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Resumo: 

O presente estudo tem como objetivo caracterizar o uso da música como estratégia 

multidisciplinar em diversas profissões (Fonoaudiologia, Musicoterapia, Psicologia e 

Fisioterapia) da área terapêutica e educacional.  

Introdução: 

No trabalho terapêutico a fonoaudiologia utiliza-se de diversas estratégias, dentre elas, a 

música. 

A musicoterapia trabalha de forma organizada e controlada com práticas musicais no intuito 

de promover desenvolvimento e bem estar durante o processo terapêutico. (RUUD, 1990 e 

1991). 

A música é dotada de atributos terapêuticos, uma vez que tem a capacidade de estruturar e 

comunicar pensamentos e emoções no que se refere a vida tanto individual quanto coletiva 

(ALBUQUERQUE et al., 2012). 

Na reabilitação, a música é um poderoso instrumento para o desenvolvimento da criança, da 

família e do trabalhador. Esta intervenção representa uma proposta não invasiva e de baixo 

custo (ZANETTINI et al., 2015). 

Objetivo: 

O objetivo deste estudo foi caracterizar o uso da música como estratégia multidisciplinar em 

diversas profissões (Fonoaudiologia, Musicoterapia, Psicologia e Fisioterapia) da área 

terapêutica e educacional. 

Método: 

Para tanto, foi aplicado um questionário com 10 questões, fechadas e mistas, sendo cada 

uma composta por alternativas de múltipla escolha. A amostra do presente estudo foi 

constituída por 150 alunos/graduandos dos três últimos dos cursos de fonoaudiologia, 

musicoterapia, psicologia e fisioterapia, atuantes em uma faculdade da grande São Paulo 

Desenvolvimento: 

Trata-se de um estudo exploratório transversal e quantitativo, o qual foi submetido ao Comitê 

de Ética em Pesquisa sendo aprovado sob o parecer CAAE 64969316.6.0000.0081. Todos 

os sujeitos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido antes da coleta de dados 

no referido estudo. 

Resultados Preliminares: 

A maioria dos alunos (67,3%) utiliza a música como estratégia terapêutica em suas terapias, 

pressupondo os benefícios que essa prática possa oferecer. No entanto, o uso da música 

varia de acordo com o objetivo destinado em terapia e de acordo com a demanda de cada 

paciente. 

Pode-se concluir que a música é um instrumento considerado como fator favorável ao objetivo 

terapêutico.  
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