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Introdução: O presente trabalho foi realizado no ano de 2018, no campo das Políticas
Públicas da Assistência Social. A partir das observações dos grupos e escuta dos
idosos institucionalizados em uma Instituição de Longa Permanência (ILP), situada na
cidade de João Monlevade-MG, identificou-se que uma grande parte dos idosos
institucionalizados apresentava: alteração da memória, pensamento, orientação e
compreensão, capacidade de aprendizagem, linguagem e discernimento, apontando
para diagnósticos demenciais. A partir de estudos de intervenções em realidades
semelhantes, utilizada em outras instituições e com resultados relevantes, foi proposto
intervir com Musicoterapia. Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento físico e
cognitivo, promovendo a valorização da identidade pessoal e social de cada idoso,
diminuindo assim os impactos causados pela institucionalização, através da
musicoterapia.  Metodologia: A observação inicial foi de grande importância para  a
identificação da demanda. Após selecionar o grupo que seria trabalhado, foi proposto a
prática em musicoterapia e assim iniciou-se a coleta das músicas que poderiam fazer
parte da trajetória e da experiência individual de cada idoso institucionalizado, que
pertencia o grupo selecionado. A musicoterapia foi realizada em 4 encontros semanais,
participando 5 a 6 idosos por encontro. Cada idoso ouviu em um fone suas músicas
pré-selecionadas, as práticas musico terapêuticas variou entre 15 minutos a 30 minutos
por participante. Resultados: Através da prática de musicoterapia utilizada na
Instituição de Longa Permanência foi possível observar que houve uma diminuição do
isolamento social dos idosos, pois eles ficaram mais dispostos a interagir nas áreas
comuns da ILP. A atividade auxiliou a estimulação da memória, uma vez que no
momento da prática os idosos cantavam as músicas e contavam vivências que se
lembravam a partir do que estavam ouvindo, riam e pediam que a música fosse
repetida. Algumas enfermeiras da instituição relataram que a técnica usada pelas
discentes promoveu o relaxamento de alguns idosos que apresentavam algum grau de
ansiedade, agitação e agressividade. Ao final foi identificado que, ao buscar músicas
que fazem parte da vivência dos idosos institucionalizados, foi possível que o idoso
estabelecesse contato com questões internas, valorizando sua identidade pessoal e
social, proporcionando momentos de expressão emocional do idoso institucionalizado.
O estágio alcançou o objetivo de proporcionar aos graduando conhecer o campo das
Políticas Públicas da Assistência Social, tendo em vista que foi criado um conjunto de
ações e decisões voltadas para a solução de problemas vividos por esses idosos e que
fazem parte da atuação do Psicólogo.  Conclusão: Conclui-se que a metodologia de
musicoterapia utilizada é eficaz na intervenção com idosos institucionalizados, pois
favoreceu que os participantes relatassem lembranças e expressassem suas emoções.
As estagiárias tiveram como foco a melhoraria da qualidade de vida e um melhor
atendimento aos idosos institucionalizados, como preconiza a formação em Psicologia.
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