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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O Transtorno do Espectro
Autista (TEA) é caracterizado por comprometimento na comunicação, linguagem,
interação social, dentre outros fatores. Em função dos descuidados e atenção
secundárias, as necessidades do portador de TEA ultrapassam o âmbito de promoção e
prevenção em saúde tão conhecido dentro dos princípios do SUS (OPAS BRASIL,
2017). Portanto, a musicoterapia pode torna-se um potencial recurso para o processo de
integração, juntamente com uma equipe interdisciplinar. Assim, este estudo tem como
objetivo verificar os efeitos da utilização da musicoterapia em indivíduos com
diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. MATERIAL E MÉTODOS: Foi
realizada uma pesquisa bibliográfica tendo como base os descritores “music therapy”,
“autism” em inglês, “musicoterapia” e “autismo” em português nas bases Pubmed e
Scielo. Os artigos selecionados foram publicados no período de 2014 a 2019.
RESULTADOS E DISCUSSÕES: A musicoterapia apresenta-se como um processo
terapêutico destinado a utilização de música e seus elementos (ritmo, melodia, som e
harmonia) com objetivo de facilitar a comunicação e interação social, a aprendizagem,
melhora da qualidade de vida sendo uma das práticas oferecidas pela Política Nacional
de Práticas Integrativas e Complementares do SUS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).
Atua como forma de tratamento do Transtorno do Espectro Autista destinando-se a abrir
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portas de comunicação, contribuindo de forma global para a interação, expressão de
sentimentos e linguagem (SANTOS & LOURO, 2017). Sharda et al (2018) relata que o
envolvimento do paciente em um contexto musical ativa áreas de conexão auditivomotoras, revelando que “dificuldades motoras precoces são frequentes previsíveis
deficiências de comunicação social”. Sendo assim, a utilização de recursos musicais se
torna duplamente importante: na questão social e na questão de ritmicidade e de
movimento voluntário. CONCLUSÃO: Pode-se concluir, portanto que a musicoterapia,
a longo prazo, pode ser um processo terapêutico benéfico para o indivíduo portador de
Transtorno do Espectro Autista, auxiliando-o no processo de reinserção social, melhora
de relações interpessoais e comunicação em geral.
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