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A IMPLANTAÇÃO DA CLINICA PSIQUIÁTRICA MULTIDISCIPLINAR 

DE INTERNAMENTO BREVE – UM PRIMEIRO RELATO 
        Magali Dias9 

  

RESUMO 
 
Em função de uma pesquisa de mercado realizada entre 2008 e 2009 verificou-
se a necessidades e possibilidade de abertura de uma clínica psiquiátrica, 
multidisciplinar, para internamentos breves. A partir deste enfoque se procurou 
organizar um atendimento cujos princípios básicos da terapêutica estão 
embasados na: Individualidade: Especificidade; Intensidade; Humanização; 
Avaliação e Acompanhamento constante, de equipe multiprofissional. 
Especificamente em Musicoterapia, procurou-se fazer a sensibilização e o 
resgate de valores positivos, auxiliando no controle dos impulsos agressivos 
através da música e do fazer musical, resgate da autoestima, a socialização e 
inserção em grupos de atendimento, observando a individualidade de cada 
caso. A metodologia musicoterapêutica utilizada foi a Abordagem Plurimodal 
(SCHAPIRA, 2007). Como apoio nas intervenções musicoterapêuticas foram 
observadas, por patologia, as recomendações de Thaut (2008); Thaut/ Unkefer 
(2005); Davis/Gfeller/Thaut (2002); Blasco (2002) e Taylor (2010). Com esta 
linha de atendimento pretendeu-se: diminuir o número de dias de internação, 
instrumentar o paciente de forma com que este tenha uma adesão positiva ao 
tratamento, humanizar e diferenciar o atendimento psiquiátrico de emergência 
e internação básica dentro do plano dos cinco ‘C’: compaixão, competência, 
confiança, consciência e comprometimento. A fim de sustentar esta premissa 
foram coletados dados estatísticos como: número de dias de internamento, tipo 
de internação, patologias associadas, faixa etária, patologias psiquiátricas 
atendidas e análise da pesquisa de satisfação do paciente quanto ao 
atendimento multidisciplinar. 
 
Palavras-Chave: Multidisciplinaridade, Musicoterapia, Internamento 
psiquiátrico breve. 

 
 
 

ABSTRACT: 
 
According to a market survey carried out between 2008 and 2009 saw the 
needs and possibility of opening of a psychiatric clinic, multidisciplinary, to brief 
admissions. From this focus attempts to organize a meeting whose basic 
principles of therapy are legally based in: Individuality: specificity; Intensity; 
Humanization; Constant monitoring and assessment, multi professional team. 
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Specifically in music therapy, tried to make the awareness and positive values 
rescue, assisting in the control of aggressive impulses through music and music 
making, rescue of self-esteem, socialization and integration into service groups, 
noting the individuality of each case. The music therapeutic program used was 
the Plurimodal Approach (SCHAPIRA, 2007). How to support music therapeutic 
interventions were observed, for pathology, Thaut recommendations (2008); 
Thaut/Unkefer (2005); Davis/Gfeller/Thaut (2002); Blasco (2002) and Taylor 
(2010). With this line of care was intended: to decrease the number of days of 
hospitalization, incrementing the patient in such a way that it has a positive 
adherence to treatment, humanize and differentiate the emergency psychiatric 
care and basic hospital plan of five ' C ': compassion, competence, confidence, 
awareness and engagement. 
 
Keywords: Multi disciplinarily, music therapy, psychiatric Internment. 
 

 
INTRODUÇÃO 

 A implantação da clínica psiquiátrica multidisciplinar vinha sendo 

estudada desde 2009 pela Associação Paranaense Cristã (APC). A pedido da 

diretoria da APC foi realizada uma pesquisa de mercado onde se verificou a 

necessidade e possibilidade de sucesso da abertura de uma clínica 

psiquiátrica, multidisciplinar, para internamentos breves. Com a constatação de 

uma demanda reprimida na área; tanto no âmbito de internações de caráter 

particular como nos convênios médicos, se procurou organizar um atendimento 

cujos princípios básicos da terapêutica estão embasados na: Individualidade, 

Especificidade, Intensidade, Humanização, Avaliação e Acompanhamento 

constante, de equipe multiprofissional, objetivando o retorno do paciente ao seu 

meio social o mais breve possível.  

 Pensando desta forma, especificamente em Musicoterapia, o profissional 

deverá: promover a sensibilização e o resgate de valores positivos, auxiliando 

no controle dos impulsos agressivos através da música e do fazer musical, 

resgate da autoestima a socialização e inserção em grupos de atendimento, 

observando a individualidade de cada caso. A metodologia musicoterapêutica 

utilizada será a Abordagem Plurimodal (SCHAPIRA, 2007). Nesta linha serão 

utilizadas as técnicas de escuta dirigida, recriação musical, improvisação, 

coposição e audição de repertório escolhido pelo paciente (musicografia) Como 

apoio nas intervenções musicoterapêuticas será observado, por patologia, as 

recomendações de Thaut (2008); Thaut/ Unkefer (2005); Davis/Gfeller/Thaut 
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(2002); Blasco (2002) e Taylor (2010). Neste sentido utilizar-se-ão as técnicas 

psicomusicais ativas em trabalho grupal. Estas técnicas compreendem a 

utilização de expressão corporal, improvisação, observação de sons diversos e 

silêncio, conforme quadro resumido colocado abaixo. 
 

ANÁLISE DOS RITMOS DOS PROCESSOS VITAIS, EVOLUÇÃO DAS 
PERCUSSÕES CORPORAES E A DEFINIÇÃO DAS TÉCNICAS MAIS 

APROPRIADAS. 
   

              ANÁLISE DOS 
RITMOS DOS 

EVOLUÇÃO DAS 
PERCUSSSÕES   DEFINIÇÃO DAS TECNICAS DAS  PROCESSO E DEFINIÇÃO DAS   

PROCESS
OS VITAIS 

 

CORPORA
IS   

 
PERCUSSÕES CORPORAES 

 
TECNICAS DE EXPRESSÃO MUSICAL 

                              

                              
SENSORI
AL 

 

Conscientização 
da pulsação: 

 

Apresentação dos elementos 
rítmicos do corpo;  

 
Exploração Sonora 

 
  

  
  

Da sua própria 
pulsação; 

 

Imitação rítmica por 
elementos corporais 
separados 

  
Improvisação livre sobre o ritmo e melodia   

  
  

Da pulsação do 
grupo 

    
  

              
 

          

                              
VIVENCIA
DO 

 

Conscientização 
dos elementos 

 

Imitação rítmica por elementos 
corporais associados Criação de uma estrutura   

      
rítmicos 
corporais     

 
          

                              
EXPRESS
O 

 

Conscientização 
dos meios de 

 
Pergunta e resposta rítmica 

 
Dialogo melódico 

 
  

  
  

expressão rítmica 
e desenvol- 

 
Improvisação individual e em grupo Montagem em grupo de uma ideia melódica;  

  
  

vimento dos 
mesmos 

 
Cânone rítmico 

  
Cânone melódico 

  
  

  
  

  
 

  
       

  

                              
INTELECT
UALIZADO   

Busca pelas 
diversas formas    Percussões corporais + madeiras Criação Livre - (ABA, ABBA ...)   

  
  

rítmicas corporais 
que facilitem: 

 

Percussões corporais + palavras 
sons Instrumentos mais canto   

  
  

dialogo, 
comunicação,   

 

Percussões corporais + 
instrumentos   

  
  

  
  

desbloqueio 
motor,   

 

Percussões corporais com ritmos 
mais Poder evocador da musica   

  
  

o 
desenvolvimento 
da  

 
coplexos 

   
  

  
  

  
  

expressão 
verbal   

 

Percussões corporais + instrumento 
+    

  
  

  
  

  
 

  
 

palavra som = ritmo + melodia + 
verbo   

  
  

                              

 
 
 
 



30	
	

JUSTIFICATIVA 
 

 A reforma psiquiátrica no Brasil vem sendo implantada através de 

reformulações e implantação de Centros de Atendimento Psiquiátrico (CAPS I, 

II e III) Hospitais Dias (HD) e Centros de Reintegração Sociais e através de 

apoio da Comunidade e Sociedade em geral (AAA, ANON, etc.). Em nossa 

vivência nesta área vemos o grande numero de pacientes recorrentes, este fato 

em si já seria a justificativa: Por que não temos um atendimento mais eficiente 

e eficaz? Quais as causas destas reincidências? A nosso ver e de acordo com 

uma pesquisa mercadológica realizada pela Aliança Saúde em Curitiba se faz 

necessário e preeminente a implantação de Centros de atendimento e 

internação de curto prazo, os quais tenham uma maior eficiência e eficácia no 

tratamento e reinserção social de pessoas com problemas psiquiátricos, 

problemas com drogadção e transtornos de conduta. A inauguração da UNIICA 

(Unidade de Internação em Crise e Apoio a Vida) veio ao encontro desta 

premissa. Nela através do trabalho multidisciplinar: Psicologia, Psiquiatria, 

Atendimento Clínico, Psicoeducação em Saúde, Musicoterapia, Assistência 

Social, Nutrição, Enfermagem especializada e Terapia Ocupacional; 

trabalhados de forma assertiva, pretende-se:  

a) Diminuir o número de dias de internação através de um atendimento 

intensivo tanto na área terapêutica como na medicamentosa;  

b) Instrumentar o paciente de forma com que este tenha uma adesão positiva 

ao tratamento, evitando desta forma as recaídas e abandono das terapêuticas 

indicadas; 

 c) Humanizar e diferenciar o atendimento psiquiátrico de emergência e 

internação básica dentro do plano dos cinco ‘C’: compaixão, competência, 

confiança, consciência e comprometimento.  

 

OBJETIVO 
 
OBJETIVO GERAL  
  Este pesquisa tem como objeto geral: 
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1 – Promover o embasamento teórico para o desenvolvimento desta atividade 

nas diversas áreas e descrição do trabalho musicoterapêutico dentro da 

psiquiatria em trabalho multidisciplinar; 

2 – Pesquisar e catalogar a literatura sobre o assunto publicada nos meios 

acadêmicos e científicos brasileiros, além dos artigos publicados na base lattes 

em outras línguas. 

3 – Estabelecer o tempo médio de internação quando se utiliza a Terapia 

Comportamental Cognitiva breve, Musicoterapia, Terapia Ocupacional e 

Psicoeducação e Saúde de forma intensiva, além de medicação de alto nível e 

atendimento clinico e psiquiátrico diferenciado. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Os objetivos específicos serão: 

1 - Descrever as principais técnicas musicoterápicas utilizadas, protocolos 

desenvolvidos e metodologia utilizada. 

2 - Observar e descrever as principais patologias encontradas, comorbidade 

existente, tempo de internamento, reincidência (nº de internações anteriores), 

observações dos pacientes quanto ao tipo de tratamento oferecido (através da 

consulta da pesquisa de qualidade), percentual de internação por gênero e 

faixa etária. Estes dados serão quantitativos. 

3 - Observar e descrever as síndromes e/ou doenças que venham a serem 

diagnosticadas durante a intervenção, causas e efeitos. 

 

METODOLOGIA 
 
 A fim de sustentar esta premissa serão coletados dados estatísticos 

como: número de dias de internamento, tipo de internação (voluntária ou 

involuntária), patologias associadas (comorbidade), faixa etária, patologias 

psiquiátricas atendidas e análise da pesquisa de satisfação do paciente quanto 

ao atendimento multidisciplinar. A partir destes será elaborado um modelo de 

atendimento multidisciplinar (protocolo) que servirá como guia para o 

tratamento de breve internação. 
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 O tipo de pesquisa a ser utilizado se embasará na Metodologia de 

Pesquisa- Ação, descrita por Michel Thiollent (2009), no livro do mesmo nome 

e terá como base: Levantamento bibliográfico de embasamento teórico; 

levantamento bibliográfico sobre as publicações deste assunto sendo que o 

padrão de análise para este levantamento será o de incluir na mesma pesquisa 

que tenham os termos: musicoterapia, internamento psiquiátrico breve, 

tratamento multidisciplinar. Uma analise quantitativa dos dados levantados e os 

métodos de pesquisa em ação e sua utilização em Musicoterapia. 

 Para a coleta de dados quantitativos serão utilizados: prontuário de 

pacientes, prescrições e evoluções da equipe multidisciplinar e Pesquisa de 

satisfação realizada pela assistência social. Não será necessário o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), preenchido e assinado pelos 

pacientes, pois, somente serão usados dados numéricos, sem menção aos 

dados pessoais. 

  

RESULTADOS ENCONTRADOS ATÉ MARÇO DE 2012. 
  
 No inicio de outubro em pesquisa realizada na base de dados LILACS 

encontramos trinta e um (31) artigos relacionados com musicoterapia. Destes 

onze (11) tinham como segundo descritivos: saúde mental, psiquiátrica, 

doenças mentais, esquizofrenia; seis (06) tinham como descritivos: assistência 

saúde e promoção de saúde; os quatorzes (14) restantes se referem a terapias 

complementares, psicoterapias e processos psicoterápicos. 

Após oito meses de trabalhos na clínica UNIICA foram coletados os 

dados estatísticos abaixo descritos: 

 

DADOS COLETADOS: 
 

Total de pacientes internados no período de 19/07/2011 à 25/03/2012: 70 

pacientes 

Pacientes ainda na clínica: 11 – mais antigo 25/03/2012 01 em espera de 

liberação casa lar 

Pacientes liberados com alta melhorada    : 57  

Pacientes liberados por alta a pedido         : 10  
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Pacientes liberados por alta administrativa: 02  

Pacientes que se evadiram da clínica:          01 

Pacientes femininos:   46  

Pacientes masculinos: 24  

Internações Voluntárias:   62 (65%) 

Internações Involuntárias: 08 (35%) 

Média de dias de internação: 23 

Pacientes psiquiátricos eixo1: 62 – (Bipolar, Unipolar, Histéricos) 

Pacientes psiquiátricos eixo2: 08 – (Borderline, Transtorno de Personalidade, 

TGD). 

 

CONCLUSÃO 1ª FASE 
 
 Neta primeira fase de elaboração do projeto, levantou o perfil dos 

pacientes internados na UNIICA:  

Perfil dos pacientes internados na UNIICA: mulheres acima dos 35 anos, 

pacientes psiquiátricos eixo1, sendo que a maioria apresenta transtorno 

bipolar, com média de internação de 23 dias, saindo com alta melhorada. 

Nenhuma reincidência até o momento desta população. 

 Seguindo os parâmetros básicos da terapêutica proposta que tem seu 

foco na: Individualidade; Especificidade; Intensidade; Humanização; Avaliação 

e acompanhamento constante da equipe multiprofissional, objetivando o 

retorno do paciente ao seu meio social o mais breve possível; juntamente com 

o conceito de Psicoterapia Breve onde se tem por finalidade: uma experiência 

emocional corretiva, proporcionando ao paciente vivenciar de forma segura e 

acolhedora níveis de ação como: Clareamento, Esclarecimento e Resolução do 

conflito e reestruturar sua vivência de ansiedade frente e uma situação 

emocional antes insuportável (Ferreira-Santos, 1997).  

Embasados nestes conceitos o trabalho com Musicoterapia se pauta no: 

- Fazer a sensibilização e o resgate de valores positivos, auxiliando no controle 

dos impulsos agressivos através da música e do fazer musical.  

- Prestar atendimento individualizado aos pacientes da Unidade de Apoio à 
Vida, mesmo quando o paciente estiver restrito ao leito, procurando fazer um 

resgate da autoestima e inserção nos grupos. 
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- Na Unidade Intermediária de Crise, realizar grupos para reinserção e 

socialização e atendimento individualizado de acordo com a necessidade do 

paciente e as especificidades do caso. 

Ao final deste primeiro ano se apresentará uma revisão da literatura 

utilizada em Musicoterapia nos trabalhos individuais e em grupo. 
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