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RESUMO.
As doenças tropicais - DTs são doenças infecciosas que proliferam em condições
climáticas quentes e úmidas. Existem hospitais especializados no tratamento das DTs e,
dentre eles, o Hospital de Doenças Tropicais em Goiânia, pertencente ao sistema único
de saúde (SUS), onde se realizou a investigação. A presente pesquisa, do tipo estudo de
caso, teve abordagem quali-quantitativa. Definiu-se como objetivo geral verificar os
efeitos da Musicoterapia como ferramenta para a humanização no período de internação
de crianças no Setor de Pediatria. Foram realizados quatro atendimentos, em grupo,
totalizando a participação de onze pacientes, sendo que dois não foram considerados
para as análises em virtude do não preenchimento de todos os instrumentos de coleta de
dados. Utilizou-se, durante a pesquisa, além da fichas musicoterapêuticas e dos registros
das intervenções conduzidas pela Musicoterapia, um questionário fechado para avaliar
quantitativamente e um aberto para avaliar qualitativamente se o atendimento
musicoterapêutico foi humanizado ou não. A idade dos participantes foi entre dez e
doze anos. As patologias encontradas foram: varicela, meningite, doença de ADEM,
pneumonia, sendo que alguns pacientes não possuíam diagnóstico fechado. Foram
utilizadas as experiências musicais descritas por Bruscia (2000) e, como recursos, foram
utilizados instrumentos musicais percussivos, voz e violão. Os objetivos trabalhados nas
intervenções foram, principalmente: expressão dos sentimentos, minimizar o estresse
advindo da internação e melhorar a interação paciente/paciente, paciente/profissional.

Os resultados quantitativos e qualitativos, incluindo as análises musicoterapêuticas
foram positivos e complementares, evidenciando que a Musicoterapia é uma ferramenta
eficaz para a humanização hospitalar pois, por meio desta, houve a auto-expressão de
sentimentos e a interação entre paciente/paciente e paciente/ profissionais.
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