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Protocolto

(lr.ia o pÍogÍâmâ municipal de incentivo a utilização de

nrusicoterapia como tÍâtâmento tetapêutico complementar
clc pessoas com deficiência, síndromes e/ou transtorno do
espectÍo autista (IEÂ) .

ACàman Municrpal cle Cascavei, Estado doParanâ,apÍova'.

Art. L" Ctin o {)16r1,,r:rma \lrrrrrcipal de incentivo a utilização de musicotetapia como
tÍâtâmento terapêutico complcmentar dc pcssoas com deficiência, síndrome e/ou transtorno do
espectÍo autista GEA), podendo scr rcalizaclo cm eqüpe multidisciplinar por clínicas de reabilitação e

outÍas instituições públicas e privadas, convcniadas ou não, que ofereçam tÍatamento no âmbito do
município de Cascavel.

§1" O tratamcrto complcmenLar a que se refere este artigo, poderá ser tealizado nas

dependências das rnstiturções ou em ouúo espaço, sob a tesponsabilidade do profissional devidamente
habiütado, em sessões que poderão ser indir.icluais ou em gmpo.

§2" Âs sessões cle nrusicoterriiria scrào rcalizadas, exclusivamente, por musicoterapias
regisúadas em associações rcprcscntalivas c que tenham graduação efou pós-gtaduação em
musicoterapia, certificados por institLuçiro dc cnsino devidamente credenciado no orgáo competente.

Art. 2" O tÍatamento por rreio da musicoterapia poderá passaÍ por avaliações
qualificativas periódicas, a ful de sc afcril o dcsenvolvimento do paciente, com objetivos terapêuticos
individualizados, que serão traçaclos pclo terapeuta durante a avaliaçã,o inicial e/ou atendimento
musicoterapêutico.

Art. 3'Esta Lci clltlrr crn viqt.,r ua data de sua publicação.

Palácio José Neves Formrghieri, 69" aniversádo de Cascavel.
Em 30 de março de2027.
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JustiÍicação

De acordo com a Fcclcraçio t\{undial de Musicotetapa, a musica ulltzada como tempia

consiste no uso profissior-ral ch t-nusicl 1' scus cl,"r r'-'ntos paÍa a intewenção em ambientes médicos, educacionais

e cotidianos com rndrúduos, glLrl)()s, l,rrrríli:rs ,,,,.r comunidades que buscam oimizar sua qualidade de vida e

melhorar seu bem-estar e sua saúdc fisica, soci,rl, crlrr«rcional emocional intelectual e espiritual.

Segundo a UnLão Brasrleila de Associações de Musicoterâpla (tiBAI\!, a musicoterapia é o

câmpo de conhecimento que estuda os efeitos da musica e üui)aaSo de experiências musicais resultantes do

encofltro entte âs Pessoas assistidas e t-r tntrsicoicrxpcuta.

O musicotcl,rpcutll ó ,, prolr:'st, ",rl habilitado nos processos de aviliação e de tratamento, a

unltzar intervenções musicrrtcrrrpt'trti.':r , :rs tlrrius sio baseadas na sistemadzação cdtedosa do uso da musica e

de seus elementos, no mauejo da r-clrçio tcmpôr-ri.ica c 1lo colpo teórico-ptático no âmbito do tefeddo câmpo

de conhecimento, com atualizaçr)cs a prrrtir: cla pcsclr-úsa ciend.fica.

Sem dúviclas, a nrrrsic«rtcrul>ia ó aúr'idade que Íequer fornação profissional específica, oferecida

em cuÍsos de graduaçiro c pós-graclu:r:io /,rÍi .ri7i.,,// por diversas instituições de ensino superior no Brasil e em

outros púes.

Há eviclôrrcr:rs cici: lír. 
' 
:; sol : r'.: ri . llcr'tcin da musicoterapia, especialmente paÍa o úatamento de

pessoas com autismo, cúnças conr cle ,lciôncil, 1;,-:rsoas que softeram acidente vascular cerebral ou outras lesões

encefálicas, hipettensos, pcssoas conr lflrnstornos mcntais e idosos com mal de Alqbeirner ou com outÍas

demêncàs.

A musrcotcrrrpi'r ugr', ,-,'r tl:vcrs,,s bcneficios ao tÍatamento de pessoas com deficiência,

síndrcmes e/ou do Tlanstotrro rlr I x'clrr, .'\r 'i-:ta (IFÂ) E rnegável que a música atnpl:r o potencial de

interaçãodoserhuman.rcrrnrr,rsi, i..;);.1 \i:r)ii,r)\':urdo,atravésdosresultadosefetivosqueapfeseflta,seÍum

importante procedimento tcrapô r,r t ico.
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