (APMT, 

2020). 

O conceito de musicoterapia pode ser definido por um processo de intervenções 

sistemáticas onde o terapeuta acompanha o paciente para atingir saúde, através de experiências 

musicais que ocorrem no seio de uma relação de suporte, contenção e cocriação musical 

(Bruscia, 2014). Esta relação entre o terapeuta e o paciente é um elemento chave no processo 

musicoterapêutico (Mofredji et al., 2016), permitindo ir de encontro às necessidades 

individuais físicas, emocionais, cognitivas ou sociais do paciente (AMTA, 2005). 

São várias as qualidades terapêuticas da música que a musicoterapia utiliza em cuidados 

paliativos. A nível fisiológico, a música pode acelerar ou retardar as funções orgânicas mais 

importantes, nomeadamente a circulação sanguínea, a respiração, a digestão ou o metabolismo. 

A música atua também sobre o sistema nervoso central e periférico, podendo induzir respostas 

mais sedativas ou pelo contrário mais estimulantes (Amoros, 2011, Astudillo, Casado da Rocha 

& Mendinueta, 2005). A música também ativa conexões neuronais envolvidas no prazer em 

maior extensão do que na linguagem falada (O’Callaghan, 2016). A nível do domínio 
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emocional e expressivo, a música tem a capacidade de criar um canal seguro no qual os 

pacientes podem exprimir emoções reprimidas, que quando não resolvidas podem aumentar o 

seu sofrimento físico ou psicológico (Porter, McConnell, Clarke et al., 2017; Astudillo et al, 

2005). A nível social, a música permite a partilha de experiências gratificantes, fortalecendo o 

laço com os entes queridos e diminuindo o isolamento. A sua natureza estruturada permite a 

reorganização, tanto interna como dentro de um grupo. A nível psicológico, a música fortalece 

a identidade, aliviando medos e ansiedades. No espaço criativo, o paciente pode sentir-se 

ouvido e compreendido, endurando mais as adversidades. A nível intelectual, a música pode 

aumentar a capacidade de concentração e fomenta a imaginação e a criatividade, estimulando 

também a memória recente e a memória a longo prazo (Amoros, 2011; O’Callaghan, 2016; 

Porter et al., 2017). 

Existem vários modelos de ensino da musicoterapia, mas os mais proeminentes 

baseiam-se em três escolas principais. Na escola humanista, o centro da intervenção está no 

“aqui e agora”, indo de encontro às necessidades individuais. Na escola psicanalítica, o intuito 

é aceder ao mundo interior e ao inconsciente do paciente com a utilização das possibildades 

simbólicas da música. Na escola comportamental, a música é utilizada como um meio de 

reforçar comportamentos contingentes e extinguir comportamentos inadaptados (Wigram, 

2002). 

Muitas intervenções musicoterapêuticas nos cuidados paliativos têm uma abordagem 

criativa ou music-centered, na sequência do proposto pelos pioneiros Paul Nordoff e Clive 

Robbins na década de 1960 (Kelly, 2002), que trabalharam com crianças portadoras de 

deficiências intelectuais, físicas ou com patologias psiquiátricas. Neste modelo, o terapeuta 

utiliza música improvisada para ressoar com diversos aspetos emocionais ou físicos do 

paciente, mantendo uma atmosfera de aceitação e de resposta, entendo as suas necessidades 

individuais (Hadley, 1999). Esta abordagem baseia-se em fundamentos humanísticos, 

nomeadamente no proposto pelo Abraham Maslow, que apresenta as necessidades humanas 

em formato de pirâmide, desde as mais básicas na parte inferior, até a experiência de 

sentimentos de plenitude e de realização individual no topo. Quando esta autorrealização não 

é conseguida, o indivíduo pode encontrar-se desorganizado e incapaz de se confrontar com a 

morte ou com questionamentos sobre o sentido da vida (Scovel & Gardstrom, 2012). 
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Esta abordagem humanista e centrada na pessoa está em total consonância com o 

proposto pela Cicely Saunders, quando menciona “você importa porque você é você, e você 

importa até o último momento de sua vida” (Saunders, 2005). No entanto, a morte ainda é 

muitas vezes percebida como não desejável, não pensável, e relegada para um plano de sombra 

(Tao, 2019). Vivemos numa época de especial evitamento e negação da morte, que tende a 

isolar a pessoa idosa ou doente, talvez por ela representar o reflexo da nossa própria 

mortalidade (NHPCO, 2016). 

Se muitos pacientes experienciam algum tipo de sofrimento em fim de vida, existem 

também alguns que conseguem atingir um grau elevado de aceitação da sua doença e do seu 

prognóstico. As condições habitualmente presentes nesta aceitação, assim como a experiência 

de paz no fim de vida, incluem uma boa comunicação e confiança do paciente na sua família, 

na equipa clínica, assim como a capacidade de poder partilhar medos e preocupações (Block, 

2006). Especificamente, há alguns fatores que podem ajudar: a família e o estreitamento das 

relações com as pessoas mais importantes, manter um sentido de controlo perante a vida, evitar 

o prolongamento inapropriado da vida, controlar adequadamente a dor e outros sintomas, ficar 

em casa, poder escolher os seus tratamentos, suprir necessidades espirituais e não ser tratado 

com alguém que está a morrer, mas como uma pessoa em toda a sua identidade (Werth, 2005). 

É preciso também manter presente que a experiência do doente acerca da sua doença terminal 

irá ser sempre totalmente única e afetada por fatores múltiplos (Block, 2006). 

A utilização das características intrínsecas da música em contexto terapêutico pode ser 

uma das bases de apoio que permita esta aceitação do fim de vida. A musicoterapia pode assim 

servir de suporte, de veículo de expressão emocional, ajudando o doente no seu conforto, na 

resolução de emoções fortes e no enfrentamento de um tempo desafiante (Amoros, 2011, Porter 

et al., 2017).  

 
Tipos de intervenção musicoterapêutica em cuidados paliativos  

O universo das intervenções musicoterapêuticas em cuidados paliativos será explorado 

nos diferentes intervenientes, com os pacientes, com os cuidadores e familiares e com a própria 

equipa de profissionais, desenvolvendo-se de seguida o espectro das técnicas utilizadas e ainda 

o trabalho pessoal do musicoterapeuta. 
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Intervenção com os pacientes. Preissler, Kordovan, Ullrich, Bokemeyer e Oechsle, 

(2016) procuraram sistematizar as necessidades individuais dos pacientes na intervenção 

musicoterapêutica em fim de vida. Neste estudo, os temas mais importantes considerados pelos 

doentes relacionaram-se com a doença, o tratamento, o lidar com a situação, as emoções e o 

ressentido individual, a biografia, o ambiente social e finalmente a própria morte e a 

espiritualidade. 

A intervenção musicoterapêutica em cuidados paliativos poderá ser categorizada em 

três tipos de necessidades: as necessidades físicas, as necessidades psicossociais, e as 

necessidades da pessoa de uma forma global ou integrativa. 

 
Necessidades físicas. A experiência da dor no fim de vida é intrinsecamente 

multifacetada e o resultado de fenómenos complexos, influenciados por fatores fisiológicos, 

sociais, emocionais e espirituais (Magill, 2001). Vários estudos demonstraram a melhoria da 

dor na utilização de musicoterapia (Hartwig, 2010; Gramagliaa, Gambaroa, Vecchia, 

Licandroc, Rainad, Pisanih et al, 2019; Pathania, Clater, Vose & Navarra, 2019).  

Fisiologicamente, a dor poderá ser controlada com a intervenção musicoterapêutica de 

duas formas: bloqueando os recetores da dor e estimulando o cérebro a produzir endorfinas. 

Assumindo que existe um número limitado de vias de condução do sinal da dor até ao cérebro, 

os recetores que reagem à música poderão ser impedidos de conduzir o sinal, diminuindo a 

sensação de dor. Por outro lado, a libertação de endorfinas poderá conduzir a um estado de 

maior relaxamento, onde a perceção da dor também é diminuída (Cardozo, 2004). Assim, ao 

estarem envolvidos com músicas significativas, os pacientes poderão experienciar uma 

diminuição da intensidade da dor (Bailey, 1984). 

Adicionalmente, todas as técnicas que contribuem para a regulação fisiológica, 

nomeadamente no trabalho de respiração ou de canto, também poderão contribuir para 

maximizar o oxigénio disponível, facilitando o relaxamento e diminuindo a experiência de dor 

(Rykov, 2001). 

A musicoterapia também permitiu melhorar o sono dos doentes, diminuindo a 

assistência farmacológica e o nível de sedativos a administrar (Mofredji et al., 2016, Kamioka 
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et al., 2014; Lee, 2016), contribuindo para uma diminuição da ansiedade (Hartwig, 2010). Este 

efeito pareceu ser positivamente influenciado pelas escolhas musicais dos próprios doentes 

(Clark, 2006). 

 
Necessidades psicossociais. A musicoterapia pode aumentar o bem-estar emocional do 

paciente, fortalecendo a sua autoidentidade. Todas as escolhas que um paciente faz durante as 

sessões podem estimular positivamente a sua capacidade de se exprimir, permitindo-lhe ao 

mesmo tempo explorar novas ideias (Magill, 2001; Clements-Cortés, 2016). 

A musicoterapia também pode fortalecer a capacidade comunicativa do doente, 

permitindo-lhe expressar sentimentos dos quais ele possa não estar ciente, de forma verbal ou 

não verbal, através de um suporte seguro. Neste sentido, o papel do terapeuta é de facilitar, 

suportar e validar (Magill, 2001; Clements-Cortés, 2010).  

Por outro lado, a abordagem despatologizante da musicoterapia permite a expressão e 

a vivência de sentimentos desafiantes mais facilmente do que com a utilização de palavras, que 

se podem tornar desconfortáveis ou desadequadas. O paciente também pode ter perdido o uso 

da palavra, sentir-se demasiado fraco ou estar ligado a um ventilador ou tubo endotraqueal, o 

que o impede de elaborar verbalmente sobre as suas ideias e emoções, mas ainda assim não o 

impede de partilhar experiências musicais com o terapeuta (Mofredji et al., 2016). 

Um dos desafios importantes para o doente em fim de vida é conseguir fechar as 

relações com os seus familiares e próximos. A musicoterapia pode ajudar a que esta conclusão 

aconteça com mais serenidade. Alguns dos sentimentos que se podem exprimir com a ajuda da 

música, nas suas variadas formas, são: “Eu gosto de ti”, “Obrigada”, “Perdoa-me”, “Eu perdoo-

te” e “Adeus” (Clements-Cortés, 2010). 

 

Necessidades globais. A musicoterapia em fim de vida também demonstrou permitir 

um aumento da qualidade de vida dos pacientes (Romo, Gifford, 2007; Hartwig, 2010; 

Gramagliaa, Gambaroa, Vecchia, Licandroc, Rainad, Pisanih, et al, 2019; Pathania, Clater, 

Vose, Navarra, 2019).  

 



Dar mais vida aos dias 

 

 
 
 
 
Diana Sónia Cangueiro   20 
 

A qualidade de vida deve ser vista duma perspetiva holística, incluindo o controlo dos 

sintomas físicos, o suprir das necessidades psicológicas dos doentes, o providenciar suporte e 

conforto, o facilitar da comunicação e o ir de encontro às necessidades espirituais (Bradt, Joke 

& Dileo, 2010). Se, por um lado, os restantes membros da equipa se focam normalmente apenas 

num destes aspetos individuais, os musicoterapeutas podem ajudar positivamente na qualidade 

de vida duma forma mais global, trabalhando numa perspetiva mais integrativa, podendo unir 

o domínio físico, emocional, cognitivo e espiritual (Hilliard, 2004). 

Os pacientes podem ainda projetar de forma única as suas necessidades individuais, 

porque a música tanto pode pertencer ao domínio humano ou físico como consegue transcendê-

los, enquanto experiência transformativa (O’Callaghan, 2016; Porter et al., 2017). Isto acontece 

quando a pessoa se envolve totalmente na música, como meio e fim da experiência estética, 

levando ao desenvolvimento de um sentido e propósito na vida (Tsiris, 2008). Ao conectar-se 

a outras realidades mais abrangentes, o ego é expandido para além das limitações do tempo e 

do espaço. Este domínio transpessoal permite a experiência de beleza ou de exaltação estética, 

transformando a identidade através de experiências de universalidade, nas quais a pessoa perde 

as fronteiras do eu, para aceder à consciência de uma realidade mais ampla, permitindo a 

transformação do sofrimento (Bruscia, 2014). Este conceito encontra a sua amplitude no final 

de vida, em que o musicoterapeuta procura ajudar os pacientes a realizarem o seu pleno 

potencial, mais do que tratar, respeitando os indivíduos e as suas características únicas e 

aumentando o seu bem-estar e a sua relação com os outros (Clements-Cortés, 2010).  

O objetivo da intervenção musicoterapeuta em fim de vida visa acompanhar as 

necessidades físicas, psicológicas, emocionais, socias e espirituais dos pacientes. O terapeuta 

assume um papel de catalisador e facilitador da expansão da consciência, numa experiência 

centrada no aqui e no agora, encorajando a criatividade e a livre expressão. Esta intervenção 

com os pacientes está intrinsecamente ligada à intervenção com as famílias e cuidadores. 

 
Intervenção com as famílias e cuidadores. No fim de vida, a musicoterapia 

demonstrou ser benéfica não apenas para os pacientes, mas também enquanto suporte para os 

cuidadores e a família, ajudando-os a encontrar novas formas de comunicação numa situação 

difícil, criando ao mesmo tempo memórias positivas que os podem suportar durante o processo 

de pré-luto e de luto (Clement-Cortés, 2016). 
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Ao aumentar o bem-estar do doente, nas suas necessidades físicas, psicossociais e 

globais, a musicoterapia pode fornecer uma forma de alívio aos cuidadores e à família, 

diminuindo os seus níveis de stress. Em paralelo, a musicoterapia permite a partilha de 

emoções na forma de experiências musicais conjuntas, onde toda a família pode participar. 

Para alguns pais de crianças internadas, a musicoterapia foi considerada o único estímulo 

positivo dentro de um tempo tão exigente (Lindenfelser, Hense & Mcferran, 2011). 

A musicoterapia também facilita a comunicação familiar, permitindo às famílias 

expressarem-se através de um meio mais acessível do que as palavras. As sessões são um tempo 

positivo, em que pode existir relaxamento, alegria, e um esquecimento temporário de toda a 

situação envolvente. Quando os pacientes e os seus familiares tocam em conjunto numa sessão 

musicoterapêutica, é uma oportunidade para todos se conectarem à parte “saudável”, fora da 

doença, constituindo uma experiência intimamente ligada à qualidade de vida do paciente e 

dos seus próximos (Lindenfelser, Hense & Mcferran, 2011).  

Por outro lado, o fim de vida é um período crucial no que respeita a assuntos não 

resolvidos. A musicoterapia pode permitir reatar laços nos casos em que o doente e a sua 

família se afastaram ou passaram por uma situação de conflito. A expressão destas emoções 

pode evitar o aparecimento de sentimentos de culpa nos familiares, depois do paciente ter 

falecido (Kelly, 2008; Clements-Cortés, 2010).  

A criação de um legado também pode ser um objetivo planeado com o paciente no 

início das intervenções ou acontecer espontaneamente. Este legado oferece continuidade 

através de um objeto físico, seja uma música ou um álbum e irá permitir ajudar no trabalho de 

luto dos familiares ou cuidadores depois do falecimento do doente. Alguns destes familiares 

irão utilizar o legado, ouvindo a produção musical como forma de conforto. Outros nunca irão 

utilizá-lo, mas sabem que ele existe, conservando-o como algo sagrado (Clare O'Callaghan, 

2013). 

 Em conjunto com as artes criativas, a musicoterapia também é muitas vezes útil no 

trabalho de luto, principalmente num setting em grupo, porque fornece uma estrutura dentro da 

agitação emocional (Neimeyer, 2000). Neste espaço terapêutico partilhado, é possível a 

partilha de experiências individuais de luto, assim como a ativação de recursos internos. A 

música criada em conjunto pode assim ser uma oportunidade para os membros dos grupos 
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conectarem-se com memórias, continuando a alimentar o vínculo com os falecidos (Wilkerson 

& DiMaio 2013). 

 
 

Intervenção com a equipa terapêutica. Trabalhar em cuidados paliativos é estar 

diariamente confrontado a um ambiente com fatores de stress, tais como o contacto com o 

sofrimento do outro, a perda e a morte (Galiana, Amparo, Gustaco, Enric & Noemí, 2018). Na 

sequência da morte de um paciente, sentimentos como a tristeza, a perda, o falhanço, a 

impotência, a culpa ou mesmo a raiva podem acontecer (Chen, 2018). De acordo com Kearney, 

Weininger, Vachon, Harrison e Mount (2009), este tipo de situações pode provocar uma fadiga 

por compaixão nos profissionais. Esta assemelha-se a um transtorno de stress pós-traumático, 

mas com a intensidade da experiência emocional centrada nos problemas do outro e não no 

próprio. Por outro lado, o volume e a natureza destes casos podem também dar origem a um 

estado de exaustão emocional ou burnout, despersonalização, sintomas depressivos, ansiedade 

e distúrbios do sono (Kearney, Weininger, Vachon, Harrison, Mount, 2009).                                                                                                                                                           

A falta de recursos, a não participação nas decisões centrais dos doentes, assim como 

trabalhar em situações em que o sofrimento dos doentes e das famílias está particularmente 

presente podem precipitar estes sintomas, deixando por vezes o terapeuta sem apoio ou espaço 

para se reequilibrar emocionalmente e reaver a sua eficácia intelectual (Demerouti, 2000; 

Aiken, 2002). 

Estão também descritos fenómenos de contratransferência, nos quais o terapeuta se 

deixa invadir por angústias primitivas, como o medo de afundar e de morrer com o outro, numa 

espécie de contaminação emocional que acaba por representar uma fragilidade narcísica (Reny, 

2013). Todos os sentimentos internos não resolvidos do terapeuta acerca da sua própria morte 

e dos seus processos de luto irão perturbar o processo terapêutico. Pode ocorrer uma colusão, 

numa dinâmica inconsciente entre o paciente e o terapeuta, que partilham um problema 

semelhante e não resolvido, prejudicial ao desenvolvimento da terapia (Schulz-Quach, 2018; 

Stiefel et al., 2017). Adicionalmente, o profissional de saúde pode experienciar uma culpa 

existencial por ser aquele que sobrevive, ficando por vezes com o pensamento que podia ter 

feito mais (Breitbart, 2017). 
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O profissional de saúde irá sentir-se mais preparado para lidar com todas as situações 

acima descritas se receber formação específica em cuidados paliativos, na qual ele possa refletir 

sobre a sua própria morte e os seus medos. Nesta formação, além de toda a componente teórica 

sobre as dificuldades físicas, emocionais e relacionais em fim de vida, é de especial relevância 

a partilha de experiências pessoais em pequenos grupos, que permitem uma reflexão individual 

mais aprofundada (Schulz et al., 2015).  

A investigação acerca dos benefícios da musicoterapia com a própria equipa de 

profissionais é ainda muito reduzida. Hilliard (2006) estudou de que forma a intervenção 

musicoterapêutica na forma de sessões em grupo pode ajudar os profissionais de saúde que 

trabalham em cuidados paliativos a evitar a exaustão emocional. Dentro do grupo, os 

profissionais podem sentir-se ouvidos e apoiados e partilhar as dificuldades que ressentem. A 

intervenção musicoterapêutica é uma oportunidade musical para o trabalho em equipa, 

reforçando o espírito de coesão e de entreajuda, permitindo por extensão um maior apoio e 

cuidado do doente paliativo (Hilliard, 2006). 

A secção seguinte pretende abordar o conjunto das técnicas musicoterapêuticas que 

poderão ser utilizadas na intervenção com os pacientes, com as famílias e os cuidadores, e com 

a equipa terapêutica. 

 
 
Métodos e técnicas musicoterapêuticas utilizadas em cuidados paliativos 

As técnicas musicoterapêutica aplicadas em cuidados paliativos são consensuais dentro 

da investigação na área, podendo ser agrupadas em quatro categorias: as técnicas recetivas, as 

técnicas criativas, as técnicas de re-criação e as técnicas combinadas. 

 
Técnicas recetivas. As técnicas recetivas são habitualmente mais utilizadas nos casos 

em que os pacientes têm níveis diminutos de energia e são um recetor da experiência musical 

mas não têm uma produção musical direta. No entanto, estas técnicas não deverão ser 

consideradas passivas na medida em que existe sempre interação e intervenção do paciente 

(Grocke & Wigram 2007). 



Dar mais vida aos dias 

 

 
 
 
 
Diana Sónia Cangueiro   24 
 

Na audição de peças musicais, o terapeuta irá, sempre que possível, convidar o paciente 

a escolher a música ou conversar com a família para entender a sua identidade sonoro-musical 

(ISO). O princípio ISO é o conjunto de todas as heranças sonoras do paciente, que definem a 

sua identidade musical, desde um nível inconsciente e arcaico, até a um nível externo, nutrido 

pelos processos de comunicação do indivíduo e evoluindo de forma dinâmica (Benenzon, 

2007). O musicoterapeuta procurará fazer corresponder o que o paciente está a experienciar, 

seja de forma física, emocional ou intelectual, com a música (Bruscia, 2004).  

Este procurará ser um promotor de vivências emocionais positivas, fornecendo 

conforto, segurança e suporte. Se os doentes estiverem muito ansiosos, é importante que este 

suporte musical seja realizado com poucas diferenças de dinâmicas e num registo 

tendencialmente mais grave. Pelo contrário, uma exploração com elementos musicais 

contrastantes ou mais agudos pode ser ativadora e energizante para o paciente (Hogan, 1999). 

O ritmo e o tempo também podem ser utilizados para suportar positivamente o paciente.  

No processo de entrainment, a música e os sons são utilizados de forma a estabelecer uma 

sincronicidade com as respostas corporais autonómicas ou voluntárias do paciente (Bruscia, 

2014). Se um paciente experiencia dificuldades respiratórias, o musicoterapeuta poderá tentar 

tocar uma música com um ritmo próximo da pulsação rítmica da respiração do paciente. 

Mantendo este ritmo regular, o musicoterapeuta poderá desacelerar progressivamente o tempo, 

ajudando o paciente a atingir um estado de relaxamento e de calma, sempre num ambiente 

seguro (Hogan, 1999). A seleção de música relaxante ou downtempo, que variam entre 60 a 80 

batidas por minuto (BPM), pode facilitar o relaxamento do doente. No entanto, a perceção de 

música considerada relaxante pode variar grandemente de pessoa para pessoa. (Mofredji et al., 

2016). 

Pelo contrário, se um paciente tem um nível de energia mais elevado e procura uma 

forma de interagir com o seu meio ambiente, o andamento da música poderá ser mais rápido e 

com motivos rítmicos mais variados, convidando à participação e interação com o terapeuta 

(Hogan, 1999). Além da escolha de música pelos pacientes, os familiares também podem 

participar neste processo, escolhendo uma música de que gostam, ou que seja parte da história 

da família (Hogan, 1999). 
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A Guided Imagery in Music (GIM) é um método recetivo pioneiro na história da 

musicoterapia e com ampla utilização em cuidados paliativos. Nesta técnica desenvolvida pela 

Helen Bonny na década de 1970, peças de música clássica ocidental composta entre o século 

XVIII e o século XX são utilizadas num programa cuidadosamente selecionado pelo terapeuta. 

Esta audição musical, efetuada num estado de relaxamento físico e mental, é depois processada 

de forma artística ou verbal com o terapeuta (Trondalen, 2016).  

Através da audição deste repertório, é facilitada a expressão de uma variedade de 

emoções e consequentes interpretações, deixando ao paciente a integração das mais 

significativas para ele. A mesma música ouvida por pessoas diferentes será sempre ressentida 

de forma totalmente única, em consonância com o que o paciente precisa de explorar na sua 

situação presente (Trondalem, 2016).  

A literatura existente relata benefícios evidentes na utilização de GIM no fim de vida. 

A viagem pelo universo imagético do paciente pode ajudar a reconciliações pessoais ou com 

pessoas próximas, à medida que se visualizam e se libertam ressentimentos e mágoas. Ao 

reviver memórias antigas e de infância, os pacientes podem resolver situações dolorosas, 

deixando espaço para redescobrirem a sua identidade, assim como sua a busca de sentido e de 

propósito (Cadrim, 2005).  A valorização de memórias positivas como parte da sua construção 

pessoal permite-os ainda extravasarem as limitações da doença (Clements-Cortés, 2013). 

Os pacientes relatam ainda uma diminuição do cansaço e da dor com a intervenção da 

GIM, à medida que ficam mais focados na música e menos nos desconfortos corporais (Kelly, 

2002; Trondalem, 2016).  

Adicionalmente, Mofredji (2016) propõe o relaxamento autogénico como uma forma 

de ajudar os pacientes a recuperarem algum sentido de segurança e de autoconfiança em 

cuidados paliativos. A intervenção inicia-se com as instruções verbais do musicoterapeuta que 

convida o paciente a concentrar-se sobre a sua respiração durante aproximadamente um 

minuto. A seguir à indução de um relaxamento muscular autogénico, o terapeuta pede ao 

paciente para imaginar um sítio seguro e experienciar as visões, cheiros, sons e sensações deste 

sítio. O musicoterapeuta começa então a tocar uma música calma num instrumento relaxante, 

tal como uma harpa ou o ocean drum. É importante que o paciente vivencie a proposta sonora 

do terapeuta como fonte de relaxamento e de paz (Gutgsell et al., 2013). 
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A estimulação vibroacústica vem fechar esta secção, com uma abordagem diferente dos 

restantes métodos recetivos. Nesta técnica, o paciente partilha a experiência da audição de 

música com a vibração táctil provocada por esta. A teoria subjacente a este método baseia-se 

na amplificação das experiências musicais devida à ação sinérgica da audição e da vibração. 

Os instrumentos utilizados na estimulação vibroacústica são o monocórdio, o body tambura, a 

singing chair e os sound-beds. Apesar de ainda não existirem muitas evidências científicas, a 

estimulação vibroacústica poderá ser utilizada para induzir um estado de relaxamento 

associado a experiências emocionais positivas (Warth, Kessler, Kotz, Hillecke, Bradenheuer, 

2015, Bieligmeyer, Helmert, Hautzinger, Vagedes, 2018). 

 
Técnicas criativas. As técnicas criativas implicam a criação do paciente, 

nomeadamente através da composição musical, da elaboração sobre a letra das músicas ou da 

improvisação de música em conjunto com o musicoterapeuta. 

A escrita de canções ou songwriting ocupa um lugar importante na expressão musical 

dos pacientes em cuidados paliativos. Pode ser realizada através da substituição de partes ou 

da totalidade da letra de músicas preexistentes, ou com a composição completa da música e da 

letra, numa maior imersão dentro da experiência criativa. Tendo em conta o nível diminuto de 

energia que alguns pacientes experienciam em fim de vida, é importante que a experiência seja 

ressentida como descomplicada (O´Brien, 2005). No método Guiding Original Lyrics and 

Music, (GOLM) desenvolvido por O´Brien (2005), o terapeuta guia o paciente num processo 

que inicia com a discussão de ideias sobre a letra, o estilo musical e a tonalidade da música. 

Depois desta discussão inicial, o terapeuta, com a ajuda dum instrumento harmónico, irá 

encorajar as escolhas ativas do paciente, na melodia, na harmonia e na construção das várias 

secções, até à criação da canção completa. Finalmente, se esta for a vontade do paciente, a 

canção poderá ser gravada (O’Callaghan, 1999). Esta técnica permite a expressão dos pacientes 

em duas dimensões, nas palavras e na música, num processo envolvendo escolhas contínuas, 

mantendo-os no domínio da situação, algo muitas vezes impossível no resto da sua rotina diária 

(Clements-Cortés, 2016).  

A discussão de letras ou de músicas também é considerada uma técnica criativa na 

medida em que envolve a participação ativa dos pacientes, através da construção de sentido do 

material musical, desde um nível mais direto até a busca de um significado mais profundo. Esta 
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discussão poderá focar-se apenas em elementos relativos à música, nomeadamente na banda, 

no cantor e no que o paciente gosta na música. Além disso, a conversa também poderá 

extravasar esta leitura direta e incluir a busca de sentido através da letra e a exploração dos 

sentimentos provocados pela música. Num último nível, o paciente poderá incorporar 

elementos da sua vida e do seu ressentido pessoal para dar significado à música ou à letra 

(Groke & Wigram, 2007). 

Através desta discussão, os pacientes podem usufruir de músicas que gostam e projetar 

emoções difíceis de exprimir para a figura do artista ou para a própria letra. A música e a letra 

também podem servir de catalisadores para a abordagem de temas que sejam relevantes para o 

paciente, sempre com o suporte do terapeuta (Groke & Wigram, 2007). 

A musical life review pode ser considerada uma extensão da técnica anterior, por ser 

um método no qual o paciente e o terapeuta escolhem um conjunto de músicas significativas 

que representam a jornada do paciente. Estas podem variar desde músicas infantis, músicas 

ouvidas durante a adolescência ou a vida adulta, músicas que representam momentos passados 

de celebração ou de dificuldade até músicas que ilustram a situação presente que o paciente 

está a experienciar (Groke & Wigram, 2007). 

Na aproximação do fim de vida, os pacientes, conscientemente ou inconscientemente, 

podem sentir a necessidade de explorar as suas dimensões espirituais. Ao rever e refletir sobre 

a sua vida, nas suas conquistas e nas suas falhas, assim como sobre o seu futuro, extravasam a 

existência física, na busca de um significado mais amplo. A música ativa fragmentos de 

memórias, de pessoas e de lugares numa experiência vivida, visual, auditiva e cinestésica. 

Nesta musical life review, o objetivo é tentar libertar o paciente dos seus lutos, insucessos e 

assuntos não resolvidos, permitindo-o concentrar-se nos momentos e nas pessoas mais 

significativas, que construíram a sua identidade. Esta busca também pode servir de legado para 

os familiares, por exemplo na forma da gravação de um álbum. (Hogan, 1999; Kelly, 2002;, 

Clement-Cortés, 2010, 2016).  

A improvisação musical é um tipo de experiência onde a música é criada em tempo 

real. O paciente canta ou toca um instrumento de percussão ou melódico, enquanto o terapeuta 

oferece um suporte com uma estrutura musical na qual a improvisação pode ocorrer. Esta 

improvisação pode permitir a busca de identidade e de expressão individual do paciente, a 
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exploração das suas relações com os outros e a identificação e expressão de emoções difíceis. 

O terapeuta procurará ajudar na autoexpressão criativa e suportar as manifestações emocionais, 

entendendo que a música é o reflexo da individualidade única do paciente (Bruscia, 2014). Ao 

mesmo tempo, o terapeuta deverá conseguir ouvir e interpretar o material musical, para atribuí-

lo um sentido extramusical. Numa ilustração desta interpretação, se o paciente tende a 

complicar os seus ritmos e a produzir muitas síncopes, poderá ser a manifestação dum 

evitamento de sincronia rítmica com o terapeuta e, de uma forma mais global, um sinal de 

resistência à terapia ou à intimidade com o terapeuta (Bruscia, 2018) . 

Esta improvisação também pode ser apenas vocal, numa utilização espontânea e não 

planeada da voz, na técnica de vocal holding, desenvolvida pela Diane Austin. Nesta 

improvisação, o terapeuta toca alternadamente dois acordes no piano, enquanto improvisa 

vocalmente, de forma a criar um ambiente musical estável e seguro para o paciente improvisar 

com a voz. Este método permite ao paciente conectar-se com o seu self, acedendo através de 

uma regressão terapêutica a sentimentos inconscientes, memórias e associações, até à reparação 

de traumas. Os dois acordes alternados de forma previsível funcionam como um contentor 

musical e psicológico da experiência (Austin, 2001). 

O toning é outra variação criativa com base na voz, na qual são produzidos sons vocais 

sustidos, normalmente em vogais, à semelhança de certos cantos meditativos. O intuito é 

libertar os sons vocais de forma natural, à semelhança de uma massagem interna, permitindo 

ao mesmo tempo um contacto profundo e visceral entre o paciente e o terapeuta através da 

afinação mútua e espontânea de tons vocais continuados. As vozes visitam diversos registos, 

dinâmicas, timbres e nuances, explorando sensações, numa conexão com o self interno 

(Vaillancourt, 2016). O toning é utilizado para aliviar o stress, controlar as emoções e permitir 

uma maior união entre a mente e o corpo (Clements-Cortés, 2013). Quando o paciente encontra 

o seu tom individual, ou “fundamental”, pode experienciar uma redução na sua dor física e uma 

ativação dos seus centros energéticos (Wigram, 2002). 

Sendo a voz produzida diretamente desde o corpo, estas técnicas vocais poderão ser 

consideradas uma das formas mais primárias de expressão dos sentimentos, manifestando a 

humanidade no processo de viver e de encarar a morte (Flynn, 2017). 
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Técnicas de re-criação. O processo de re-criação designa a produção de música já 

previamente criada. O paciente interpreta música de forma vocal ou instrumental, com ou sem 

audiência (Brusica, 2014). Os objetivos desta intervenção residem nomeadamente no 

desenvolvimento de competências sensoriomotoras, no desenvolvimento da memória e na 

capacidade de ouvir o outro e de se adaptar musicalmente a dele. Produzir música já criada 

promove uma maior consciência das necessidades individuais, numa experiência em que as 

emoções podem ser libertadas num meio seguro (Bruscia, 2014). Esta técnica também pode ser 

utilizada como uma ferramenta relacional, tanto nas pessoas do meio médico como com nas 

pessoas próximas do paciente (Clements-Cortés, 2016). 

 

Técnicas combinadas. As técnicas combinadas consistem em reunir a utilização de 

experiências estritamente musicais com outro tipo de atividades (Clement-Cortés, 2010). 

Bruscia (2014) define estes processos extramusicais por reações à música que não envolvem 

fazer música de forma direta, mas que ganham sentido através da música que está a ser 

produzida, como no movimento, na dramaturgia, no desenho, na pintura ou na escrita. Durante 

o fecho de uma sessão de GIM, a utilização do desenho poderá ajudar à organização interna e 

à identificação das necessidades dos pacientes (Trondalen, 2016). Por outro lado, a utilização 

de música em combinação com mandalas permitiu aumentar nível de bem-estar e de 

relaxamento em intervenções com profissionais de saúde em cuidados paliativos (Brooks, 

Bradt, Eyre, Hunt & Dileo, 2010). 

 O movimento é também um veículo de expressão individual e musical. Pelas 

qualidades partilhadas entre o movimento e a própria música, na energia, no ritmo e na 

articulação, o paciente poderá utilizar o movimento do seu corpo como um instrumento, sendo 

uma forma de exploração individual e de comunicação (Hibben, 1984). Adicionalmente, em 

situações de demência, quando os pacientes já não comunicam verbalmente, podem continuar 

a mexer-se ritmicamente ao som da música, em especial se a batida for marcada e a música 

familiar (Clair, 1996). 

No fecho desta secção, é importante salvaguardar que os musicoterapeutas tenderão 

sempre a utilizar uma mistura das várias técnicas apresentadas, de acordo com o estado de 

saúde física, relacional e emocional dos doentes. É também fundamental que os terapeutas 
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ofereçam sempre um ambiente e um setting seguros, livre de interrupções, onde o possam 

suportar e encorajar o paciente na sua busca individual (Austin, 2001; Kelly, 2002). 

 

Trabalho pessoal do terapeuta 

Os musicoterapeutas que trabalham em cuidados paliativos têm um desafio acrescido 

em relação aos outros profissionais, na medida em que a música envolve de forma direta o 

sistema límbico, uma estrutura do cérebro envolvida no processamento das emoções. Nesse 

sentido, a natureza do trabalho musicoterapêutico lida com mais intimidade. Se é natural o 

musicoterapeuta ser afetado pela dor, perda e luto, é importante que ele faça um exame de 

autoconsciência acercas das emoções que ele ressente, numa atitude de aceitação das sua 

limitações e sem reprimir os seus medos. Da mesma forma que o músico pode crescer na sua 

capacidade de aceitar as notas “erradas”, o musicoterapeuta pode crescer nesta tomada de 

consciência (Rykov, 2001). 

Se fenómenos de exaustão emocional foram amplamente descritos nos profissionais a 

trabalharem em cuidados paliativos, existe também a situação oposta. Alguns profissionais 

descrevem a sua experiência como rica e cheia de sentido, na medida em que esta os recentra 

mais no momento presente e lhes permite explorar a sua visão do sentido e da continuidade da 

vida (Orella-Rios, 2018).  

Existe um certo paradoxo inerente à gestão emocional dos musicoterapeutas: por um 

lado, estes devem proteger-se de emoções demasiado intensas quando lidam com o sofrimento 

ou a morte e ao mesmo tempo devem manter a sua capacidade de se sentirem vulneráveis, 

conseguindo entender de forma empática o sofrimento do outro (Strada, 2013). Os terapeutas 

estarão mais preparados se receberem formação especializada na gestão de emoções e 

desenvolverem práticas centradas na respiração e na perceção do corpo (Sansó et al. 2015, 

Schulz-Quach, 2018). À semelhança das práticas de outras culturas e paradigmas de 

pensamento, tais como a filosofia budista, alguns terapeutas poderão também recorrer as 

técnicas de atenção ao momento presente, reconhecendo a singularidade de cada experiência 

individual (Strada, 2013; Orella-Rios, 2018).  

Islene Runningdeer (2013) aborda pragmaticamente a necessidade dos 

musicoterapeutas cuidarem deles próprios para poderem cuidar dos outros. Segundo ela, os 
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terapeutas devem procurar usufruir de momentos de descanso, num estilo de vida saudável, 

com atividades prazerosas e espaço para a sua expressão criativa. Ela partilha um mantra de 

uma simplicidade e valor edificantes: “Be happy, be healthy, be free!”.  

Paralelamente a estas abordagens, Schulz-Quach (2018) propõe estratégias para 

encontrar um significado na confrontação com a morte através de modelos de imortalidade 

simbólica. Este autor define cinco modos, nos quais o ser humano perdura de forma simbólica 

depois da sua morte: o modo biológico, através da procriação e da ligação social, o modo 

religioso, através da crença que a morte é ultrapassada ou de uma vida após a morte, o modo 

criativo, quando a obra literária, musical ou artística vive além do seu criador, o modo natural, 

na ligação com a natureza, e o modo de transcendência experiencial, onde a consciência se 

move para além do ser físico (Schulz-Quach, 2018). 

Aldridge (1999, pág. 28) traz-nos também o conceito de acompanhamento ao longo do 

caminho. Em tempos antigos, quando alguém perguntava pelo seu caminho no meio do deserto, 

era da responsabilidade da pessoa a quem o pedido tinha sido feito fazer uma parte do caminho 

com a outra, até certificar-se que esta tinha encontrado a direção certa. Na terapia, também é 

pedido aos terapeutas fazerem uma parte do caminho com os pacientes. Ao trabalhar com 

pessoas em fim de vida, os terapeutas realizam por vezes que fizeram um pouco mais do que o 

caminho necessário (Aldridge, 1999).  

O aumento da esperança de vida e a prevalência de doenças crónicas conduzem a um 

aumento do número de mortes por doença prolongada, e com elas a necessidade de cuidados 

paliativos. Em paralelo, a maioria dos pacientes manifesta a vontade de morrer em casa, junto 

da família e de profissionais que possam atender ao conjunto das suas necessidades, de forma 

integrativa. A musicoterapia, enquanto intervenção dentro da equipa de cuidados paliativos, 

pode apoiar e complementar as outras valências terapêuticas, oferecendo suporte, contenção, e 

espaço para explorar emoções desafiantes. Importa agora discutir os objetivos específicos do 

estágio, na intervenção musicoterapêutica e na integração dentro da equipa de cuidados 

paliativos domiciliários. 
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Objetivos do estágio 

 
O estágio teve por objetivo geral implementar a musicoterapia como complemento das 

intervenções já propostas pela LInQUE, no sentido de coadjuvar as demais intervenções no 

plano físico, intelectual e emocional de forma integrativa. 

No âmbito do objetivo central acima definido, foram identificados os seguintes 

objetivos específicos, que contemplam todas as intervenções realizadas, para além dos 

objetivos terapêuticos definidos para cada paciente: proporcionar aos pacientes a integração de 

experiências de vida através do repertório e da prática musical; melhorar as competências de 

expressão e de comunicação dos pacientes; reforçar os laços afetivos dos pacientes com os 

respetivos cuidadores e/ou familiares; melhorar o estado geral, físico e emocional dos pacientes 

na sua situação atual.  

A nível da instituição, o estágio teve por objetivo introduzir a abordagem 

musicoterapêutica como valência complementar, esclarecendo a equipa sobre as intervenções 

propostas, assim como os resultados obtidos. 

De forma a atingir os objetivos propostos, foram delineadas metodologias adaptadas à 

população alvo e às características e necessidades individuais dos pacientes. 
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Metodologia 

Na presente secção, serão apresentados os métodos utilizados durante a intervenção 

musicoterapêutica, caracterizando os participantes, os procedimentos, a organização das 

sessões, as técnicas musicoterapêuticas e os instrumentos de avaliação. 

 
Participantes 

Ao longo do estágio, sete pacientes acompanhados pela LInQUE participaram em 

sessões individuais de musicoterapia. Estes pacientes tinham idades compreendidas entre os 65 

anos e os 98 anos, com quatro do sexo feminino e três do sexo masculino.  

Os quadros clínicos dos pacientes seguidos em musicoterapia são representativos dos 

três tipos de trajetórias de declínio de funcionalidade no fim de vida, de acordo com o descrito 

por Lynn (2003), com patologias do foro oncológico, patologias cardíacas e fragilidade, e 

demência. Na sua maioria, os pacientes moravam na sua residência, com a exceção de duas 

pacientes que residiam numa Estrutura Residencial para Idosos (ERI). Alguns participantes já 

beneficiavam de outras intervenções: medicina, enfermagem, terapias não convencionais, 

psicologia e/ou terapia ocupacional. Nalguns casos, os pacientes também eram visitados por 

um voluntário, no âmbito de uma parceria estabelecida entre a LInQUE e a Amara, Associação 

pela Dignidade na Vida e na Morte. Esta associação, fundada em finais de 2003 e com o 

estatuto de IPSS desde 2005, tem por objetivo acompanhar e apoiar pessoas com doença grave 

e os seus próximos (Amara, 2020).  

Para a caracterização dos participantes, são apresentados na tabela 1 a idade e sexo dos 

pacientes, a data de início de acompanhamento pela LInQUE, o diagnóstico principal que 

motivou o seguimento em cuidados paliativos, outras intervenções terapêuticas e o local de 

residência. De forma a preservar as identidades dos participantes, todos os nomes apresentados 

são fictícios. 
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Tabela 1 - Participantes, diagnósticos, intervenções recebidas e locais de residência 

Nome Idade Sexo Início do 
segui-
mento 

Diagnóstico 
principal  

Resumo do quadro 
clínico 

Outras 
intervenções/valências 
além de musicoterapia 

Local de 
residência 

Margarida 88 F 05.2019 Fragilidade Síndrome depressivo, 
Síndrome de 
imobilidade 

medicina, fisioterapia, 
psicologia 

ERPI 

Joana 77 F 04.2019 Doença de 
Alzheimer 

Doença de Alzheimer 
com comprometimento 
cognitivo avançado, 
com manutenção da 
funcionalidade 

medicina, terapia 
ocupacional 

ERPI 

Lourenço 89 M 05.2019 Patologia 
cardíaca e 
AVC 

Status pós-amputação 
de MI, antecedentes de 
patologia cardíaca e 
AVC 

medicina, enfermagem, 
fisioterapia, psicologia, 
visita de um voluntário 

Domicílio 

Alice 98 F 10.2015 Doença de 
Parkinson 

Doença de Parkinson, 
síndrome de fragilidade, 
doente acamada 

medicina, enfermagem, 
fisioterapia, terapias não 
convencionais 

Domicílio 

Miguel 66 M 08.2018 Doença 
oncológica 

Neoplasia do pulmão 
com metástases 
cerebrais.  

medicina, enfermagem, 
fisioterapia, terapias não 
convencionais, visita de um 
voluntário 

Domicílio 

David 73 M 11.2019 Doença 
oncológica 

Neoplasia do pulmão e 
DPOC 

medicina, enfermagem, 
fisioterapia, visita de um 
voluntário 

Domicílio 

Teresa 86 F 05.2019 DPOC DPOC com tabagismo 
ativo, personalidade 
impulsiva, ansiedade 

medicina, enfermagem, 
fisioterapia, terapias não 
convencionais 

Domicílio 

 
 
Procedimentos  

Esta secção tem por intuito descrever as várias fases do estágio, o processo de 

encaminhamento para a intervenção musicoterapêutica e o tempo de seguimento dos pacientes.  

 O estágio iniciou-se a 2 de setembro de 2019, com uma fase de observação de dois 

meses. Tendo em conta que a prestação de cuidados de saúde da LInQUE é exclusivamente 

domiciliária, esta observação foi baseada na participação nas reuniões clínicas semanais, na 

sede social da cooperativa. Nestas reuniões, as valências discutiam os eventos de saúde mais 

significativos dos doentes, assim como eventuais problemas de saúde a melhorar. Numa 

perspetiva integrativa, a equipa decidia sobre a continuação ou introdução de novas valências 

e revia, sempre que necessário, as terapêuticas farmacológicas. A estagiária esteve presente no 

conjunto das reuniões clínicas semanais, ao longo de toda a intervenção musicoterapêutica, 

sendo um momento privilegiado para discutir tantos os avanços terapêuticos, como as 
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dificuldades ressentidas ao longo da intervenção. Sempre que necessário, foram também 

realizadas reuniões extraordinárias com a orientadora no local, de forma a discutir aspetos do 

próprio estágio ou dos doentes seguidos. 

Nesta fase inicial, a equipa debatia nas reuniões quais os doentes que poderiam 

beneficiar da intervenção musicoterapêutica. Para esta seleção, foram considerados 

maioritariamente dois fatores: a afinidade musical ou artística já manifestada, e a resistência 

dos doentes a outras abordagens terapêuticas. Assim, a musicoterapia tanto poderia ser 

proposta como intervenção de primeira linha, como em casos de recusa de outras valências ou 

de não colaboração com os profissionais durante as intervenções. 

Quando um dos pacientes era identificado pela equipa como tendo indicação para a 

intervenção musicoterapêutica, o diretor clínico abordava o próprio paciente ou a família, 

consoante o caso, a propor a dita intervenção. Depois da aceitação da mesma, a estagiária era 

apresentada ao paciente durante uma intervenção da fisioterapia ou das terapias não 

convencionais. Esta sessão de acompanhamento era realizada numa postura de observação, de 

forma a não interferir no trabalho da outra valência. No entanto, quando solicitada, a estagiária 

informava o paciente ou a família acerca de eventuais dúvidas sobre a intervenção 

musicoterapêutica. Um folheto informativo era também distribuído (apêndice A), assim como 

a declaração para a autorização de consentimento do registo em formato vídeo das sessões, 

para assinatura pelo próprio doente ou pelo seu representante legal, consoante o caso (anexo 

A).  

A 14 de outubro de 2019, a estagiária realizou uma apresentação inicial (apêndice B) 

dos modelos fundadores e das aplicações da musicoterapia em cuidados paliativos, durante 

uma reunião clínica semanal. 

As intervenções musicoterapêuticas em pacientes individuais iniciaram-se a 25 de 

novembro de 2019. Tendo em conta que estes não se ausentam habitualmente para férias ou no 

período de festas, a intervenção ocorreu com frequência semanal sem interrupções até 12 de 

março de 2020.  
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Nesta data, e devido à crise sanitária da COVID-19, todas as intervenções presenciais 

foram interrompidas. Nas semanas seguintes, a estagiária entrou em contacto com os doentes 

e as famílias, de forma a averiguar se estariam dispostos e tinham condições para continuar as 

sessões na forma de chamada de vídeo. Tendo em conta a situação desafiante que a COVID-

19 trouxe para os doentes e as famílias, implicando muitas vezes um reorganizar das rotinas 

diárias, apenas uma intervenção continuou a realizar-se desta forma, remotamente, com o 

Lourenço. A Figura 4 retrata o cronograma das atividades efetuadas, no qual as interrupções 

das sessões estão marcadas com linhas tracejadas oblíquas.  

Figura 4 - Cronograma das sessões e atividades realizadas durante o estágio 

As intervenções presenciais foram retomadas a 11 de maio de 2020, e prolongadas até 

dia 31 de agosto de 2020, dia do término do estágio. 

Além das intervenções individuais contínuadas, com um número de sessões 

compreendidas entre 4 e 26, foram realizadas intervenções pontuais, em dois encontros de 

melhoria contínua da equipa, a 16 de novembro de 2019 e a 29 de fevereiro de 2020. Estes 

encontros, realizados ao sábado com uma frequência trimestral, permitem a partilha e discussão 

de temas desafiantes relacionados com a intervenção em cuidados paliativos. Também 

promovem momentos de convívio e reforço da equipa, constituindo assim um espaço de 

reflexão e também de ativação de recursos. Segundo Hilliard (2006), este tipo de encontros 
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permite o crescimento pessoal e profissional através da partilha de aspectos psicologicamente 

exigentes ligados à atividade e momentos de entreajuda. 

 No período natalício, a estagiária também realizou um concerto de piano na residência 

de um grupo de religiosas seguidas pela LInQUE. Esta intervenção teve apenas o propósito de 

entretenimento. 

Os elementos do grupo de luto, acompanhados por duas psicólogas da equipa, também 

manifestaram o interesse em formar um grupo musicoterapêutico. Tendo em conta a 

impossibilidade em estabelecer uma disponibilidade regular dos participantes, foi realizada 

uma intervenção musicoterapêutica única, com a duração de 1h30, na presença das duas 

psicólogas orientadoras do grupo.  

A 15 de junho de 2020, a estagiária apresentou um resumo das intervenções efetuadas 

numa reunião clínica, com os respetivos objetivos e resultados, fazendo assim um balanço da 

intervenção musicoterapêutica e da sua ligação com as outras valências (apêndice C). 

 
Agenda semanal 

A construção da agenda semanal teve em conta a disponibilidade dos pacientes e a 

calendarização das outras intervenções da equipa. Nesta planificação, a equipa procurava não 

ultrapassar uma intervenção por dia com cada paciente. Tendo em conta que as intervenções 

foram realizadas no domicílio dos pacientes ou nas ERPI, a estagiária deslocava-se a locais 

geograficamente diversos da cidade de lisboa. Assim sendo, o terceiro critério de escolha do 

horário semanal teve em conta a proximidade geográfica entre dois locais visitados no mesmo 

dia. Sempre que duas intervenções aconteciam no mesmo dia, o trajeto entre as duas era 

realizado com viatura própria, de forma sequencial, sem interrupções. Como tal, e tendo em 

conta a acessibilidade dos locais, existia uma tolerância temporal de cerca de 30 minutos para 

o horário do início das sessões musicoterapêuticas. 

As sessões ocorreram no horário compreendido entre as 16h00 e as 19h00, de segunda-

feira a sexta-feira. A exceção a este horário aconteceu no período que sucedeu ao confinamento 

imposto pela COVID-19, numa ERPI em que as visitas de familiares só eram autorizadas 
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durante o período da tarde. Para evitar sobreposições com estas visitas, as sessões 

musicoterapêuticas passaram a ser realizadas ao sábado de manhã, entre as 10h00 e as 12h00. 

As reuniões clínicas ocorreram todas as segunda-feiras, no horário entre as 19h00 e as 21h00. 

 
Setting 

O setting musicoterapêutico inclui o local das sessões e os instrumentos utilizados. 

As sessões individuais foram todas realizadas no domicílio ou nas ERPI dos pacientes. 

Dentro do domicílio, as sessões decorriam no local de eleição dos pacientes, de acordo com o 

estado de saúde destes. Quando os pacientes se encontravam acamados, a estagiária permanecia 

junto à cama, com o devido distanciamento, de pé ou sentada, conforme as exigências de 

execução do instrumento musical que estava a utilizar. No caso dos pacientes menos 

debilitados, as sessões eram geralmente realizadas na sala de estar.  

Nas ERPI, o local das sessões musicoterapêuticas foi escolhido em conjunto com a 

direção técnica da instituição, procurando uma sala com privacidade e livre de interrupções. 

No caso de nenhuma sala estar disponível para o efeito, as sessões eram realizadas no quarto 

dos pacientes. No período de retoma das intervenções depois do desconfinamento, as ERPI 

apenas aceitavam visitas e intervenções de profissionais no espaço exterior à residência. Como 

tal, as sessões de musicoterapia ocorreram neste espaço exterior, um local oferecendo menos 

privacidade e sujeito a mais interrupções. 

Os instrumentos musicais utilizados no conjunto das sessões eram parte do espólio 

pessoal da estagiária. Estes instrumentos podem ser classificados em três categorias, os 

instrumentos harmónicos, os instrumentos de percussão sem escala e os instrumentos com 

escala adaptados à execução musical sem necessidade de formação musical prévia. 

Os instrumentos harmónicos foram os instrumentos utilizados pela estagiária, com 

função de suporte, tanto harmónico como rítmico. O piano foi emulado graças a um teclado de 

25 ou 33 teclas, ligado a um computador com uma conexão MIDI (Musical Instrument Digital 

Interface). Através de um programa de edição musical e da utilização de um sampler com um 

som de piano acústico, o efeito sonoro pretendido era realista, permitindo um transporte diário 
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para as sessões. O outro instrumento harmónico escolhido foi o bandolim, por ter algumas 

características atrativas na utilização em musicoterapia. Por um lado, quando este é tocado de 

forma mais rítmica, permite a criação de uma estrutura musical através da manutenção de um 

ritmo constante. Por outro lado, também permite a execução melódica, podendo delinear 

melodias ou suportar a voz cantada. Finalmente, é um instrumento que tem uma sonoridade 

que evoca a música tradicional tanto portuguesa como europeia, funcionando como um 

possível adjuvante na reativação de memórias.  

Os instrumentos de percussão sem escala foram selecionados com o critério de 

apresentarem características sonoras e formas de manuseamento distintas. Foram assim 

selecionados instrumentos percutidos com a mão, uma baqueta ou um acessório (tambor, 

pandeireta, triângulo, clavas, güiro) e instrumentos em que o som é produzido através da 

agitação dos mesmos (maracas, shaker, castanholas, ocean drum) (ver figura 5). 

Os instrumentos com escala que podem ser tocados sem necessidade de formação 

musical prévia têm uma afinação que evita a criação de dissonâncias entre as notas produzidas. 

Para as intervenções musicoterapêuticas, foram selecionadas um tongue drum com uma 

afinação dupla: numa das faces, o tongue drum tinha uma afinação mais ocidental, no modo de 

fá eólio, correspondente à escala menor natural. Na outra face, a afinação era mais exótica, em 

dó pelog. Esta escala pelog é uma escala utilizada nas orquestras de gamelão, originárias de 

Bali e Java na Indonésia. O seu som exótico vem principalmente do intervalo de meio tom 

existente entre a tónica e o segundo grau, uma característica ausente das escalas ocidentais. 

Nas sessões musicoterapêutica, foram também utilizadas uma lira afinada na escala pentatónica 

e um glockenspiel, permitindo a execução na escala maior.   
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Foi também utilizado um controlador em forma de grelha, o Launchpad, que permite 

uma grande versatilidade na escolha de escalas, assim como de sonoridades, quando ligado por 

Musical Instrument Digital Interface (MIDI) a um computador, através de um programa de 

produção musical em tempo real, o Ableton Live versão 10. Conforme apresentado na figura 

5, as notas mais escuras da grelha do controlador são as tónicas da escala utilizada. Quando os 

botões são premidos sequencialmente da esquerda para a direita, obtêm-se graus conjuntos. 

Com movimentos verticais sequenciais, são produzidas quartas ascendentes. Finalmente, com 

movimentos diagonais, da esquerda inferior para a direita superior, são produzidas quintas 

ascendentes. É possível mudar tanto a tónica da escala como o modo escolhido, desde os modos 

maiores e modos menores, modos pentatónicos ou modos utilizados na China, Médio Oriente 

ou África. Desta forma, o Launchpad possui uma configuração mais acessível do que um 

teclado tradicional para quem não possui formação musical prévia e permite explorações 

sonoras extensas. 

A audição de música durante as sessões realizou-se com a ligação a uma plataforma de 

streaming musical, num smartphone e correspondente amplificação com uma coluna monitora 

portátil de 3 Watts. 

As transcrições de material musical foram efetuadas através da gravação da informação 

MIDI produzida durante as sessões no Ableton Live, e posterior exportação para um programa 

de edição de partituras, o Sibelius versão 8. 

Figura 5 - Setup eletrónico, compreendendo o 
launchpad 

 

Figura 6 - Instrumentos acústicos utilizados pelos 
pacientes durante as sessões 
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Técnicas musicoterapêuticas utilizadas  

As técnicas musicoterapêuticas utilizadas refletem as orientações atuais da literatura. 

Para a escolha da técnica mais adequada, foram tidos em conta o nível físico, cognitivo e 

emocional do paciente, assim como as suas preferências individuais. De acordo com Grocke e 

Wigram (2007), as técnicas recetivas podem geralmente ser utilizadas em todas as idades e 

níveis de funcionamento físico. Assim sendo, estas técnicas foram maioritariamente utilizadas 

nos pacientes acamados, nomeadamente através da audição de música gravada ou produzida 

pela estagiária, e na utilização de entrainment, procurando a sincronicidade com a respiração 

do paciente.  

Para os pacientes cujo desempenho cognitivo o permitisse, foram utilizadas técnicas 

criativas. Através da discussão de letras, foi procurada uma análise direta, assim como uma 

análise indireta, tentando extrapolar o conteúdo metafórico das mesmas para a vida passada e 

presente dos pacientes. Foi também utilizado o musical life review, com o objetivo de reativar 

memórias e favorecer a expressão emocional, através de músicas ou intérpretes significativos 

na vida do paciente. A improvisação foi utilizada para a procura da expressão individual e a 

busca de identidade duma perspetiva musical e também integrativa. O toning foi utilizado tanto 

para a expressão individual como para oferecer suporte emocional.  

Foram também utilizadas técnicas de re-criação, na execução de repertório conhecido, 

de forma a estimular a cognição e a reminiscência. 

Finalmente, foram utilizadas técnicas combinadas quando consideradas facilitadoras 

para a ligação musicoterapêutica e para o atingimento dos objetivos propostos, através do 

desenho e da dança.   

 
Estrutura das sessões  

À semelhança da escolha das técnicas utilizadas, a estrutura e duração das sessões 

individuais foram também escolhidas de acordo com o nível físico, cognitivo e emocional dos 

pacientes. Nas primeiras sessões, ocorria normalmente uma apresentação dos instrumentos, 

assim como o preenchimento de uma ficha de preferências musicais. Nas sessões seguintes, 
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apenas eram trazidos os instrumentos aos quais os pacientes tinham reagido positivamente ou 

com características sonoras mais adequadas. 

As técnicas musicoterapêuticas desenvolvidas com os pacientes foram discutidas em 

conjunto com eles, sempre que o seu nível cognitivo o permitisse. A duração média das sessões 

musicoterapêuticas foi de 45 minutos, variando entre 30 minutos em casos de utilização de 

técnicas recetivas em pacientes acamados, até um máximo de 60 minutos. Com alguns 

pacientes, foi também estabelecido de forma natural um modelo de sessão baseado em dois 

momentos distintos, com um primeiro momento que exigisse mais recursos cognitivos e 

emocionais, e um segundo momento mais assente em técnicas recetivas, para a integração do 

material musical e das emoções produzidas no primeiro momento.  

Instrumentos 

Os instrumentos de avaliação utilizados ao longo do estágio incluíram dados  de 

natureza qualitativa e quantitativa. Nos instrumentos qualitativos, foi aplicado um questionário 

de preferências musicais, de forma a centrar a abordagem musicoterapêutica no doente e na 

sua identidade sonoro-musical. Foram também utilizados um formulário de registo das sessões, 

preenchido no final das mesmas, assim como a visualização do conjunto dos vídeos enquanto 

indicadores do processo terapêutico. 

Os instrumentos quantitativos utilizados durante o estágio foram a escala Integrated 

Palliative care Outcome Scale (IPOS), aplicada regularmente pela própria equipa aos pacientes 

e uma grelha de observação, adaptado do Individualized Music Therapy Assessment Profiles 

(IMTAP). 

 
Questionário de preferências musicais.  Sempre que possível, foi preenchido um 

questionário de preferências musicais juntamente com os pacientes durante as três primeiras 

sessões, por forma a entender e a integrar a sua ISO (apêndice D). Quando o paciente não 

apresentava as competências físicas ou cognitivas necessárias, o questionário era preenchido 

com a ajuda da família ou dos cuidadores. O questionário utilizado foi adaptado duma versão 

proposta por Allen (2013), que categoriza as preferências sonoras, instrumentais e de estilos 

musicais, à qual foram adicionados alguns parâmetros não musicais, de acordo com Blasco 
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(2002), fornecendo indicações sobre aspetos culturais e experiências passadas do paciente. O 

questionário foi preenchido na medida da colaboração dos pacientes, de acordo com os seus 

níveis físicos, cognitivos e emocionais, tendo sempre em conta a vontade deles em abordar os 

vários temas propostos. 

 
Formulário de registo de sessão. Na sequência de cada sessão, foi preenchido um 

formulário de registo de sessão (anexo B), compreendendo uma observação direta do paciente, 

uma descrição sumária da sessão, os temas centrais da sessão, novidades ou mudanças que 

possam ter ocorrido dentro da própria sessão em relação ao histórico do paciente, um resumo 

da produção musical, reações pessoais do terapeuta e propostas de intervenção ou sugestões 

para sessões futuras.  

Os registos dos vídeos foram também regularmente visualizados e confrontados com 

este registo de sessão, analisando eventuais diferenças na perceção individual do terapeuta 

enquanto participante durante a sessão e enquanto observador, na visualização posterior dos 

vídeos.  

 
Escala IPOS.  A escala IPOS é um instrumento desenvolvido especificamente para a 

utilização em cuidados paliativos. Tem por objetivo avaliar um conjunto de dez itens relativos 

ao suporte dos sintomas físicos, psicológicos e emocionais, às necessidades espirituais e à 

perceção do doente sobre a informação e apoio recebidos. Esta escala tem um fator de 

Spearman rho de 0.43-0.80 e um fator alfa de Cronbach de 0.65, demonstrando evidências de 

consistência e de fidedignidade (Collins, Witt, Bausewein, Daveson, Higginson, & Murtagh, 

2015). Atualmente, esta escala tem apenas um protocolo de validação para a população 

portuguesa (Antunes & Ferreira, 2017).  

Esta escala foi aplicada regularmente pela equipa LInQUE à maioria dos pacientes 

seguidos (anexo C), não tendo sido possível aplicar nalguns casos de pacientes com demência, 

pela impossibilidade de preenchimento dos itens relativos às necessidades psicológicas, 

emocionais e espirituais, assim como à perceção do doente sobre a informação e o apoio 

recebidos. 
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Grelha de observação. Nos pacientes para os quais não era possível a aplicação da 

escala IPOS, assim como em casos relevantes para a avaliação do progresso terapêutico, foi 

realizada uma adaptação da escala IMTAP, elaborada por Baxter, Berghofer, MacEwan, 

Nelson, Peters e Roberts (2007). Esta escala, inicialmente desenvolvida para a utilização em 

crianças e adolescentes, tem por base a utilização de atividades musicais que avaliam domínios 

de funcionamento em áreas múltiplas, nomeadamente na motricidade, na comunicação, na 

cognição, em vertentes emocionais, sociais e de musicalidade. 

 A escala IMTAP também permite a atribuição de valores quantitativos separados por 

áreas funcionais, assim como a visualização gráfica dos mesmos. Para tal, Baxter et al. (2007) 

propõem a atribuição de um valor de 0 a 3 para cada um dos subitens dos domínios de 

funcionamento, estando o 0 atribuído à avaliação “nunca”, até ao 3, atribuído à avaliação 

“consistente”. Somando esta avaliação quantitativa do conjunto dos subitens, e dividindo pelo 

valor máximo da classificação, obtém-se uma percentagem para cada uma das áreas funcionais. 

Ao inserir estas percentagens nas abcissas de um gráfico que contém o conjunto dos domínios 

de funcionamento nas ordenadas, é possível obter visualmente uma perceção das áreas mais 

desenvolvidas e das áreas com mais necessidades. 

 Dada a abrangência da sua utilização, assim como a possibilidade de utilização em 

diversas populações, a escala IMTAP foi adaptada na forma de grelha de observação para o 

presente estágio (apêndice E). Esta grelha de observação revelou-se útil não só na avaliação 

inicial e final dos pacientes, mas também para a identificação de competências a melhorar, e 

consequente definição dos objetivos musicoterapêuticos.  
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Estudos de caso 

Um estudo de caso, enquanto ferramenta de investigação inserida no método clínico, 

foca-se nas alterações ocorridas ao longo do tempo num único sujeito, dando prioridade a dados 

qualitativos nas várias dimensões de funcionamento do sujeito. Em comparação com estudos 

em que são avaliados apenas parâmetros pré-teste e pós-teste, este método tem a vantagem de 

poder oferecer mais dados das fases intermédias. É ao longo de toda a intervenção que se 

exploram as mudanças que vão ocorrendo, a forma como elas ocorrem e o que as desencadeia 

(Smeijsters, H., 1997). 

Nesta secção, serão descritos dois estudos de casos referentes a dois pacientes com 

categorias de doença crónica progressiva e tipos de intervenção musicoterapêutica distintos, 

dentro do espetro dos cuidados paliativos. Na secção seguinte, serão  abordadas, de forma mais 

resumida, as restantes intervenções musicoterapêuticas individuais realizadas durante o 

estágio. 

 
Estudo de caso 1 

Caracterização e história clínica.  A Joana tem 77 anos e reside numa ERPI. Nasceu 

no sul da Holanda e vive em Portugal há vários anos. Foi diagnosticada com a doença de 

Alzheimer, com um nível cognitivo, funcional e de produção de linguagem que se enquadram 

na fase moderada da doença. Apresenta algum grau de dependência, não conseguindo realizar 

as atividades da vida diária sem apoio ou supervisão, à exceção da alimentação. Mantém a 

marcha, embora apresente alguma lentificação do movimento global e uma diminuição do 

equilíbrio. Segundo as observações feitas pela equipa LInQUE, tem um comprometimento 

cognitivo superior ao comprometimento motor. É viúva e tem visitas regulares da filha e da 

neta, assim como de alguns amigos. 

A Joana recebe uma intervenção de terapia ocupacional uma vez por semana. Foi 

reencaminhada para a musicoterapia pela forma positiva como reage à música, especialmente 

música da década de 1970, nomeadamente música do género disco. 
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Avaliação inicial. O primeiro contacto que a estagiária teve com a Joana foi uma 

semana antes do início da intervenção. Sendo o dia em que a Joana fazia anos, a filha dela 

convidou a estagiária a juntar-se para cantar os parabéns e partilhar uma fatia de bolo 

juntamente com a neta da Joana. Neste evento, as três gerações estiveram reunidas a cantar 

músicas do repertório tradicional e infantil holandês. A Joana normalmente não cantava, mas 

esboçava sorrisos às pessoas à volta dela, alternando entre momentos de claro envolvimento 

na atividade e momentos em que o seu olhar vagueava. A estagiária tinha trazido alguns 

instrumentos de percussão que foram distribuídos pelos participantes. Sempre que a Joana 

recebia um instrumento, olhava para ele e voltava a pousá-lo em cima da mesa. Por vezes, e 

muito brevemente, a Joana cantava uma ou duas palavras de uma das letras.  

A avaliação inicial centrou-se nas três primeiras sessões. O mais evidente desde o início 

da intervenção foi a impossibilidade de comunicação em língua portuguesa. Tendo em conta 

que a Joana tinha começado a aprender a língua portuguesa na idade adulta, esta ficou 

primariamente comprometida com o aparecimento da doença, deixando apenas à Joana a 

capacidade de comunicar na sua língua materna. Assim, as escassas palavras portuguesas 

utilizadas pela estagiária foram imediatamente interpretadas pela Joana como palavras 

holandesas, perdendo-se o propósito da comunicação verbal. Segundo informação fornecida 

pela filha, a Joana também entendia alemão, pelas suas semelhanças com o holandês. Foi assim 

possível a estagiária utilizar, muito pontualmente, palavras em alemão de forma a tentar 

comunicar. Por vezes, a Joana falava espontaneamente em holandês e, neste caso, era muito 

raro a estagiária entender o sentido do que tinha sido dito. Desta forma, tornou-se claro que o 

percurso musicoterapêutico iria privilegiar a utilização da música como fonte de comunicação 

em detrimento da linguagem falada. 

No plano motor, era visível uma diminuição da motricidade grossa em atividades como 

o andar, o levantar e o sentar, onde ocorriam alguns momentos de desequilíbrio. Ao nível da 

motricidade fina, a Joana tinha dificuldade na preensão da baqueta, assim como em agarrar um 

instrumento sem a ajuda da estagiária. Em diversas ocasiões, quando a Joana tocava com uma 

baqueta num tambor de mão, não conseguia produzir som, uma vez que a mão que segurava a 

baqueta não tinha a força e direção necessárias para embater contra a pele do tambor. 
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O questionário de preferências musicais foi preenchido pela estagiária, de acordo com 

algumas indicações fornecidas pela filha da Joana, assim como da terapeuta ocupacional que a 

estava a seguir. 

Neste caso, as dificuldades de compreensão e de comunicação verbal em português não 

permitiram a aplicação da escala IPOS pela equipa, dado que não era possível o preenchimento 

dos itens relativos às necessidades psicológicas, emocionais e espirituais. Consequentemente, 

foi aplicada a grelha de observação durante as três primeiras sessões, estando o resultado desta 

avaliação disponível no anexo D. Esta grelha de observação, assim como o conjunto das 

informações recebidas nas primeiras sessões, foram a base para a construção dos objetivos 

musicoterapêuticos.  

 
Objetivos e plano terapêutico. O plano terapêutico foi centrado na cognição, na 

memória e na mobilidade, tendo sido definidos os seguintes objetivos e sub-objetivos. 

Tabela 2 - Plano musicoterapêutico da Joana 

Problema nº1 Confusão, deterioração cognitiva 
Objetivo nº1 Promover a estimulação cognitiva 
Sub-objetivos Manter um acompanhamento rítmico coerente ao longo de uma canção familiar 
 Aumentar o tempo de permanência nas tarefas musicais 
Problema nº2 Deterioração mnésica 
Objetivo nº2 Retardar a deterioração mnésica 
Sub-objetivos Utilização do canto numa canção familiar 
 Criação de novas memórias, pela correta designação do nome dos instrumentos 
Problema nº3 Diminuição da motricidade grossa e fina 
Objetivo nº3 Promover a motricidade grossa e fina 
Sub-objetivos Movimentos corporais sincronizados com as músicas 
 Utilização de instrumentos com a ajuda da preensão e da agitação 

 
 

Intervenção e progresso terapêutico. A intervenção musicoterapêutica decorreu entre 

dezembro de 2019 e agosto de 2020, com sessões semanais, tendo sido interrompida entre 

março de 2020 e maio de 2020 devido ao período de confinamento imposto pela COVID-19. 

Foram realizadas vinte e três sessões em setting individual. Até março, as sessões foram 

efetuadas no quarto da Joana, que oferecia um ambiente familiar e com privacidade. Depois de 

maio, e devido às restrições de visitas dentro do espaço interior da instituição, as sessões foram 
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efetuadas num espaço exterior em frente à residência, também local de passagem dos 

funcionários, não permitindo o isolamento do exterior.  

O percurso musicoterapêutico efetuado poderá ser dividido em quatro fases, 

identificativas da progressão da Joana: construção da relação; expressão musical síncrona; 

manifestação da vontade individual e empoderamento; socialização. As três primeiras fases 

foram contíguas, distanciando-se temporalmente da fase de socialização, que ocorreu depois 

do período de confinamento.  

Fase 1 - Construção da Relação. As primeiras sessões decorreram com dois tipos de 

material musical distintos: músicas do cancioneiro tradicional holandês e música pop da década 

de 1970. Na primeira parte da sessão, eram cantadas músicas em holandês, com o intuito de 

ganhar a participação da voz da Joana. Ela ficava atenta, a observar e concentrada na atividade, 

sem, no entanto, cantar. Foram também apresentados os diferentes instrumentos musicais, de 

forma a detetar eventuais preferências da Joana. Ela costumava escolher um tambor de mão, 

cor de rosa escuro, e ficava com ele na mão. Depois da estagiária demonstrar o movimento da 

baqueta contra o tambor e de o colocar nas mãos da Joana, ela por vezes acompanhava o ritmo, 

apesar de demonstrar algumas dificuldades na execução do movimento.  

Nesta fase, foram também apresentadas músicas da década de 1970, enquanto centro 

das preferências musicais da Joana. A Joana reagiu espontaneamente às músicas do grupo 

ABBA desde a primeira sessão, começando a movimentar o corpo ao som da música, o que 

tornou visível a influência positiva da intervenção da terapia ocupacional, que utilizava estas 

mesmas músicas com o propósito de estimular a dança e o movimento. Na sequência desta 

reação positiva, foi decidido incluir um momento de dança nas sessões musicoterapêuticas, 

associado ou não à produção instrumental. Esta técnica combinada foi incluída na parte final 

das sessões – momento em que, ocasionalmente, o nível de atenção da Joana se tornava 

inconstante – com o objetivo de aumentar o tempo de permanência e participação na sessão. 

Adicionalmente, esta técnica permitiu a criação de uma ponte com o trabalho efetuado pela 

intervenção de terapia ocupacional.  

Nas primeiras sessões, este tempo de permanência na sessão e nas atividades 

individuais era diminuto. No entanto, era percetível que a Joana gostava muito de ouvir, 
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acompanhar ritmicamente e cantar músicas do repertório tradicional e infantil holandês. Ao 

ouvir o início destas músicas, a Joana costumava sorrir e revelar um olhar também mais atento 

à estagiária, o que facilitava o estabelecimento da relação musical. Foi também no contexto de 

reprodução destas canções que a Joana começou a tocar o tambor de mão tentando sincronizar 

com o ritmo das músicas. A sua concentração na atividade era visível, procurando 

constantemente a sincronia rítmica, e demonstrando satisfação de forma não verbal assim que 

era bem sucedida, sorrindo e olhando para a estagiária.  

A estagiária habitualmente começava a tocar a primeira frase da melodia holandesa no 

bandolim, passando de seguida a tocar bandolim de forma rítmica e entoando a melodia na voz. 

Nesta passagem, o bandolim realizava um ritmo binário com todos os tempos acentuados. Ao 

ouvir esta produção rítmica, muito presente nas músicas tradicionais da Europa central, a Joana 

começava naturalmente a abanar os ombros, num fenómeno de entrainment, e numa atitude de 

convite para a dança. Iniciava-se desta forma um percurso de sincronização recíproca entre a 

paciente e a estagiária, totalmente centrada nos elementos motóricos, rítmicos e melódicos, que 

permitiu estabelecer uma base de relacionamento afetivo para o trabalho que se seguiu. 

Nestas primeiras sessões, a estagiária também tentou introduzir momentos de 

improvisação, dentro da estrutura harmónica das canções familiares da Joana. No entanto, 

quando isto acontecia, a Joana dispersava ou demonstrava incompreensão acerca do propósito 

da atividade. Estas improvisações, por estarem fora do seu universo familiar musical e não 

conduzirem a avanços terapêuticos, foram descontinuadas. 

Nesta primeira fase, a relação também foi sendo construída nas alturas em que a 

estagiária tinha dificuldade em pronunciar uma palavra em holandês. A Joana corrigia estas 

palavras, demonstrando que estava atenta ao que tinha sido dito, e comunicava com 

intencionalidade. Estas breves ocorrências permitiam valorizar as competências linguísticas 

que a Joana ainda retinha, mesmo que a interação verbal espontânea não fosse totalmente 

possível. 

Foi também percetível que a sessão musicoterapêutica decorria com muito mais fluidez 

e atenção por parte da Joana quando as músicas produzidas eram de curta duração, 

normalmente de cerca de dois minutos. 
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Fase 2 - Expressão musical síncrona. A produção rítmica da Joana foi aumentando ao 

longo das sessões, assim como a sua capacidade de sincronizar com o ritmo das músicas, 

principalmente nas músicas tradicionais holandesas. Houve uma música em especial que foi o 

centro do crescimento rítmico da Joana, permitindo-a sincronizar cada vez mais naturalmente 

com a estagiária. A música “Zo gaat de molen” fala de um moinho e tem a particularidade 

interessante de evoluir por três andamentos diferentes ao longo da música, ilustrando as 

diferentes velocidades de rotação do moinho: inicia num andamento médio, seguido por um 

andamento rápido, um andamento lento e termina com um andamento médio. A sincronização 

rítmica desta música implica um maior trabalho da motricidade grossa e fina, assim como uma 

maior atenção às mudanças de andamento, com consequente estimulação cognitiva. Na sétima 

sessão, a Joana já foi capaz de sincronizar corretamente a maioria dos tempos fortes desta 

música, num andamento médio e num andamento rápido, manifestando a sua satisfação com 

um sorriso.  

Esta expressão musical síncrona também foi acontecendo ao nível do canto e da dança. 

A Joana demonstrava dificuldade em lembrar-se das letras das músicas, pelo que a estagiária 

tentou apresentar músicas cantadas sem letras, em “la la la”, ou em onomatopeias. Não tendo 

a pressão acrescida de ter de se lembrar da letra, a Joana cantava com muito mais entusiasmo 

nestes momentos e com um discurso melódico mais fluido. A música “Super Trouper” foi 

também utilizada pelas suas características cómicas, na produção das palavras “sup-p-per 

troup-p-per” de forma acentuada e no registo grave da voz. Quando a Joana e a estagiária 

cantavam em conjunto estas secções da música, invariavelmente produziam-se sorrisos e 

momentos de gargalhada conjunta. A utilização da dança no final cada de sessão era também 

uma expressão musical síncrona, com a ativação da motricidade grossa e da consciência 

corporal espacial. Este era um momento em que a Joana estava particularmente imersa na 

música, a desfrutar do momento, em interação de movimento e de olhar com a estagiária.  

Nesta fase, e com o objetivo de resolver as limitações associadas às diferenças de 

língua, os instrumentos passaram a ser designados por novas palavras, baseadas em 

onomatopeias, procurando uma sonoridade semelhante às produzidas pelos mesmos. Assim, o 

tambor de mão passou a chamar-se “tuc-tuc” e as maracas “tchic-tchic”. A Joana entendia 

perfeitamente estas designações e usava-as, ao contrário dos nomes originais dos instrumentos. 
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Fase 3 - Manifestação da vontade individual e empoderamento. No oitava sessão, 

enquanto a estagiária ainda estava a organizar o material para o início da sessão, a Joana 

começou a tocar um ritmo constante no tambor de mão, olhando para a estagiária, numa postura 

convidativa. Prontamente, a estagiária alcançou o bandolim e começou a tocar uma música 

holandesa infantil de referência para a Joana. Ao entoar o início da letra “Er zaten zeven 

kikkertjes”, a Joana começou espontaneamente a cantar fragmentos da letra, enquanto 

mantinha o acompanhamento no tambor. Foi a primeira manifestação de vontade individual da 

Joana, com o início de produção musical sem qualquer convite ou instrução prévia. Foi também 

a primeira vez em que a Joana cantou e tocou tambor de mão em simultâneo, demonstrando 

assim uma maior capacidade de coordenação motora e de desempenho cognitivo complexo. 

Nesta mesma sessão, a estagiária aproveitou esta ocorrência para dar à Joana a escolha 

entre duas músicas. A Joana pronunciou-se imediatamente com “Zo gaat de molen”, como 

manifestação da preferência que tinha habitualmente por esta música. Esta capacidade de 

decisão é uma forma de conseguir empoderamento, longe das limitações da doença. 

Depois de terem decorrido 35 minutos desde o início da sessão, a Joana pousou o 

tambor de mão, de forma a manifestar a sua intenção de terminar a sessão. A estagiária 

aproveitou esta nova demonstração de vontade individual, reforçando-a com o fecho da sessão. 

Ao longo das sessões, a Joana foi ganhando confiança, exprimindo-se cada vez mais, 

tanto de forma musical como de forma verbal, proferindo palavras individuais em holandês. 

Um exemplo deste acréscimo de confiança aconteceu na nona sessão, em que a estagiária 

começou a tocar as notas da música “Zo gaat de molen” no bandolim, sem ter identificado 

previamente a música. A Joana exclamou de imediato “Molen!”, demonstrando que tinha 

reconhecido a música. De seguida, a Joana começou a cantar com entusiasmo em conjunto com 

a estagiária. Observa-se neste episódio um aumento significativo da intencionalidade e da 

expressão original da Joana, com promoção da sua capacitação e do seu empoderamento, 

importantes nesta fase da sua vida. 

A produção rítmica da Joana foi sendo também cada vez mais consistente. Numa altura 

em que a estagiária e a Joana estavam a tocar em conjunto esta mesma música, “Zo gaat de 

molen”, a Joana antecipou as mudanças de andamento, adaptando o ritmo que produzia no 

tambor de mãos às diferenças de andamento das várias secções. Esta adaptação rítmica 
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acontecia sem qualquer atraso ou desfasamento, o que indica uma postura proactiva na relação 

musical e uma capacidade de identificar cognitivamente as diferentes secções e a estrutura da 

música de uma forma global. 

 À medida que a Joana ia tocando e progredindo na sua produção rítmica, era visível a 

redução do esforço necessário para ela sincronizar com os elementos musicais da canção, 

deixando de precisar de olhar para o tambor de mão e a baqueta para conseguir essa 

sincronização. Deste modo, a Joana estava a descobrir algo natural para ela, recorrendo a 

estruturas cerebrais menos afetadas pela doença. 

 A décima terceira sessão foi a primeira sessão em que a manifestação da vontade 

individual da Joana aconteceu por oposição ao que estava a ser desenvolvido. A estagiária 

começou a tocar as notas da melodia de “Er zaten zeven kikkertjes”, sendo rapidamente 

interrompida pela Joana, que exclamou “der Molen!”, solicitando assim que se tocasse a música 

“Zo gaat de molen”. A Joana estava a opor-se à música sugerida, propondo ao mesmo tempo 

uma alternativa que ela preferia tocar. Esta manifestação da vontade envolve mais 

empoderamento do que uma simples decisão, pela mudança de rumo envolvida. Este episódio 

demonstra que a Joana estava num ambiente em que podia explorar as suas preferências 

musicais e sabia quais eram essas preferências, sem necessitar de sugestão ou proposta. A Joana 

também estava a manifestar a vontade de voltar ao repertório onde o progresso era mais visível 

e onde ela se sentia mais capaz. 

Nesta fase, as sessões musicoterapêuticas desenvolveram-se num equilíbrio entre a 

produção musical de material proveniente de sessões anteriores e a exploração de novas 

canções e novos instrumentos. A Joana aceitava muito melhor esta exploração de novos 

instrumentos e de novas músicas do que as tentativas de improvisação realizadas nas primeiras 

sessões. Tal facto poderá dever-se a ser uma exploração musical que acontece num terreno 

conhecido, ou seja, com músicas que lhe são familiares, sem colocar a Joana fora dos seus 

referenciais musicais e da sua zona de conforto em termos de desempenho psicomotor.  

A 12 de março de 2019 realizou-se a décima-quarta sessão, isto é, a última sessão 

musicoterapêutica antes das medidas de confinamento impostas pela COVID-19. A 18 de maio 

foi efetuada uma atualização do diário clínico da Joana, onde constava a seguinte informação, 

recolhida através da filha da Joana: 
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Tem visto a Mãe ao longe e raras vezes. Está preocupada com ela porque, segundo uma 

funcionária do Lar, a D. [Joana] já não tem o sorriso que tinha e está mais triste e menos 

participativa. 

As visitas de familiares irão ser retomadas no dia 25. 

Proponho que contacte o Lar e peça autorização para serem reiniciadas as intervenções 

de Terapia Ocupacional e Musicoterapia. A filha adorava! 

Depois da confirmação com o lar, as sessões de musicoterapia foram retomadas a 21 de 

maio de 2020, com os devidos equipamentos de proteção individual, passando a estagiária a 

utilizar máscara em todas as sessões. 

 
Fase 4 – Socialização. A décima-quinta sessão foi realizada no espaço exterior da 

residência, com menos privacidade do que nas sessões anteriores, dado que era um local de 

passagem dos funcionários da residência. A maior dificuldade encontrada nesta sessão foi a 

necessidade da estagiária estar de máscara, uma vez que a Joana olhava para ela com um olhar 

interrogativo.  

No entanto, com a re-criação de repertório infantil holandês, a Joana rapidamente 

reconheceu as músicas já tocadas em sessões anteriores e manifestou grande envolvimento ao 

cantar e ao tocar. Nessa sessão, e pela primeira vez, escolheu acompanhar a música 

“Supertrouper” da banda de música ABBA com o tambor de mão. Já tinha acompanhado 

músicas do repertório holandês com a estagiária em sessões anteriores, mas ainda nunca tinha 

acompanhado uma música gravada com o tambor por iniciativa própria. Como resultado, a 

Joana conseguiu manter o ritmo constante e sincronizado durante mais de dois minutos. Este 

desenrolar positivo da sessão depois de uma interrupção de dois meses pode ter sido um 

indicador de que ela tinha estado em privação de momentos de bem-estar oferecidos pela 

música. Por outro lado, a presença da estagiária, de um setup familiar e das músicas conhecidas 

podem tê-la trazido de volta ao prazer que tinha nas sessões, reconhecendo a situação 

emocionalmente. Apesar da distância social imposta e das barreiras visuais que comprometiam 

a comunicação verbal, o contacto sonoro permitiu o contacto afetivo e a promoção das 

competências cognitivas.  
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Nas sessões seguintes, continuaram a acontecer episódios em que a Joana ia 

demonstrando as suas preferências musicais, ao evocar o título de uma música ou escolhendo 

um dos instrumentos colocados na mesa, à sua frente. Na décima sétima sessão, ao ouvir o 

início de uma música brasileira, a Joana levantou-se e começou a dançar, convidando a 

estagiária a fazer o mesmo. No final das músicas, a Joana também começou a dizer “naast”, o 

equivalente holandês da palavra inglesa “next”. Desta forma, pontuava a sucessão das músicas 

com a sua intervenção, manifestando a sua vontade em continuar para o próximo tema. 

A partir da décima oitava sessão, a Joana começou a interpelar os funcionários do lar 

que passavam por perto do local da sessão, olhando para eles, normalmente enquanto dançava. 

Em resposta a este convite, as auxiliares começavam geralmente a sorrir e a dançar, fornecendo 

palavras de encorajamento. A Joana sorria e manifestava contentamento por esta resposta, 

demonstrando a sua vontade de comunicar com o ambiente à sua volta. Este último nível de 

socialização foi possível graças ao aumento de confiança e a uma consolidação do sentido de 

self, manifestado através das escolhas e expressões espontâneas da Joana. 

Nesta última fase da intervenção, a filha da Joana informou que a sua mãe já não a 

reconhecia, uma vez que comentou com uma funcionária no final de uma das suas visitas: “Não 

conheço esta pessoa”. A Joana tratava de forma igual as pessoas da família, o conjunto das 

pessoas que ela via todos os dias no lar e as pessoas que ela via pontualmente. Apesar desta 

deterioração mnésica visível, que foi acontecendo devido ao curso natural da doença, a vontade 

de socialização da Joana, ao interpelar funcionários para dançarem com ela, mantinha-se. Esta 

socialização, que não estava prevista nos objetivos iniciais e possibilitada pelo novo setting, 

foi estimulada até ao terminar da intervenção musicoterapêutica, no final de agosto de 2020. 

 

Resultados finais. De forma a avaliar a intervenção, os resultados da aplicação da 

grelha de observação foram comparados entre dezembro de 2019 e julho de 2020 (anexos D e 

E), atribuindo as percentagens correspondentes a cada categoria, conforme definido Baxter et 

al. (2007). Estes estão apresentados na tabela 3. 
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Tabela 3 - Resultados da aplicação da grelha de observação no início e fim da intervenção 

Categorias Avaliação em Dez-2019 Avaliação em Jul-2020 
Motricidade grossa 48% 64% 
Motricidade fina 73% 73% 
Comunicação recetiva 10% 20% 
Comunicação expressiva 10% 10% 
Domínio cognitivo 24% 38% 
Domínio emocional 29% 29% 
Domínio social 42% 50% 
Musicalidade 12% 52% 

 

A representação gráfica linear proposta por Baxter et al. (2007) foi convertida num 

gráfico circular, apresentado na figura 4, permitindo a visualização das categorias de uma 

forma global. 

 
  Figura 7 – Representação gráfica dos resultados da aplicação da grelha de observação, antes e depois da intervenção 

 
No final da intervenção, as melhorias foram visíveis num conjunto de domínios, 

nomeadamente no domínio musical, no domínio da motricidade grossa, no domínio cognitivo, 
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no domínio da comunicação recetiva e no domínio social. Tendo em conta que a escala IMTAP 

utiliza indicadores musicais, as melhorias observadas foram possíveis através do 

desenvolvimento de competências dentro das atividades musicais. As melhorias na motricidade 

grossa foram sobretudo devidas ao trabalho rítmico, na adaptação ao andamento do terapeuta, 

assim como na adaptação às mudanças de dinâmica. As melhorias no domínio cognitivo 

estiveram ligadas ao aumento do tempo de atenção durante a atividade, assim como à 

capacidade de escolher entre várias atividades musicais. As melhorias na comunicação 

recetivas estiveram relacionadas com a adaptação a mudanças de andamento. As melhorias na 

musicalidade foram a nível do canto, da manutenção da pulsação rítmica, assim como do 

aumento dos movimentos corporais. Finalmente, as melhorias no domínio social consistiram 

no aumento do interesse nas atividades propostas. Adicionalmente, pelo desenrolar das sessões, 

foi visível na fase 4 o extravasamento da melhoria do domínio social para fora da sessão 

musicoterapêutica, nomeadamente na procura de interação com os funcionários do lar. 

Relativamente aos objetivos inicialmente propostos, a promoção da estimulação 

cognitiva, a retardação da deterioração mnésica e a promoção da motricidade grossa e fina 

foram, no seu conjunto, atingidos. O único sub-objetivo que não foi diretamente atingido foi a 

promoção da criação de novas memórias pela correta designação do nome dos instrumentos. 

No entanto, pode-se considerar que a nova nomeação de instrumentos através de onomatopeias, 

enquanto alternativa de comunicação, promoveu a criação de novas memórias. 

Por outro lado, é preciso considerar o efeito sinérgico da intervenção da terapia 

ocupacional no atingimento dos objetivos. Esta intervenção já promovia momentos de dança 

regulares, tendo contribuído para uma evolução mais rápida da motricidade grossa nas sessões 

musicoterapêuticas. Considera-se que a retardação da deterioração mnésica e a promoção da 

estimulação cognitiva foram também coadjuvadas pela terapia ocupacional, nomeadamente 

graças à diversificação de ferramentas de intervenção e de abordagens terapêuticas. A sinergia 

das duas intervenções também foi promovida na troca de relatórios semanais entre as duas 

valências, identificando pontos a melhorar ou sucessos partilhados. 

Finalmente, se os objetivos musicoterapêuticos foram cumpridos, a deterioração 

mnésica provocada pela doença levaram a Joana a deixar de reconhecer a filha. No fim de vida, 

a musicoterapia pode contribuir para manter os pacientes conectados com os outros até ao 
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limite do possível, tendo em conta a deterioração inevitável provocada por doenças 

degenerativas. 

 
Discussão do caso. A evolução deste caso suporta a pertinência da utilização da 

musicoterapia em pacientes com estádio demencial de nível médio. A música, enquanto 

experiência estruturada e previsível traz a estes doentes um ambiente familiar e com 

significado, numa fase em que a interpretação da realidade concreta começa a falhar e as 

atividades com significado pessoal vão reduzindo drasticamente. Os pacientes com demência 

podem continuar a tocar instrumentos, produzir ritmos e intervir espontaneamente nas sessões 

por largos períodos de tempo, mesmo quando as suas competências motoras, cognitivas e 

sociais se deterioram (Clair, 1996; Aldridge, 2000). A Joana estava a evoluir e a demonstrar 

capacidades de auto-determinação dentro das sessões musicoterapêuticas, ainda que estivesse 

a deixar de  reconhecer os próprios membros da sua família. 

Na intervenção realizada, o ritmo teve uma importância basilar, tanto na evolução da 

Joana como no atingimento dos objetivos. Este ritmo esteve na base da expressão musical 

síncrona, assim como em manifestações de vontade individual, estando muitas vezes ligado a 

episódios em que a Joana estava a tocar tambor de mão. Esta observação é suportada pela 

investigação desenvolvida por Golden et. Al (2017), que propõem intervenções 

musicoterapêuticas em pacientes com Alzheimer baseadas no ritmo. Sendo este tipo de 

intervenção mais dirigida e acessível, poderá permitir a obtenção de resultados mais 

consistentes do que intervenções musicais mais complexas. 

Em associação direta com o ritmo, a capacidade de dançar mantém-se possível em 

doentes que deixaram de conseguir falar devido à evolução da demência. Normalmente, as 

pessoas que dançaram enquanto jovens mantêm esta capacidade, principalmente se a batida for 

acentuada, o ritmo regular e a música familiar (Clair, 1996). No estudo de caso apresentado, o 

conjunto destas características foram conseguidas através da audição de música da década de 

1970, principalmente música do género disco. 

A evolução da Joana foi suportada pela utilização de repertório familiar, com canções 

holandesas e música da década de 1970, corroborando as observações de Lancioni et al. (2013), 



Dar mais vida aos dias 

 

 
 
 
 
Diana Sónia Cangueiro   58 
 

em que a intervenção com base em canções preferidas aumentou os níveis de participação de 

pessoas com doença de Alzheimer.  

Vários autores referem resultados positivos aquando da utilização de técnicas de 

improvisação em pacientes com Alzheimer (Aldridge, 2000, Allen, 2013, Parsons, 2018). 

Segundo Parsons (2018), a improvisação pode permitir experienciar momentos de novidade, 

associados a uma maior autoconsciência e comunicação através da música. No presente estudo 

de caso, os resultados divergem, na medida em que todas as tentativas de improvisação 

resultaram numa dispersão ou incompreensão por parte da Joana. Tomaino (2013) salienta que 

é importante os terapeutas entenderem em que alturas podem utilizar sons familiares ou sons 

novos em pacientes com demência. Se nalguns casos a novidade, obtida com a improvisação, 

pode permitir um maior investimento dos pacientes, noutros casos eles necessitam de uma 

música familiar para se manterem envolvidos e com maior atenção durante a sessão. A Joana 

precisava das canções familiares que a mantinham em confiança, enquanto explorava 

utilizando instrumentos novos. 

Ao observar os comportamentos da Joana na sessão de regresso após dois meses de 

interrupção, constata-se que ela reconheceu as músicas e interveio sem retrocesso no seu 

processo musicoterapêutico. Além disso, manifestou um comportamento de afirmação pessoal 

adicional, ao decidir acompanhar com o tambor de mão uma música do grupo ABBA. Nessa 

atividade, manteve a sua concentração e sincronização rítmica por mais de dois minutos. Esta 

constatação suporta a importância da musicoterapia nesta fase de clara deterioração cognitiva, 

como uma forma de recorrer a áreas de funcionamento não-verbal que se mantêm por mais 

tempo e assim permitem alimentar a ligação humana e a atividade de ligação interpessoal e 

social com o idoso. Ortí (2019) propõe uma explicação para esta evolução, que pode parecer 

surpreendente. Segundo ele, apesar dos danos causados pela doença de Alzheimer na memória 

explícita, a memória das emoções é menos afetada, porque baseada numa memória implícita, 

em que a amígdala exerce uma função importante na regulação e no mantimento das emoções. 

A ativação de emoções positivas associadas às sessões de musicoterapia depois de um tempo 

de privação ativaram esta memória associada a emoções, com os consequentes progressos 

terapêuticos observados.  
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Este caso de utilização da musicoterapia num idoso com demência demonstra a 

importância da construção inicial da relação terapêutica e expressão musical síncrona para o 

ganho progressivo de autonomia e de confiança, num equilíbrio entre elementos musicais 

familiares e outros mais exploratórios. Ao libertar-se de constrangimentos relativos à língua 

falada, foi possível a Joana experienciar conforto, necessário para atingir uma produção sonora 

intencional e genuína, desbloqueando níveis de desempenho cognitivos até aí impossíveis de 

atingir. Depois da consolidação do sentido de self, manifestado através de escolhas contínuas 

sobre o material musical, a Joana extravasou esta evolução cognitiva, aumentando a sua 

capacidade de socialização com o ambiente à sua volta. 

 
 
Estudo de caso 2 

Caracterização e história clínica. O David tem 73 anos, nasceu na Inglaterra e 

encontra-se a viver em Lisboa com a sua esposa há cerca de 20 anos. Tem uma filha única, que 

vive atualmente na Alemanha. Desenvolveu a sua carreira enquanto investigador ligado à área 

da toxicologia. Além da sua atividade profissional, tem uma grande afinidade pela fotografia e 

já realizou algumas exposições com as suas obras. 

Em novembro de 2019, o David começa a ser acompanhado pela LInQUE, devido a um 

diagnóstico de neoplasia do pulmão associado a uma bronquite crónica. O David já fez vários 

tratamentos de quimioterapia, sem remissão da doença. Neste momento, o seu estado de saúde 

não lhe permite aceder a um novo tratamento quimioterapêutico. O David necessita de 

assistência respiratória através de 3,5 litros de oxigénio líquido medicinal por dia, tem um 

cansaço fácil e uma fraca tolerância ao esforço.  

O David recebe a intervenção de fisioterapia duas vezes por semana, com enfoque na 

promoção da função respiratória. A comunicação com este profissional e o conjunto da equipa 

é feita em língua inglesa.  

Em fevereiro de 2020, a equipa aplica o questionário IPOS ao David (anexo F). Nesta 

avaliação, observa-se que os sintomas que mais incomodam o David na sua vida diária são a 

“fraqueza ou falta de energia” e “pouca mobilidade”, aos quais ele atribui a classificação de 
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“3-muito”, numa escala de 0 a 4. Atribui também uma classificação de “2-moderadamente” 

aos itens “falta de ar”, “pouco apetite” e “feridas na boca ou boca seca”. O David também 

identifica que se sente ansioso ou preocupado com a sua doença ou tratamento “2-às vezes”, e 

que alguns dos seus familiares ou amigos se têm sentido ansiosos e preocupados com ele “3-a 

maior parte do tempo”, também numa classificação de 0 a 4. 

A equipa propõe o encaminhamento do David para a musicoterapia, com base na sua 

apetência artística e na falta de estímulos intelectuais e criativos, associada às limitações físicas 

impostas pelo seu estado clínico. 

Avaliação inicial. Durante as primeiras sessões, o David apresentava um elevado grau 

de cansaço. Não se levantava da cadeira onde estava sentado, com a cabeça encostada e 

respirava com esforço, recebendo oxigenoterapia de forma contínua.. Adicionalmente, tinha 

ataques de tosse produtiva frequentes, que o deixavam particularmente cansado. No mês em 

que iniciou a musicoterapia, as suas idas ao hospital na sequência de distúrbios iónicos 

aconteciam no mínimo uma vez por semana. 

Quando o David se apresentou à estagiária, ao definir a sua profissão ou as suas 

ocupações favoritas, utilizou frequentemente o tempo verbal presente, corrigindo de seguida 

as suas frases para o tempo verbal passado. A impossibilidade de tirar fotografias ou de se 

realizar intelectualmente através da ciência tinham conduzido o David a uma apatia e falta  de 

interesse generalizada na sua vida presente, por oposição à sua vida antes da doença. No 

entanto, o David nunca falava diretamente da sua doença nem demonstrava qualquer emoção 

associada ao seu estado atual, de forma verbal ou não-verbal.  

Através do preenchimento do questionário de preferências musicais, foi possível 

entender que o David nutria um gosto acentuado pela música clássica, principalmente do 

período pré-barroco. O David mostrou-se interessado em descobrir peças musicais de outros 

períodos da história da música e referiu também que não queria cantar nas sessões, mas que 

estava disposto a explorar improvisações instrumentais. 
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Objetivos e plano terapêutico. O plano terapêutico foi centrado nas dificuldades 

físicas e respiratórias, no bloqueio emocional e no sentimento de falta de estímulo, tendo sido 

definidos os seguintes objetivos e sub-objetivos. 

Tabela 4 - Plano musicoterapêutico do David 

Problema nº1 Dificuldades físicas e respiratórias 
Objetivo nº1 Experiência de momentos de conforto físico 
Sub-objetivos Utilização da audição musical como forma de conforto  
 Utilização da improvisação musical como fonte de conforto 
Problema nº2 Bloqueio emocional, não expressão de emoções 
Objetivo nº2 Aumento da expressão emocional 
Sub-objetivos Fazer uma afirmação de expressão de emoções no contexto da apreciação musical 
 Associar uma música a uma experiência de vida 
 Utilizar a improvisação como veículo de expressão emocional 
Problema nº3 Sentimento de falta de estímulo na vida 
Objetivo nº3 Demonstração de interesse por uma atividade criativa 
Sub-objetivos Iniciativa da escolha de um instrumento musical 
 Envolvimento e interesse numa atividade musical 

Produção de ideias novas dentro da produção musical 
 

Intervenção e progresso terapêutico.  A intervenção musicoterapêutica decorreu entre 

fevereiro de 2020 e agosto de 2020, com sessões semanais, tendo sofrido uma interrupção entre 

março de 2020 e maio de 2020 devido ao período de confinamento imposto pela COVID-19. 

Foram realizadas vinte sessões em setting individual. Esta intervenção apoiou-se 

principalmente nas técnicas de improvisação e de audição musical.  

A improvisação musical, enquanto veículo de diálogo musical entre o terapeuta e o 

paciente (Wigram, 2004) foi utilizada como monitorização do progresso terapêutico, numa 

adaptação do instrumento de avaliação proposto por Bruscia (2018) e Smeijster (1997). Numa 

perspetiva intrapessoal, foi analisada a forma como as características intrínsecas da 

improvisação se relacionavam com partes não musicais do indivíduo, nomeadamente com o 

seu estado físico e emocional. Numa perspectiva intermusical e relacional, foram analisadas as 

relações rítmicas, harmónicas e melódicas entre o David e a estagiária. Esta análise foi cruzada 

com observações do comportamento verbal e não-verbal do David na sessão 

musicoterapêutica, fornecendo uma ferramenta de avaliação da evolução centrada em 

parâmetros musicais. 
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Após o término da intervenção, o conjunto do material musical produzido pelo David 

foi ouvido de novo e confrontado com os formulários de registo das sessões individuais, de 

forma a tentar identificar mudanças ou evoluções nos objetivos definidos. Foram assim 

identificados três períodos na intervenção: um período inicial de desorganização, da primeira 

à quinta sessão, um período de reorganização, da sexta sessão à décima terceira sessão, e um 

período de exploração, da décima quarta sessão à vigésima sessão. Em cada fase, uma 

improvisação representativa foi escolhida para análise, enquanto reflexo do processo 

musicoterapêutico. 

Fase 1 – Desorganização.  Desde o início da intervenção, o David manifestou interesse 

em explorar improvisações musicais, começando a tocar tongue drum, enquanto a estagiária 

acompanhava com a ajuda de percussão ou no piano MIDI. O David estava com dificuldade 

em conseguir manifestar as suas ideias melódicas, dado que o instrumento tem os graus 

contíguos da escala afastados espacialmente. Quando a nota produzida não era aquela que ele 

esperava, o David demonstrava a sua irritação de forma verbal, com uma tensão corporal 

associada, tendo comentado que gostava de entender o funcionamento dos instrumentos, mas 

que esta organização espacial não era intuitiva.  

Na terceira sessão, a estagiária apresentou ao David o launchpad, que tem uma 

disposição espacial organizada e regular, sendo ao mesmo tempo estimulante na quantidade de 

notas que é possível produzir. O David apreciou logo o instrumento, passando a improvisar 

nele em todas as sessões seguintes. Antes da improvisação, o David tinha também a 

possibilidade de escolher um som mais contínuo ou mais curto, mais progressivo ou com mais 

ataque, sem efeitos ou pelo contrário com um delay associado a cada nota. O universo destas 

possibilidades sonoras pareceu despertar o seu interesse.  

Nesta fase, o discurso melódico do David tinha falta de intenção e de direccionalidade, 

tendo por isso a estagiária optado pela técnica de grounding (Wigram, 2004) ou ancoragem, 

enquanto acompanhamento. No conjunto das improvisações, o grounding era efetuado com o 

recurso a uma métrica regular em 4/4 num centro tonal de dó maior. Este foi combinado com 

o proposto por Diane Austin (2001), na sua técnica de vocal holding, na utilização alternada de 

apenas dois acordes ao longo da improvisação. Os dois acordes escolhidos foram Cmaj7add9 
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e Fmaj7. Esta sucessão tem a vantagem de produzir alguma variedade, mantendo ao mesmo 

tempo uma estabilidade harmónica, dado que os dois acordes partilham várias notas comuns.  

Uma das improvisações da quinta sessão foi transcrita (apêndice F), com vista a analisar 

a produção musical mais detalhadamente. Segundo Bruscia (2018), a análise inicia-se pela 

identificação de saliências nos elementos musicais. Nesta quinta improvisação, o discurso 

melódico do David é contínuo, com poucos momentos de pausas. As frases contêm muitos 

saltos melódicos, dificultando o seguimento pelo ouvinte e a criação de conteúdo coerente. Ao 

ouvir esta improvisação, ressente-se uma falta de estabilidade e de direcionamento. Esta 

instabilidade musical parece ser o reflexo da ansiedade que o David ressente. Ao produzir 

muitas notas sem conteúdo musical coerente e sem direção, o David pode estar a tentar 

preencher todos os silêncios para não ter de se confrontar com a sua doença e com a sua 

condição.  

Por outro lado, as notas produzidas pelo David sincronizam raramente com o 

acompanhamento realizado pela estagiária, tanto a nível rítmico como a nível harmónico. Na 

análise da peça, a sincronização rítmica foi considerada como conseguida quando os tempos 

fortes do discurso do David coincidiram com os tempos fortes do acompanhamento. A 

sincronização harmónica foi considerada como sucedida quando as notas produzidas pelo 

David estiveram em harmonia com a figura do acompanhamento, evitando intervalos de nona 

menor e de quarta aumentada, naturalmente desconfortáveis à audição.  

 
                                      Figura 8 - Excerto da transcrição de uma improvisação da quinta sessão 

 

A figura 8 exemplifica esta dessincronização rítmica, com o ataque da nota “si” do 

compasso 17 numa zona do tempo muito instável, assim como as notas “si” e “ré” do compasso 

18 e o conjunto das notas do compasso 19 produzidas em locais que criam uma instabilidade 
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rítmica sem resolução. Além disso, as notas “si” do compasso 17 produzem um intervalo de 

quarta aumentada com a tónica do acorde de Fmaj7, criando um choque harmónico. Apesar 

deste choque, o David repete várias vezes esta nota, representando até um centro melódico 

neste excerto. Esta repetição intencional demonstra que o David não se ajustou à harmonia da 

estagiária, com a qual ele estava em discordância. Mais do que uma falta de domínio do 

instrumento, esta não sincronização parece demonstrar que o David não está pronto para o 

grounding da estagiária. Nesta fase, a produção musical dele aponta para uma resistência tanto 

à terapia como à figura da estagiária. Neste contexto, a estagiária optou durante toda esta 

primeira fase manter o grounding e a presença empática, para tentar estabelecer 

progressivamente uma relação terapêutica no qual o David sentisse que podia confiar. 

Ao longo da improvisação, os momentos de sincronização rítmica e harmónica que 

existiram parecem ter sido fruto do acaso e não da procura do David em ouvir e tocar em 

conjunto com a estagiária. Isto pode significar que o David rejeitou o apoio fornecido pela 

estagiária, preferindo-se isolar na sua improvisação, em quebra com o que o rodeava. A meio 

da improvisação, a estagiária passou a reforçar a marcação de acordes em todos os tempos do 

compasso, de forma a tentar criar uma estabilidade suplementar, não sendo claro se isto ajudou 

a uma maior sincronização. No final da improvisação, o David conduz o discurso melódico 

com a intenção de acabar a peça, mas termina a sua última nota no acorde de Fmaj7 e não na 

tónica, reflexo de que ele estava na sua própria harmonia e não numa base harmónica conjunta 

com a estagiária. 

Esta análise da produção musical do David está de acordo com outros dados de 

observação em sessão, tais como a baixa frequência de contacto ocular ou verbal com a 

estagiária. Quando ele estava a improvisar, parecia fechar-se num universo individual estanque, 

não ouvindo nem integrando informação nova do meio exterior. Este fechar era acompanhado 

de uma postura encolhida, em que o David aparentava estar desconfortável, sem retirar 

satisfação da sua improvisação. 

Dado que o David por vezes ficava cansado do esforço físico necessário para estas 

improvisações, a segunda parte da sessão consistia na audição de repertório de música clássica. 

Neste sentido, foi decidido de forma conjunta percorrer a história da música de forma 

cronológica, desde o período medieval para as primeiras sessões até ao início do século XX na 
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última sessão, com o objetivo de fornecer um estímulo intelectual, na descoberta de épocas e 

autores menos familiares. Eram frequentes os momentos em que o David parecia conseguir 

bem-estar e serenidade através desta audição, demonstrando um relaxamento corporal. No 

entanto, parecia ter alguma dificuldade em lidar com peças de carácter melancólico, dizendo 

no final de uma dessas audições: “one more cheerful piece!”, estando talvez a utilizar a ironia 

para não se confrontar com emoções mais desafiantes para ele.  

Este é um dos raros comentários que o David fez, falando muito pouco nestas primeiras 

sessões. Quando a estagiária tentava solicitar um ressentido pessoal sobre uma música, ou uma 

ligação a alguma memória passada, a resposta era lacónica ou evasiva. Esta é outra 

manifestação da resistência que o David estava a oferecer à terapia e ao processamento de 

emoções naturalmente difíceis em relação à sua condição desde o aparecimento da doença. A 

comunicação adotada no resto das sessões foi então centrada na música e na comunicação não-

verbal, mais do que na comunicação verbal. 

 
Fase 2 – Organização. A segunda fase desenvolveu-se depois de um período de 

interrupção de dois meses no fluxo das sessões de musicoterapia, devido ao confinamento 

imposto pela COVID-19. Na sexta sessão, o David parecia menos ofegante a respirar, menos 

cansado e mais sorridente. Aquando da audição de peças religiosas de Johann Sebastian Bach 

e de Antonio Vivaldi, o David relatou pela primeira vez um período da sua infância, quando 

estudava num colégio religioso e cantava no coro, tendo interpretado a missa em Si menor de 

Bach.  

Na sétima sessão, ao fim de três aparecimentos da sequência harmónica Cmaj7add9 - 

Fmaj7, o David mostrou intencionalidade no movimento sonoro de sincronizar ritmicamente  

com a estagiária. Parecia estar muito mais atento, numa postura de escuta, contrariamente à 

primeira fase. Esta sincronização foi também estimulada com a utilização de instrumentos de 

percussão, limitando a improvisação à vertente rítmica. Ao utilizar apenas o ritmo para se 

expressar, o David estava mais focado na sessão, menos propenso a perder-se e a isolar-se no 

seu universo musical, e mais disposto a relacionar-se musicalmente com a estagiária. Ao trazer 

menos desafios e menos distrações, o limitar da produção sonora ao ritmo permitiu recentrar a 

produção musical no essencial. 
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Nesta fase, as improvisações também se caracterizaram por terem um final simultâneo 

entre o David e a estagiária. Ao contrário do que acontecia na primeira fase, passou a existir 

uma intuição musical conjunta de que a improvisação estava a chegar ao fim. Sem serem 

precisos gestos ou olhares, a frase melódica do David era finalizada naturalmente, em sintonia 

com o acompanhamento da estagiária, para terminarem a produção sonora no mesmo instante. 

Este acabar conjunto trazia a ambos uma sensação de realização e de sucesso da improvisação 

produzida, dando tempo para apreciar o silêncio que se seguia. 

No final da sétima sessão, foi também a primeira vez em que o David questionou a 

estagiária sobre o seu trabalho e a sua vida além da musicoterapia, demonstrando estar atento 

e interessado na pessoa do outro. 

A transcrição de uma das improvisações da décima sessão (apêndice G) reflete esta 

segunda fase do percurso musicoterapêutico. Contrariamente às primeiras sessões, esta 

improvisação é muito mais curta e eficiente na sua exploração. O conjunto das notas 

importantes que o David toca são também atacadas e pensadas de acordo com a estrutura 

métrica da peça, denotando uma maior sintonia rítmica. É por outro lado notável que o David 

está adaptado à harmonia Cmaj7add9 – Fmaj7, existindo muito poucas incoerências 

harmónicas. Esta capacidade de sincronização rítmica e harmónica é a manifestação de que o 

David estava a ouvir constantemente o acompanhamento e tinha uma produção musical agora 

suficientemente flexível e aberta para se ajustar a esse mesmo acompanhamento. Ao estar mais 

atento, o David conseguia integrar continuamente informação do meio exterior na sua 

improvisação. 

Nesta fase, o David também começou a utilizar motivos e a desenvolvê-los, 

demonstrando que era capaz de pensar na composição musical como uma estrutura inteira, que 

tanto faz sentido nos momentos individuais, como na sua forma global. Ao reutilizar e 

desenvolver material musical já produzido, estes motivos permitem criar estabilidade e 

direcionamento. As figuras 9 e 10 abaixo identificam estes motivos, tanto melódicos como 

rítmicos, revelando assim que o David utilizava as várias possibilidades de construção que as 

unidades musicais permitem.  
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Figura 9 – Excerto da transcrição da improvisação da décima 
sessão, com destaque do motivo a 

 

 
 

Na figura 9, o motivo “a” é utilizado duas vezes, conduzindo na primeira aparição à 

nota seguinte por grau conjunto. Na segunda vez, este motivo aparece associado a um salto 

melódico, criando variedade melódica sem produzir instabilidade, graças à repetição utilizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

 

 

Na figura 10, o motivo “c” é utilizado quatro vezes consecutivas, na construção 

progressiva de um clímax, até à resolução final da peça. Este desenvolvimento de motivos 

demonstra tanto um direcionamento como uma decisão consciente do David sobre as suas 

escolhas musicais, distanciando-se da produção da primeiras fase, com características mais 

instáveis e ansiosas. 

Por outro lado, a figura 11 ilustra a forma como nesta fase o David e a estagiária 

passaram a acabar as improvisações de forma sincronizada, tanto ritmicamente como 

harmonicamente. Ao longo de toda a primeira fase, a estagiária tinha adotado um 

Figura 10 - Excerto da transcrição da improvisação da décima 
sessão, com destaque do motivo c 
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acompanhamento em grounding, tentando progressivamente dar um terreno para o encontro se 

poder estabelecer. Este encontro acontece agora, quando o David deixa espaço para a estagiária 

entrar no seu universo musical, permitindo a sincronização e a influência musical mútua. Sem 

ainda existir muita produção verbal por parte do David, começam também a acontecer várias 

trocas de olhares, especialmente em momentos mais significativos, como nos finais das 

improvisações. 

  

Figura 11 – Final da transcrição da improvisação da décima sessão 

 
Nesta segunda fase, as características musicais do repertório clássico que estava a ser 

ouvido eram utilizadas para servir de temática para as improvisações. Do período clássico, era 

utilizado o conceito de pergunta-resposta, permitindo trabalhar a audição, a capacidade de 

deixar tempo ao outro, ouvindo e respondendo de forma congruente. No período romântico, 

caracterizado pela exacerbação dos sentimentos dos compositores, presentes na produção 

musical através da alternância entre momentos de exaltação e momentos de recolhimento, o 

objetivo era ilustrar nas improvisações esta ambivalência. Esta última exploração era algo 

difícil para o David, que parecia não encontrar muita satisfação neste tipo de abordagem 

musical. 

Na décima primeira sessão, o David informou a estagiária que a melhoria na sua 

condição física lhe tinha permitido iniciar um novo tratamento à base de imunoterapia nas 

últimas semanas, experienciando muitos menos efeitos indesejáveis em relação à 

quimioterapia. Estava mais sorridente e esperançoso. O tema da improvisação dessa semana 

era a transição da tristeza para a alegria. Depois de improvisar, o David comentou que tinha 

pensado numa marcha fúnebre, progressivamente transformada na marcha de uma banda 
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filarmónica. Foi a primeira vez que conseguiu evocar metaforicamente a ideia da morte, talvez 

porque este novo tratamento representava para ele um afastamento dela. Foi também a primeira 

sessão em que o David pediu espontaneamente para fazer mais uma improvisação, dizendo no 

final que se sentia confortável a improvisar.  

Esta segunda fase caracterizou-se na globalidade por uma maior capacidade do David 

em ouvir e interagir com a estagiária de forma musical. Estava também mais comunicativo de 

forma verbal e não-verbal, manifestando várias vezes o seu contentamento acerca da sua 

produção musical através de um sorriso, afirmando também mais as suas escolhas, 

nomeadamente na seleção de sons para utilizar com o lauchpad.  

 
Fase 3 – Exploração e descoberta individual. Na décima quarta sessão, a estagiária 

propôs ao David trocarem instrumentos, por forma a ele tocar piano MIDI. A sua capacidade 

de dedilhar corretamente as notas era a manifestação de que ele já tinha tido aulas de piano. No 

entanto, o David disse que preferia improvisar no launchpad e que estava satisfeito pela sua 

progressão nesse instrumento, manifestando assim as suas preferências individuais, associadas 

a um empoderamento musical.  

Este episódio demonstra também a necessidade de o terapeuta estar disponível para o 

universo sonoro do paciente, sem forçar as explorações, esperando e acompanhando os 

momentos de viragem ou de evolução. Apesar do David se encontrar mais disponível do que 

no início da intervenção musicoterapêutica, ele ainda precisava do conforto e da segurança 

trazidos por um instrumento que ele começava a dominar. 

Nesta sessão, a estagiária também trouxe o áudio e a transcrição de uma improvisação 

da décima sessão. As notas iam desfilando no programa de edição musical enquanto a música 

era produzida, permitindo uma audição associada à visualização das notas tocadas. Esta 

experiência foi muito gratificante para o David que comentou gostar muito da sua 

improvisação. A tabela 5, que se segue, é uma transcrição de um excerto da conversa após esta 

audição, que inicia com a pergunta da estagiária. 
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Tabela 5 - Transcrição de parte da conversa verbal entre o David e a estagiária durante a sessão 14 e tradução 

Versão original Versão traduzida 

“- How would you describe your musical style? 

(Momento de pausa de cerca de 30 segundos) 

- Hmm, what’s the word… (pausa) A piece in the 
air… 

- Yeah? 

- Hmm … light … I think. Not quite a bird, not 
ethereal. 

- Not? Ok.  

- But… Like a butterfly, above the trees and 
flowers.” 

“- Como descreveria seu estilo musical? 

(Momento de pausa de cerca de 30 segundos) 

- Hmm, qual é a palavra ... (pausa) Algo no ar ... 

- Sim? 

- Hmm ... leve ... acho eu. Não é bem um pássaro, não é 
etéreo. 

- Não? Está bem. 

- Mas ... Como uma borboleta, acima das árvores e 
flores. ” 

 

Este momento ilustra a importância que o David atribuiu a definir-se da forma correta, 

levando o tempo necessário para isso, utilizando imagens ligadas ao seu universo criativo 

principal, o da fotografia. A borboleta pode ser uma metáfora do progresso terapêutico do 

David, que deixou de estar preso a uma intelectualização excessiva, que o levava a focar-se 

demasiado nas notas que ele queria produzia e nem sempre conseguia, refletida na não 

sincronização do início da intervenção. O David estava agora mais disponível para voar “acima 

das árvores e das flores”, até descobertas e encontros. No resto da sessão, o David esteve muito 

conversador, admitindo também que quando cria, seja dentro ou fora do âmbito musical, sente-

se desligado do mundo ambiente, num lugar feliz. O David estava nesta terceira fase a integrar 

a música que produzia dentro da sua definição individual enquanto pessoa, fora dos limites da 

sua doença. 

A partir deste momento, e a pedido do David, as sessões de musicoterapia tiveram por 

base novas explorações musicais, improvisações em bases rítmicas diferentes do quaternário, 

nomeadamente em ritmos ternários e compassos compostos. Apesar da dificuldade acrescida 

destas métricas, o David gostava muito destes estímulos e procurava-os continuamente. Estas 

explorações basearam-se também na introdução de ritmos do médio oriente, com a adição de 

um sampler de percussão ou de bateria à produção do David e da estagiária, criando uma maior 

variedade de estilos. Por fim, o David também começou a escolher escalas diferentes da escala 

diatónica de Dó maior, criando sonoridades mais exóticas e continuamente novas. Esta 

exploração era possível porque o David tinha chegado a um lugar de maior estabilidade física 
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e de maior apoio na relação terapêutica, anteriormente não possível devido à sua ansiedade ou 

excesso de intelectualização. Com esta ancoragem, ele podia expandir os seus horizontes 

musicais e realizar-se na sua busca estética, criativa, intelectual e relacional. 

Desta forma, o David estava totalmente disposto a arriscar a nível musical, e isto trazia-

lhe muita satisfação. Nas suas improvisações, ele estava a redescobrir-se, satisfazendo uma 

necessidade de se encontrar ou reencontrar, como se a doença o tivesse afastado de quem ele 

era. Na décima sétima sessão, o David partilhou com a estagiária que o seu percurso como 

fotógrafo tinha começado quando tinha apenas dez anos, ao descobrir a pintura impressionista, 

trazendo assim memórias antigas e integrando-as na sessão.  

Nesta fase, o David transpôs esta abordagem impressionista para a sua música, 

começando a utilizar as notas além da sua função melódica individual, na sua capacidade 

conjunta de criar impressões, cores e sensações. Começou também a trazer temas para as 

improvisações, nomeadamente o vento, as folhas a caírem ou a água. A estagiária mantinha o 

ritmo e a harmonia em grounding, à semelhança das sessões anteriores, enquanto que o David 

explorava este novo universo sonoro, concentrado apenas nas sensações e imagens que a 

música provocava, extravasando as notas individuais.  

Foi transcrita uma das improvisações da décima nona sessão (apêndice H), que ilustra 

esta procura sonora exploratória de forma global. Por sugestão do David, esta improvisação 

realizou-se com base num ritmo de rumba. Na figura 12, o David utiliza muitas notas com um 

delay, o que cria uma sensação de camada sonora em movimento, em que as notas individuais 

apenas servem para a impressão geral obtida.  

 

 

 

 

Figura 12 – excerto de uma das improvisações da sessão 19 
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Na décima oitava sessão, o David tinha deixado em frente ao lugar ocupado pela 

estagiária uma fotografia, como que convidando-a a olhar, sem, no entanto, referir nada sobre 

a mesma. Quando a estagiária lhe questionou se era uma das suas fotografias, ele explicou que 

era uma planta da sua varanda, que representava o seu tempo de quarentena. O David explicou 

de seguida todo o processo de captura e conservação da cor ideal até à impressão da fotografia. 

Este episódio demonstra a procura de relacionamento do David através do seu material criativo, 

fora dos limites da sua produção musical, assim como a integração de passado e presente, 

juntando a experiência musical à fotografia no tempo antes e depois da doença e no tempo 

antes e após a quarentena. 

Na última sessão, a estagiária e o David refletiram verbalmente em conjunto a sua 

exploração e expansão de linguagem musical ao longo das semanas. O David manifestava 

satisfação com a sua evolução que, segundo ele, se dirigia para um aproveitamento do 

momento, com menos racionalização, seguindo o “flow”. O processo terapêutico foi concluído 

no final do estágio com o envio de vários áudios das improvisações ao David, de forma 

cronológica, testemunho do percurso musicoterapêutico percorrido. 

 
Resultados finais. A escala IPOS foi aplicada novamente em setembro de 2020 ao 

David (anexo G). Para cada um dos 17 itens, as classificações quantitativas de 0 a 4 foram 

colocadas num gráfico circular. Neste gráfico, os domínios das necessidades físicas encontram-

se na sua maioria do lado direito, enquanto que os domínios de comunicação e psicológicos 

encontram-se do lado esquerdo.  

Salienta-se que as pontuações maiores da escala correspondem à perceção de um maior 

desconforto pelo doente. Pelo contrário, as pontuações mais baixas correspondem a um 

adequado controlo da sintomatologia, uma boa comunicação e uma estabilidade psicológica.  
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Figura 13 – Gráfico circular comparativo com as avaliações IPOS de fevereiro e de setembro do David  

 
Na comparação entre a segunda e a primeira avaliação, é visível a melhoria da perceção 

que o David tem da sua situação, principalmente a nível psicológico, prático e de comunicação, 

mas também a nível de alguns sintomas físicos, tais como a falta de energia, a boca seca e a 

mobilidade. O único item em que avaliação final é mais desfavorável está relacionado com a 

suficiente informação do doente. No preenchimento da avaliação, o David explicou por 

iniciativa própria que a falta de informação que ele ressente está relacionada com o tratamento 

que ele está a fazer no hospital e não com a intervenção prestada pela LInQUE, nas valências 

de musicoterapia e de fisioterapia. 

Paralelamente, após a observação e análise dos registos das sessões musicoterapêuticas, 

é possível observar o cumprimento dos objetivos propostos. Com o fortalecimento da relação 

terapêutica, e consequente afirmação do David através da improvisação, foi possível promover 

momentos de criação com estímulo intelectual e criativo. O David demonstrou-se muito 

interessado em explorar o conjunto das potencialidades de um novo instrumento, o launchpad, 
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podendo experienciar empoderamento numa fase em que a doença o debilitava. Ao produzir 

algo novo, estava a realizar uma etapa de transição da sua vida passada sem doença para a sua 

vida atual. 

Durante as sessões, o David também começou a exprimir-se mais emocionalmente, ao 

manifestar fisicamente e verbalmente as sensações que lhe provocavam a audição de música, 

ao reavivar experiências de vida antigas, e ao utilizar a improvisação como fonte de bem-estar.  

Esta improvisação foi o fio condutor dos avanços musicoterapêuticos do David, com o 

surgimento progressivo da sua voz individual musical, influenciada pela corrente 

impressionista. 

Se o conjunto dos objetivos propostos foram atingidos, importa referir que a evolução 

musicoterapêutica do David esteve intrinsecamente ligada à evolução do seu estado de saúde, 

com o reequilíbrio iónico inicial e consequente imunoterapia. Importa manter uma perspetiva 

integrativa, em que a musicoterapia é um dos promotores da saúde física, emocional e 

cognitiva, não podendo a evolução do estado de saúde do David ser dissociada dos tratamentos 

médicos e fisioterapêuticos recebidos. Se a musicoterapia não pretende a cura dos sintomas 

físicos, a mudança de terapêutica farmacológica do David esteve na origem de um maior 

conforto físico, permitindo uma intervenção musicoterapêutica em várias dimensões, na 

redução da ansiedade, no aumento da satisfação pessoal e num trabalho de natureza mais 

existencial, vivendo da melhor forma possível com o tempo e os recursos disponíveis, dando 

“mais vida aos dias”, tal como proposto pela Cicely Saunders (Baron, Hassard, Cheetham, 

Sharifi, 2018). 

 
Discussão do caso. Este caso é suportado pelo modelo fundador da musicoterapia 

criativa, proposto por Nordoff e Robbins, em que a improvisação é utilizada para ir de encontro 

às necessidades emocionais e físicas do paciente, numa atmosfera de aceitação e de resposta 

(Bruscia, 2004). O David construiu continuamente material musical de acordo com as suas 

necessidades, aprendendo um instrumento novo que possibilitou a sua expressão criativa. Tal 

como proposto por Hadley (1999), esta criação regular permitiu fornecer um sentido de 

continuidade e de coerência entre as sessões. 
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O David recusou a possibilidade de vir a cantar nas sessões. No entanto, foi possível 

aplicar uma parte da teoria do vocal holding proposto por Diane Austin (2001), na utilização 

de uma figura de acompanhamento com dois acordes, na quase totalidade das improvisações. 

Este holding ou suporte teve por objetivo permitir um sustento nutritivo e reconfortante, à 

semelhança da ligação materna, promovendo uma regressão terapêutica até sentimentos, 

sensações e memórias, para serem progressivamente processados e integrados. 

No percurso do David, a dimensão estética esteve muito presente, funcionando como 

um veículo de transformação. Tsiris (2008) refere que a transformação acontece à medida do 

envolvimento na música, em que a experiência estética serve de propósito e de finalidade, 

promovendo uma maior unidade da pessoa. Durante as sessões musicoterapêuticas, o David 

redescobriu através desta experiência estética a pessoa que ele era antes da doença, criativa, 

curiosa, exploradora e com vontade de ser desafiada intelectualmente, criando assim uma ponte 

para a pessoa depois da doença.  

Estas explorações tiveram por base um conjunto de escolhas sonoras, de instrumentos, 

de escalas ou de ritmos que o David realizava antes de começar a improvisar. De acordo com 

Clements-Cortés (2016), esta escolhas funcionam como um estímulo positivo, fortalecendo a 

identidade. 

Kelly (2002) refere que a descrição das improvisações recorrendo a palavras não as 

define justamente, podendo constituir algo muito frustrante. Neste sentido, foi considerado 

adequado incluir as transcrições nos apêndices, além das descrições analíticas contidas no 

texto. 

A análise destas improvisações permitiu entender de que forma a falta de sincronização 

rítmica e harmónica das primeiras sessões podia ser uma manifestação de evitamento do 

Richard, oferecendo resistência à terapia, tal como proposto por Bruscia (2018). Nas sessões 

em que esta sincronia foi conseguida, o David estava não só mais atento à estagiária, como 

mais participativo durante toda a sessão, evocando memórias, e exprimindo-se 

emocionalmente através da música. 
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Adicionalmente, a improvisação foi uma via de acesso à parte simbólica e metafórica 

(Bruscia, 2014). O David conseguiu atribuir significado à sua improvisação fora do âmbito 

musical, definindo-se como uma borboleta, que voa livremente por cima do seu meio ambiente. 

A música foi o veículo que permitiu ao David deambular sem restrições, elevando-se das 

preocupações da doença. 

Ao vermos a progressão do David durante a intervenção, é também visível um grande 

avanço na sessão que sucedeu à interrupção de dois meses. Pelas limitações impostas pelo 

confinamento, foi um tempo em que o David teve espaço para se reencontrar de forma artística, 

tendo voltado a tirar uma fotografia, que apresentou à estagiária numa das últimas sessões. É 

possível que o trabalho criativo e musicoterapêutico tenha acordado a faceta artística do David, 

numa redescoberta interior e ligação ao David antes da doença.  

Este episódio também pode ser interpretado à luz da teoria do objeto de transição, 

proposta pelo Winnicott (1975). Este objeto, enquanto primeira posse “não-eu” do indivíduo, 

funciona como uma transição para a individualização, até ser descartado. Quando este objeto 

perde o seu significado, a aceitação da realidade interna e externa passa por uma área 

intermediária ou de experimentação, presente entre a realidade psíquica interna e o mundo 

exterior. A esse território pertencem a criatividade, a expressão artística, a fantasia e o sonhar. 

O David, ao acordar a sua expressão artística através da música, voltou a explorar esta área 

intermédia, também através da fotografia, que serviu de objeto transicional, preenchendo o 

espaço do criação que tinha sido obtido aquando das sessões e que deixou de existir na altura 

do confinamento. 

Na extensão desta teoria, Smetana (2017) descreve dentro da sessão musicoterapêutica 

os objetos musicais que poderão servir de objetos de transição. Estes objetos são normalmente 

inertes e têm por função oferecer segurança, permitindo uma experiência sensitiva e oferecendo 

proteção contra aquilo que numa primeira fase da relação com o terapeuta ainda poderá 

constituir uma ameaça. Ao criarem oportunidades de exploração ao mesmo tempo do que 

limitam, estes objetos podem funcionar como objetos de transição e permitirem o 

desenvolvimento. O David escolheu durante as primeiras sessões o launchpad, ao qual 

permaneceu ligado durante toda a intervenção, mesmo quando confrontado com a possibilidade 

de vir a tocar piano, um instrumento que era familiar para ele na sua infância. De acordo com 
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o proposto por Juliette Alvin (1977), este launchpad pode ter sido um prolongamento do corpo 

ou da voz interna do David, acolhendo a projeção consciente e inconsciente dos seus 

sentimentos, evitando o contacto humano direto com a estagiária. Este objeto também permitiu 

ao David um sentimento de identificação e de posse, assim como uma forma de expressão livre, 

porque escolhido de acordo com a sua preferência individual. Esta escolha contribuiu para o 

fortalecimento da identidade que o David foi experienciando ao longo das sessões, construindo-

se fora dos limites da sua doença, através da sua expressão artística individual. 

Enquanto que no primeiro estudo de caso, a re-criação musical com canções familiares 

foi um elemento importante na evolução musicoterapêutica, este caso ilustra de que forma 

técnicas de criação e de improvisação podem ser cruciais para a expressão individual. Por outro 

lado, apesar da presença de competências intelectuais totalmente diferentes, ambos os pacientes 

tinham uma necessidade de validação e de construção de si, fora da doença, permitida pela 

intervenção musicoterapêutica. 
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Outras intervenções e atividades realizadas 

Para além dos dois estudos de caso apresentados, foram efetuadas outras intervenções 

musicoterapêuticas, divididas em intervenções individuais e intervenções de grupo. 

 
Intervenções individuais 

As intervenções individuais são apresentadas de forma sucinta através da história 

clínica, dos objetivos da intervenção, das atividades desenvolvidas e dos resultados obtidos. 

 
Margarida. A Margarida tem 88 e reside numa ERPI. Apresenta um quadro 

depressivo, com alterações frequentes do estado de humor. A nível motor, sofre da síndrome 

de imobilidade, movimentando-se com muita dificuldade e com necessidade de ajuda. Iniciou 

o seguimento com a LInQUE em maio de 2019, com as valências de medicina, fisioterapia e 

psicologia. Em novembro de 2019, foi reencaminhada para a musicoterapia pelo seu gosto pela 

música.  

Nas primeiras sessões de musicoterapia, a Margarida apresentava um elevado grau de 

agitação, queixando-se que a sua vida já “não merece a pena”. Neste sentido, os objetivos 

musicoterapêuticos centraram-se na promoção de momentos de conforto e de relaxamento e na 

promoção de momentos de expressão emocional. As técnicas mais utilizadas foram a audição 

de música do repertório clássico, a utilização de improvisação e a execução de repertório 

tradicional português, enquanto a Margarida cantava e acompanhava ritmicamente as músicas 

com ajuda de um instrumento de percussão.  

Nalgumas sessões, a Margarida exprimia a sua tristeza de se sentir abandonada pela 

família, associada à perda do marido, que tinha falecido há vários anos. Dizia frequentemente 

que estava velha e já não servia para nada. Com a utilização de música reconfortante, no âmbito 

de um setting musicoterapêutico, ela usufruía de um espaço onde podia exprimir as suas perdas 

e confrontar-se com elas. Depois de exprimir esta tristeza, ao ouvir uma música particularmente 

significativa e reconfortante para ela, a Margarida disse numa sessão: “depois de ouvir esta 

música, posso fechar os olhos e ir para o céu”. Esta experiência vai de encontro à transformação 

musicoterapêutica através da experiência estética (Tsiris, 2008).  
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No oposto deste comportamento, a Margarida encontrava-se por vezes muito agitada e 

recusava seguir para a sessão, alegando que tinha demasiadas atividades e solicitações. Nestas 

alturas, ela dizia: “não sou capaz, a minha cabeça não está boa”. 

 Existem casos em que a intervenção terapêutica pressupõe uma estabilização 

neuroquímica para poder dar frutos. Em fevereiro de 2020, após oito sessões 

musicoterapêuticas, a Margarida decidiu interromper o conjunto das intervenções da LInQUE. 

Este pedido surgiu após a altura do natal, em que a paciente tinha tido variadas solicitações, e 

se queixava de demasiadas visitas. Encontrava-se numa fase em que queria diminuir o nível de 

estímulos, e não se queria confrontar com assuntos exigentes e lutos não resolvidos. Apesar de 

terem existidos momentos de verdadeiro encanto nas sessões, nesta altura a Margarida já não 

queria mais desafios emocionais. Enquanto equipa, esta decisão foi respeitada, mantendo-se a 

disponibilidade caso ela decidisse retomar as intervenções.  

Apesar duma intervenção musicoterapêutica de curta duração, este caso ilustra a 

possibilidade de expressão emocional através da música, com momentos de conforto e 

experiências de exaltação estética, principalmente através da audição de música familiar do 

repertório clássico.  

Lourenço. O Lourenço tinha 89 anos, e antecedentes de patologia cardíaca e AVC. 

Tinha sofrido de uma amputação no membro inferior, e apresentava uma prótese num dos 

ombros, o que lhe dificultava grandemente a mobilidade. Apresentava-se triste e já com alguma 

deterioração cognitiva, com perda de orientação  temporal. Viúvo, vivia em casa com uma 

cuidadora, tendo ainda a presença atenta das duas filhas. Começou a ser seguido pela LInQUE 

em maio de 2019, nas valências de medicina, enfermagem, fisioterapia, psicologia e visita de 

um voluntário. Foi reencaminhado para a musicoterapia em janeiro de 2020, pelas suas 

apetências artísticas, nomeadamente através do desenho e da pintura. 

Os objetivos musicoterapêuticos centraram-se na exploração emocional do paciente, na 

promoção da motricidade grossa e fina, e na estimulação cognitiva. O Lourenço tinha 

insegurança quanto à sua capacidade de produzir música, pelo que a intervenção foi iniciada 

com a estagiária a improvisar enquanto o Lourenço desenhava. À medida que o Lourenço se 
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foi afirmando, começou a solicitar repertório de Paulo de Carvalho e manifestar a vontade de 

cantar em conjunto com a estagiária. 

Apesar da intervenção ter sido interrompida devido à crise sanitária da COVID-19, as 

sessões foram retomadas à distância, via uma plataforma digital, durante dois meses. De início, 

esta nova realidade representava um fator de confusão para o Lourenço, que entendia que 

deveria manter a máscara de proteção. No entanto, à medida que as semanas iam passando, o 

Lourenço cantava e participava cada vez mais, sendo possível inclusive abordar repertório 

novo. Existia uma latência sonora que foi contornada pelo manter constante do tempo pela 

estagiária. Se por um lado não permitia o ajuste ao tempo do Lourenço, era um fator de suporte 

e de holding para ele. 

Em junho, as sessões foram retomadas presencialmente com base no repertório musical 

que tinha sido alargado durante os dois meses de sessões à distância. O Lourenço esforçava-se 

para cantar as músicas da forma certa e ficava muito satisfeito quando isto acontecia. Ele 

também manifestou nesta fase a vontade de realizar uma apresentação conjunta dele e da 

estagiária para os amigos e a família. A estagiária e o Lourenço selecionaram então músicas 

para o alinhamento musical de uma apresentação. 

Esta apresentação não chegou a acontecer, dado que o estado de saúde do Lourenço 

começou a deteriorar-se. Ele apresentava-se muito cansado e confuso nas sessões. Esta 

mudança foi acompanhada com a utilização de técnicas recetivas, na audição de repertório da 

música clássica. O Lourenço pedia para a estagiária se sentar ao lado dele e juntos, enquanto 

ouviam música, ficavam a observar os quadros que o Lourenço tinha pintado, juntamente com 

as fotos de retratos da família. Por vezes, o Lourenço conversava sobre a sua pintura ou sobre 

algum membro da sua família. Outras vezes, a audição era feita em silêncio. 

Na penúltima sessão, o Lourenço apresentava alguma confusão, chamando pela esposa 

que, segundo ele, estava na sala ao lado. A estagiária optou por utilizar a técnica de validação 

(Jankoski & Frey, 2012), não contrariando a afirmação, mas tentando acompanhar o mundo 

interior do Lourenço, questionando-o se ele sentia saudades da esposa. O Lourenço relatou 

então várias memórias positivas com a esposa, como se tinham conhecido e de que forma eles 

foram felizes. O Lourenço também abordou as músicas de que a esposa gostava, que 
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correspondia às escolhas musicais da sessão. No final da conversa, o Lourenço disse: “é 

verdade, tive uma vida preenchida e com valor”. Na vigésima primeira e última sessão, o 

Lourenço estava particularmente cansado. Nesta sessão, apenas foi ouvido repertório que lhe 

proporcionava conforto. O Lourenço faleceu serenamente em casa, na companhia das filhas, 

uns dias mais tarde.  

Neste caso, a musicoterapia esteve presente no acompanhar do estado físico, cognitivo 

e emocional do Lourenço. Enquanto que numa primeira fase, o paciente foi acompanhado na 

sua expressão individual, com a ajuda de técnicas re-criativas e de repertório significativo, à 

medida que seu o estado de saúde se ia deteriorando, foi possível oferecer mais suporte e 

conforto através da audição. Na penúltima sessão, o paciente fez uma revisão de vida com base 

na música e exprimiu memórias importantes antes da sua partida. Assim, no fim de vida, a 

evolução das técnicas musicoterapêuticas e das músicas utilizadas permitem a adaptação ao 

paciente e às suas necessidades individuais em mudança contínua. 

 
Alice. A Alice tinha 98 anos e vivia em casa, na companhia de uma cuidadora. Estava 

acamada, com síndrome de fragilidade e doença de Parkinson e recebia as intervenções de 

medicina, enfermagem, fisioterapia e terapias não convencionais desde outubro de 2015. Em 

novembro de 2019, a equipa recomendou o início da musicoterapia devido ao bem-estar que a 

Alice demonstrava retirar na audição de música. 

Nas primeiras sessões, a Alice comentou que gostava muito de música e que tinha 

tocado violino enquanto criança. Porém, sentia-se frustrada por não saber cantar, nem mesmo 

os parabéns numa festa de anos. Quando a estagiária a questionou se estaria disposta a tentar 

cantar nas sessões, ela ficou entusiasmada. Os objetivos musicoterapêuticos centraram-se então 

na promoção do bem-estar e da autoestima através do canto, assim como na estimulação 

cognitiva e da motricidade, através de tarefas musicais mais rítmicas. 

A estimulação do canto foi realizada através da técnica de toning, em que a estagiária 

ia dando suporte com a sua própria voz e com o acompanhamento no bandolim em dois acordes 

alternados, na forma de vocal holding (Austin, 2001). A voz da Alice, ainda muito ténue e 

rouca nas primeiras sessões, começou a ganhar expressão na terceira sessão, quando atacou 
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uma nota aguda, duma voz forte e decidida, com vibrato, e sem qualquer rouquidão associada. 

Esta expressão vocal contrastava com o estado da Alice, que estava acamada e com um nível 

de energia física diminuto. No fim desta sessão de toning, a Alice comentou: “Estou a cantar! 

Ora essa… E eu que sempre achei que não tinha voz…”. 

Na sessão seguinte, que foi a última, a Alice apresentava-se muito cansada.  O canto 

deixou lugar à audição de música clássica, com poucas diferenças de dinâmica. Alguns dias 

depois, a Alice faleceu serenamente enquanto dormia.  

Apesar da intervenção musicoterapêutica ter sido relativamente curta, não sendo 

possível o desenvolvimento de tarefas que promovessem a estimulação cognitiva e a 

motricidade, a Alice conseguiu reconhecer e explorar a sua voz cantada, demonstrando nesta 

descoberta tanta surpresa como satisfação. O toning e o canto duma forma mais global podem 

ser veículos de expressão dentro da sessão musicoterapêutica, mesmo quando o paciente tem 

níveis diminutos de energia e não consegue tocar instrumentos. 

 
Miguel. O Miguel tem 66 anos, vive em casa com a esposa e o filho. Na sequência da 

evolução de uma neoplasia do pulmão com metástases cerebrais, o Miguel encontra-se 

acamado, com uma grande lentificação motora e verbal. Iniciou seguimento com a LInQUE 

em agosto de 2018. Era locutor de rádio na sua atividade profissional, sendo por isso 

recomendado pela equipa a iniciar sessões de musicoterapia em novembro de 2019, em 

complemento das intervenções de fisioterapia e de terapias não convencionais. 

Os objetivos musicoterapêuticos incidiram na promoção de um discurso falado, 

associado à atividade musical, na promoção da expressão emocional e no estímulo da 

motricidade grossa e fina. 

No início da intervenção, existia um contraste entre as capacidades físicas do Miguel e 

a utilização real que ele fazia delas. Assim, demonstrava não querer produzir esforços para 

tocar instrumentos, mesmo que eles fossem leves e fáceis de manipulação. O Miguel era 

também reticente à ideia de cantar e de escolher músicas, e não demonstrava interesse no 

conjunto dos instrumentos que a estagiária ia trazendo em cada sessão. Isto poderia estar 
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relacionado com os padrões musicais muito elevados do Miguel, que não obtinha satisfação 

com produções musicais mais simples. 

O Miguel começou a participar mais quando a estagiária trouxe o piano nas sessões, 

tocando arranjos de músicas significativas para ele. Nesta fase, o Miguel aceitou ouvir música 

e conversar sobre o teor das letras. Numa das letras escolhidas, “Space Oddity” de David 

Bowie, o narrador, que percebeu que está perdido no espaço, pede: “diz à minha esposa que eu 

a amo”. Ele avista o planeta terra à distância e, mesmo sabendo que não consegue regressar, 

aprecia a beleza e o azul deste. O Miguel comentou, relativamente a esta atitude: “ele está 

muito enganado!”. Apesar do Miguel nunca ter exprimido de forma verbal a dificuldade 

emocional que o seu estado de saúde lhe trazia, a discussão de letras de músicas permitiram a 

utilização de uma conversa metafórica, de forma a abordar temas mais difíceis.  

Com a progressão da doença, o Francisco intervinha menos nas sessões, por vezes 

apenas com o movimentar do pé ao ritmo de uma música familiar. A sua participação estava a 

coincidir com as suas capacidades reais, ao contrário do início da intervenção.  

Na vigésima oitava e última sessão, realizada em conjunto com a esposa do Miguel, 

esta realizou improvisações instrumentais, com o holding da estagiária, para exprimir os seus 

sentimentos e transmitir-lhe mensagens significativas. O Miguel respondia-lhe com a escolha 

de repertório significativo ouvido durante as sessões. A primeira escolha do Miguel foi “One 

of these days” de Emmylou Harris, que acompanhou dizendo: “Faz sentido.” Uma vez mais, 

esta letra é rica de significado metafórico, transcrevendo-se parte dela no quadro abaixo. Esta 

escolha ilustra a fase em que estava o Miguel, numa maior aceitação da sua condição e da sua 

doença. 

Tabela 6 - Excerto da letra “One of These Days” de Emmylou Harris e respetiva tradução 

Versão original Versão traduzida 

I'll be gone like the wayward wind one of these days 
One of these days it will soon  
Be all over cut and dry 
And I won't have this urge to go all bottled up inside 
One of these days I'll look back and I'll say I left in 
time 
'Cause somewhere for me I know there's peace of 
mind 

Irei embora como o vento rebelde um dia destes 
Um dia destes em breve  
Tudo estará cortado e seco  
E não irei ter essa vontade de me reprimir por dentro  
Um dia destes vou olhar para trás e dizer que saí a 
tempo 
Porque sei que nalgum lugar há paz de espírito para 
mim 
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O Miguel escolheu como última música “Cecilia” de Simon & Garfunkel, dizendo no 

início da música “Isto é lindo”, e cantando de seguida largos fragmentos da letra enquanto 

olhava para a esposa, sorridente e relaxado. 

Este caso demonstra de que forma músicas e letras significativas podem ir de encontro 

à evolução da doença e do estado físico, cognitivo e emocional do paciente. As letras serviram 

de veículo emocional, permitindo respeitar as defesas do Miguel, quando ele não estava pronto 

para verbalizar e confrontar-se de forma direta com emoções difíceis, num processo facilitado 

pela experiência estética associada.  

 
Teresa. A Teresa tem 86 anos, com uma história clínica de DPOC associada a um 

tabagismo ativo. Tem uma personalidade impulsiva, manifestando por diversas ocasiões 

episódios de descontrolo emocional e agressões verbais para os cuidadores e terapeutas. É 

seguida desde maio de 2019 pela LInQUE nas valências de medicina, enfermagem, fisioterapia 

e terapias não convencionais. Em maio de 2020, a equipa recomenda a intervenção 

musicoterapêutica, pelo carácter difícil da Teresa, e na sequência da sua recusa em receber a 

valência de psicologia. Entre maio e agosto de 2020, a Teresa recebeu treze sessões de 

musicoterapia.  

Os objetivos musicoterapêuticos incidiram na facilitação da expressão emocional 

adequada e na estimulação cognitiva e da motricidade. Apesar de algum compromisso da 

audição e da visão, a Teresa participou desde início com entusiasmo nas atividades 

musicoterapeutas propostas, na improvisação, na re-criação e na audição de repertório. À 

medida que era abordado repertório significativo, a Teresa evocava episódios da sua vida 

passada, na vida de jovem adulta em Lisboa, no casamento e nos filhos, na ida para Angola e 

no regresso a Portugal.  

A Teresa demonstrou ter uma capacidade de sincronização rítmica muito aperfeiçoada, 

mesmo se ela nunca tinha tido aulas de música. Referia que gostava muito de dança enquanto 

nova, e que sentia o ritmo no corpo. O acompanhar rítmico de músicas do cancioneiro 

tradicional português foi utilizado como uma ferramenta de afirmação positiva.  
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Apesar da condição física algo debilitada da Teresa, quando ela improvisava ou tocava 

músicas do repertório tradicional português, o seu andamento interno era mais rápido do que o 

da estagiária, facto denotado pela sua tendência em acelerar as músicas. Quando possível, a 

estagiária pedia à Teresa para iniciar a música, dando-lhe espaço para se realizar dentro do seu 

tempo mais confortável.  

De forma semelhante, num dia em que a Teresa se sentia particularmente cansada, pediu 

para ficar apenas a ouvir música calma. Ao ouvir um andamento lento de uma peça do 

repertório clássico, ela comentou: “Calmo, mas não tanto! Senão adormecemos”. Noutro dia, 

ao ouvir uma música africana muito rítmica, ela perguntou à estagiária: “Não tem uma música 

mais rápida?”. Estes episódios demonstram a importância da procura da definição exata do 

conceito de música relaxante ou alegre para os pacientes, segundo o proposto por Mofredj, 

Alaya, Tassaioust Bahloul & Mrabet (2016).  

Em paralelo, a audição de músicas significativas para a Teresa promovia a conexão com 

memórias positivas, na identificação de etapas e relações importantes da sua vida (Porter et al, 

2017). 

Este caso demonstra que, apesar da dificuldade de relacionamento da paciente com 

outras valências terapêuticas, a intervenção musicoterapêutica foi bem acolhida, na medida em 

que conseguiu reativar memórias positivas e contribuir enquanto ferramenta de afirmação 

individual. É também um exemplo da importância que o terapeuta deve atribuir à procura não 

apenas das músicas significativas, mas do andamento mais confortável para o paciente, que 

pode por vezes contrastar com o seu aparente estado de energia e de saúde. A paciente tinha 

necessidade de tocar e de ouvir músicas em andamentos rápidos, e isso energizava-a, ao mesmo 

tempo do que ia ao encontro do seu ISO. 

 
Intervenções em grupo 

Foram efetuadas algumas intervenções em grupo ao longo estágio, dentro e fora da 

equipa LInQUE. No seio da equipa, estas procuraram explorar os desafios que os profissionais 

a trabalhar em cuidados paliativos enfrentam, assim como dar a conhecer melhor a intervenção 
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musicoterapêutica. Fora da equipa, as intervenções procuraram adaptar-se às especificidades e 

necessidades dos grupos. 

Apresentação inicial à equipa. Para completar a apresentação teórica efetuada à 

equipa em outubro de 2019, a estagiária sugeriu um breve momento de atividade 

musicoterapêutica. Cada elemento da equipa propunha-se representar uma emoção, com a 

ajuda de um instrumento de percussão, convidando de seguida o resto da equipa a acompanhá-

lo. De seguida, foram discutidos os ressentidos individuais. Apesar da atividade ter sido 

simples e de curta duração, a equipa interveio com entusiasmo na discussão sobre a expressão 

e comunicação sem linguagem verbal, a importância do acompanhamento e suporte pela 

equipa, e a forma como a música pode ser utilizada em cuidados paliativos. Esta apresentação 

permitiu ao conjunto dos profissionais ter mais elementos para apresentar a musicoterapia 

como proposta de intervenção complementar, sempre que necessário, junto dos doentes e dos 

seus familiares. 

 
Primeiro encontro de melhoria continua.  Na sequência da apresentação inicial à 

equipa, foi solicitado à estagiária a realização de atividades musicoterapêuticas que 

integrassem o processo de apoio e formação contínua da equipa, num dia dividido entre um 

período da manhã e um período da tarde.  

No período da manhã, as técnicas utilizadas foram mais recetivas, com uma vertente 

mais individual e introspetiva. A primeira atividade da manhã iniciou-se com um relaxamento 

autogénico, seguida da promoção de criação de imagens individuais associadas à música 

(Wigram, 2007). No fecho da atividade, os participantes foram convidados a escrever num 

papel algo que quisessem levar com eles da atividade, para relembrar as sensações físicas e a 

experiência ressentida. 

Na segunda atividade da manhã, foram reproduzidos cinco excertos musicais com 

teores rítmicos, de densidade e de dinâmicas diferentes. Ao som destas músicas, os 

profissionais desenharam livremente. Ao fechar a manhã, os participantes concordaram em 

ceder os seus desenhos para serem utilizados nas atividades da tarde.  
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A seguir ao almoço, o teor das atividades incitava a uma participação mais ativa, 

associada a uma partilha de experiências individuais no contexto do grupo. A primeira 

dinâmica grupal teve por objetivo a ilustração musical de emoções difíceis associadas aos 

processos de luto.  

Depois de uma elaboração verbal, iniciou-se a última atividade, que tinha por objetivo 

o trabalho de transições através da música, segundo o proposto por Wigram (2004, p. 158). 

Foram divididos três subgrupos, que apresentaram de forma musical uma história com três 

situações contrastantes. Enquanto um subgrupo fazia esta representação, os dois subgrupos 

restantes utilizavam o material pictórico criado durante a manhã para representar a sua visão 

da história ouvida. 

A música dos subgrupos teve a capacidade de representar fielmente as emoções 

contidas nas histórias, sem a utilização da linguagem falada. Além disso, a coerência da 

representação pictórica com o conteúdo narrativo das histórias foi visível, apesar de terem sido 

utilizados pedaços de desenhos que tinham sido realizados na audição de músicas distintas. A 

equipa concluiu em conjunto que a expressão de músicas diferentes tem por vezes uma 

tradução semelhante, porque os sentimentos associados são universais. O veículo é diferente, 

mas a essência é a mesma.  

 
Segundo encontro de melhoria continua. No segundo encontro de melhoria contínua, 

a estagiária propôs uma atividade em que os participantes estavam divididos em três subgrupos. 

Cada elemento da equipa escreveu uma frase descrevendo uma memória positiva com uma 

pessoa falecida. Com a ajuda do seu subgrupo, o elemento musicava de seguida essa memória, 

representando-a para o resto dos participantes. A equipa procedeu então à construção de uma 

teia contendo todas as memórias, unidas entre elas com fios de lãs coloridos. A atividade 

finalizou-se com uma partilha verbal conjunta. 

Esta atividade permitiu a expressão emocional individual de memórias associadas a 

pessoas falecidas através da música, numa atmosfera segura e de apoio por parte da equipa. 
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Grupo de apoio ao luto.  Esta intervenção foi realizada com o conjunto dos elementos 

do grupo de apoio ao luto seguido pela LInQUE e duas psicólogas que orientam o grupo.  

A sessão começou com uma apresentação individual dos participantes utilizando os 

instrumentos trazidos pela estagiária, de forma a criar uma familiaridade com a sua sonoridade 

e com a forma como se tocam.  

Na atividade inicial, os participantes escolheram aleatoriamente um papel que continha 

uma emoção difícil associada à sua respetiva resolução. Estas emoções foram retiradas de 

literatura relevante sobre os processos de luto (Clements-Cortés & Varvsa Klinck, 2016). 

Depois desta apresentação, os participantes partilharam livremente o seu ressentido individual. 

Apesar da atividade ser emocionalmente exigente, os participantes apreciaram a possibilidade 

de exprimirem emoções de uma forma não verbal.  

Na atividade final, cada participante escreveu uma memória positiva associada a uma 

pessoa desaparecida num pedaço de papel em forma de folha. Depois das memórias individuais 

terem sido musicadas, as folhas foram coladas numa árvore de gratidão. A sessão encerou-se 

com a representação musical desta árvore por todos os elementos do grupo. 

Durante a atividade, os participantes exploraram os vários instrumentos, tendo alguns 

ressentido uma maior libertação através da utilização de um tambor, enquanto que outros 

preferiram a escolha de um instrumento melódico. Os participantes concordaram que a 

atividade tinha sido exigente a nível emocional, dado que existiam muito sentimentos 

associados além da produção da música, mas esta permitiu uma forma de libertação. Isto 

encontra-se com o proposto por Kelly (2002), no potencial desbloqueador que pode acontecer 

num grupo de luto, em que a música funciona como um catalisador. 

 
Performance na residência das religiosas. Foi realizada uma performance musical 

pela estagiária, na residência de uma comunidade de religiosas seguidas pela LInQUE. A 

atividade teve apenas um propósito musical e de entretenimento, onde foram tocados temas 

portugueses, clássicos do jazz e música popular brasileira ao piano, com a duração aproximada 

de 40 minutos. 
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Discussão de Resultados 

Os resultados da intervenção obtidos durante o estágio corroboram com o descrito na 

literatura acerca da utilização da musicoterapia em cuidados paliativos.  

Foi desde o início percetível a importância central de integrar a escolha musical dos 

doentes no conjunto das intervenções (Clark, 2006). A identificação inicial do ISO permitiu 

ser a base do fortalecimento da autoidentidade e da exploração dos pacientes, elementos 

importantes para o progresso musicoterapêutico (Clements-Cortés, 2016). 

A experiência estética (Tsiris, 2008) também foi uma tónica dentro da intervenção, 

tanto na criação de sentido fora da doença, como na facilitação da expressão emocional. Nesta 

experiência, alguns pacientes conseguiram afastar-se da realidade da doença e transformar o 

seu sofrimento (Bruscia, 2014), ganhando também um sentido de propósito, manifestado pela 

vontade em continuar as sessões musicoterapêuticas. Esta experiência estética também 

permitiu a ligação entre os estados pré e pós-doença, num reencontro ou unificação da pessoa 

com a sua essência musical e humana. 

De acordo com Nordoff e Robbins, este reencontro ou descoberta individual é central 

no processo musicoterapêutico, na medida em que permite uma nova forma de conexão com o 

mundo exterior. Numa experiência centrada na música, não são apenas os resultados finais que 

importam considerar, mas o desenrolar do processo clínico enquanto a música é tocada, durante 

as sessões (Aigen, 2014). Isto é particularmente relevante num contexto de cuidados paliativos, 

em que a musicoterapia pode ultrapassar objetivos finais ou futuros para se centrar na 

capacitação e na criação de experiências com significado de forma contínua. Neste sentido, os 

momentos de presença, focados na construção de material relevante, foram importantes no 

alívio do mau estar físico e no reequilíbrio do self, mantendo o paciente no momento presente, 

dentro das suas circunstâncias atuais de vida, numa conexão com a sua parte “saudável”.  

De forma similar, Bruscia (2014) considera que a musicoterapia utiliza a experiência 

como veículo e como objetivo da terapia, dados que os pacientes acedem, trabalham e resolvem 

desafios individuais diretamente através do meio musical. A utilização e transformação dos 

elementos musicais, conduzidos pela experiência estética, permite também a transformação 

individual, dentro do processo criativo.  
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Por outro lado, foi também possível observar que a intervenção musicoterapêutica 

permitiu facilitar a comunicação entre o paciente e os seus familiares, em alturas em que a 

elaboração verbal já não era possível ou desejável (Clements-Cortés, 2010). 

Adicionalmente, a musicoterapia forneceu estrutura e apoio emocional no trabalho de 

luto em grupo. Graças à partilha de experiências individuais, foi possível a ativação de recursos 

internos (Neimeyer, 2000). Neste espaço, foi possível alimentar um vínculo com os falecidos, 

na promoção de memórias positivas e partilha com o grupo (Wilkerson & DiMaio 2013). 

Ainda na intervenção em grupo, a musicoterapia foi utilizada para prevenir a fadiga por 

compaixão na equipa (Kearney, Weininger, Vachon, Harrison & Mount, 2009), reforçando o 

espírito de união e de entreajuda entre os profissionais.  

Na literatura aplicável, são geralmente descritos casos práticos em que os pacientes 

conseguem exprimir verbalmente os seus fatores de stress emocional, de medo da morte, ou do 

receio de deixar pessoas queridas. No entanto, no conjunto das sessões efetuadas, este 

processamento verbal não chegou a acontecer de forma direta mas apenas através de imagens 

ou metáforas. Uma explicação possível é a construção cultural, na qual um paciente com mais 

de sessenta anos encontrará dificuldade em confiar algo muito íntimo e delicado a uma 

estagiária, em especial se este paciente for um homem. Nestes casos, seria também interessante 

explorar a continuação da intervenção durante mais tempo, e sem a limitação inerente à 

terminação do período de estágio.  

Nos dois estudos de casos apresentados, assim como nalgumas das intervenções 

efetuadas, a utilização da linguagem verbal foi muito reduzida. Assim, a intervenção efetuada 

no estágio está em consonância com o modelo de musicoterapia criativa, proposto por Nordoff 

e Robbins, que utiliza a música como primário e fonte de progresso. 

Dentro do mesmo princípio teórico, as abordagens utilizadas foram bastante distintas. 

No primeiro estudo de caso, as canções familiares permitiram a criação de um ambiente 

familiar, com reativação de memórias, mantendo a paciente em confiança. Esta base permitiu 

a consolidação do sentido de self, dentro das escolhas musicais, assim como o aumento da 

capacidade de socialização. 

Pelo contrário, no segundo caso, a intervenção musicoterapêutica iniciou-se com a 

resistência do paciente, consciente ou inconsciente, ao diálogo verbal e ao processamento de 
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emoções naturalmente difíceis dentro da sua situação de vida. A criação e a improvisação 

tiveram um papel crucial, permitindo o investimento do paciente, enquanto ele explorava as 

suas preferências musicais e começava a relacionar-se com a estagiária, dentro e fora do âmbito 

musical. A música também ajudou a reativar a sua procura criativa extramusical, dentro da arte 

fotográfica, que tinha sido interrompida devido à doença. 

 Se os dois casos se referem a pacientes com competências intelectuais totalmente 

diferentes, ambos apresentavam uma necessidade de validação e de construção de si no 

momento presente. Dentro das sessões musicoterapêuticas, foi possível criar um refúgio de 

bem-estar ao mesmo tempo que se foi instaurando um espaço de criação e de valorização 

pessoal.  

No conjunto das intervenções, foi observado que, apesar de estarem em fases de vida 

semelhantes, os pacientes seguidos em musicoterapia têm necessidades muito diferentes. A 

musicoterapia, através da vasta diversidade de técnicas e de repertório permite esta adaptação, 

sendo possível ajustar progressivamente os objetivos de acordo com o estado de energia e de 

vontade individual dos pacientes.  

Enquanto as especialidades médicas, tais como a cardiologia, a nefrologia ou a 

dermatologia se centram geralmente em classes de sistemas e órgãos, a medicina paliativa 

procura ver o doente de forma integrativa, no conjunto das suas necessidades físicas, 

emocionais e existenciais. A musicoterapia é por isso uma intervenção que tanto se revê nesta 

visão como a vem complementar. Mais do que tratar, a musicoterapia pode contribuir para os 

pacientes realizarem o seu pleno potencial, promovendo o seu bem-estar individual e 

fortalecendo a sua relação com os outros. 
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Conclusões 

O presente estágio permitiu a implementação da musicoterapia enquanto complemento 

das intervenções já propostas pela LInQUE, nos planos físicos, intelectuais e emocionais.  

A intervenção musicoterapêutica teve benefícios a vários níveis. Numa perspetiva 

intrapessoal, a intervenção permitiu aos doentes verem-se no papel de atores e de músicos, fora 

das limitações da sua doença. A música permitiu a criação de forma e de ordem dentro de 

situações exigentes, oferecendo momentos de exaltação estética. A nível interpessoal, a 

intervenção permitiu a remoção de barreiras que a doença traz nas famílias, ajudando a pôr em 

música aquilo que não se consegue dizer por palavras. A nível transpessoal, promoveu um 

apoio na aceitação que muito do final do caminho é desconhecido, ajudando na libertação de 

dúvidas e medos.  

A intervenção musicoterapêutica, através da variedade de técnicas que oferece, permitiu 

uma adaptação à individualidade de cada paciente, desde técnicas mais recetivas nos pacientes 

com um nível de energia diminuta até técnicas criativas e re-criativas como fonte de descoberta 

individual e de exploração. As técnicas combinadas foram utilizadas enquanto ponte com algo 

que já era familiar ao paciente, para facilitar a progressão musicoterapêutica. Desta forma, 

todos os objetivos e intervenções foram totalmente únicos.  

Em vários casos, foi também observado que a expressão emocional foi a dimensão mais 

exigente, em intervenções de relativa curta duração em relação à experiência da pessoa na sua 

doença ou fragilidade. Esta expressão foi facilitada pelo confronto indireto ou metafórico.  

A intervenção com a equipa foi importante para promover a expressão individual e o 

apoio entre os profissionais, fomentando um espaço seguro de partilha. Esta intervenção 

também permitiu aos profissionais estarem mais informados sobre esta valência, integrando-a 

enquanto alternativa terapêutica dentro das intervenções já propostas. 

Finalmente, é necessário integrar os progressos musicoterapêuticos observados durante 

o estágio com as outras intervenções propostas pela LInQUE. Nos vários pacientes, a evolução 

observada foi possível graças à articulação de valências diferentes, de forma complementar e 

coadjuvante.  
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Reflexão pessoal 

 
Ao longo do meu percurso de vida, tenho tido a sorte de me realizar de várias formas. 

Explorei na ciência a promoção da saúde física, na prevenção e tratamento de doenças. A 

música está presente desde as minhas primeira memórias, numa aventura cheia de descobertas 

melódicas, rítmicas, harmónicas e humanas, onde entendi a fonte de propósito e de bem-estar 

associados à partilha e à evolução com outros músicos.   

Desde muito cedo senti um apelo em vir a trabalhar em cuidados paliativos. Mas 

imaginava que isto podia ser difícil, que poderia não estar preparada para presenciar o 

sofrimento no outro, ou vê-lo partir enquanto nós ficamos por mais algum tempo. Senti neste 

estágio que a música pode verdadeiramente ultrapassar estas dificuldades, porque fala noutra 

linguagem, numa linguagem que chega diretamente ao essencial, ao coração. Por vezes, isto 

acontece durante um instante, nalguns segundos ou minutos duma sessão. Outras vezes, este 

redescobrir do essencial permite uma reconciliação interior mais profunda.  

Desde o primeiro momento em que integrei a LInQUE enquanto estagiária, senti que a 

sua visão e equipa eram a grande força motora do projeto. Na sua visão, o paciente e as suas 

necessidades estão no centro de todas as decisões, numa perspetiva holística. Na própria 

equipa, senti o carinho de ter sido acolhida desde o primeiro dia, aceitando a pessoa que sou, e 

valorizando-me dentro das minhas forças e limitações, espelho da intervenção com os 

pacientes. Além deste apoio, a perícia técnica da equipa associada à vontade constante de fazer 

melhor deram a segurança necessária aos meus primeiros passos musicoterapêuticos. 

Um dos aspetos que mais me interpelou no iniciar da intervenção, foi a necessidade de 

estar totalmente presente no momento. No instante em que tocamos, cantamos ou reproduzimos 

algum som, precisamos de estar numa atitude de consciência no presente. A música tem uma 

duração no tempo, por vezes entre três a cinco minutos. No entanto, o instante presente é único 

e irrepetível. 

Nestes instantes irrepetíveis, aconteceram muitos momentos que trouxeram mais vida 

aos meus dias. Aprendi muito mais sobre a vida do que sobre a morte. Descobri músicas, 
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instrumentos e formas novas de tocar, e a maioria destas descobertas chegaram através de 

musas, por vezes cansadas ou acamadas, mas com a sua essência musical intacta. 

Susanne Hanser (2016) utiliza na sua obra mais tardia o termo de companion, ou 

companheiro. Mais do que pacientes, doentes, clientes, utentes, senti que as pessoas com quem 

estava a partilhar música eram companheiros, que aceitaram fazer uma parte do caminho 

comigo. O papel do terapeuta não é mostrar o caminho, mas andar lado a lado com o seu 

companheiro. Além desta companhia, sinto que aprendi imenso, especialmente na forma como 

experienciamos e vivemos a música de forma tão diferente e única. Apesar destas diferenças, 

há sempre pequenos fragmentos que ecoam em nós e acordam a nossa humanidade partilhada. 

Segundo La Rochefoucault (1664): “Nem o sol nem a morte podem ser olhadas 

fixamente”. A musicoterapia em fim de vida também não pretende olhar a morte diretamente 

ou fixamente, mas é um meio que nos toca, que nos permite sentir, expressar-nos, refletir e 

crescer. Possamos experienciar a nossa finitude com a ajuda da linguagem do indizível, a nossa 

música interior. 
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