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A MÚSICA 
ELEVA A ATENÇÃO!

PRESENÇA!



SERÁ QUE O USO DA MÚSICA FAZ 
DIFERENÇA PARA A INTERAÇÃO 

COM A PcD



Qual a importância da Música para o 
portador de paralisia cerebral?

� Analisados 40 questionários
respondidos por pais ou
cuidadores.

� Resultado: 80% de pais e
cuidadores afirmam sempre
utilizar a música, o som ou
brincadeiras musicais para
facilitar os cuidados com o
portador de paralisia cerebral.

CHAGAS, Elmara, P; TIBÚRCIO, Simone,
P. A importância da música para o
portador de paralisia cerebral. In:
Congresso Mineiro de Neurologia e
psiquiatria Infantil, 6, 2003.



Modelo da Plasticidade Cortical: 
Música como linguagem 
complexa, ritmicamente 

organizada e diversa, que atua 
nos padrões da cadeia neural.



PcD – Pessoa com Deficiência 

CONCEITOS IMPORTANTES:

• CONDIÇÃO – PATOLOGIA / DOENÇA  

• CONGENITO – ADQUIRIDO

• PRÉ NATAL – PERINATAL – PÓS-NATAL 

• MENTALIDADE INCLUSIVA 





Síndrome de Down – SD, T21
Síndrome de Down é uma alteração genética causada por erro
(especificidade) na divisão celular. As pessoas apresentam 
características como olhos oblíquos, rosto arredondado, mãos 
menores e comprometimento intelectual.

Síndrome de Down, ou trissomia do cromossomo 21, é uma 
alteração genética causada por alteração na divisão celular 
durante a divisão embrionária. Os portadores da síndrome, 
em vez de dois cromossomos no par 21 (o menor 
cromossomo humano), possuem três. Não se sabe por que 
isso acontece.





Paralisa Cerebral - PC 
São perturbações do movimento permanentes que surge
durante o início da infância. Os sinais e sintomas variam
entre pessoas. Os sintomas mais comuns são má
coordenação motora, rigidez muscular, fraqueza muscular
e tremores. Podem também verificar-se dificuldades a nível
dos sentidos, visão, audição, deglutição e fala. É frequente
que os bebés com paralisia cerebral comecem a rebolar,
sentar, gatinhar ou caminhar mais tarde do que outras
crianças da mesma idade. Em cerca de um terço das
pessoas com PC verificam-se dificuldades ao nível
da cognição e convulsões epilépticas. Embora os sintomas
se possam tornar mais evidentes ao longo dos primeiros
anos de vida, os problemas que estão na sua origem não se
agravam com o tempo.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Perturba%C3%A7%C3%B5es_do_movimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espasticidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tremor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sentido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o_visual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Audi%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Degluti%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fala
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cogni%C3%A7%C3%A3o


Paralisa Cerebral - PC 

� Perinatal
� Parto 

prematuro/ gémeos,
� Toxoplasmose, rubéola 

congénita, metil 
mercúrio durante a 
gravidez, complicações no 
parto e trauma craniano 
durante os primeiros anos 
de vida.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Parto_pr%C3%A9-termo
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9meos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Toxoplasmose
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_rub%C3%A9ola_cong%C3%A9nita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metil_merc%C3%BArio






A Musicoterapia rompe com o conceito de vulnerabilidade, 
permitindo que o paciente revele o seu potencial de expressão.

“se as palavras fossem suficientes, não haveria necessidade da música.” Clive Robbins



Deficiência Intelectual - DI 

A deficiência intelectual é caracterizada por limitações nas
habilidades mentais gerais. Essas habilidades estão ligadas à
inteligência, atividades que envolvem raciocínio, resolução de
problemas e planejamento, entre outras. A inteligência é avaliada por
meio do Quociente de Inteligência (QI) obtido por testes
padronizados. O resultado de uma pessoa com Transtorno de
Desenvolvimento Intelectual nessa avaliação situa-se em 75 ou
menos.

A teoria das inteligências múltiplas
(Howard Gardner, 1983).

Música pode ser uma 
habilidade!
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A Musicoterapia rompe com o conceito de 
vulnerabilidade, permitindo que o paciente revele o seu 

potencial de expressão.

No espaço de convivência durante a evangelização 
devemos observar as vulnerabilidades ampliando e 

revelando o seu de expressão da PcD.





OBRIGADA!

musicoterapiabh@gmail.com
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