
PROJETO SONS NO SUS ARACAJU 

 

O Centro de Educação Permanente da Saúde – CEPS é responsável pela política de educação 

em saúde da Secretaria Municipal de Saúde, suas ações estão divididas em três eixos 

estratégicos, a saber: Educação Permanente, Ensino-Serviço e o eixo Inovação em Saúde. 

Apesar de cada eixo ter suas especificidades, os três coexistem na perspectiva de transformar 

e modificar o cotidiano dos serviços a partir da qualificação das práticas dos trabalhadores, 

reafirmando os princípios do SUS e o compromisso com o direito ao acesso à saúde. 

O Eixo Inovação em Saúde aporta a criação de práticas de saúde pela ampliação da clinica, 

fomentando a dimensão subjetiva do viver a partir das conexões saúde-arte-educação. Dentre 

as iniciativas desenvolvidas nesse Eixo, está o Projeto inovador genuinamente aracajuano, 

Sons no SUS: 

Os ambientes de saúde estão no imaginário da população como um lugar desagradável e 

facilmente conseguimos explicações para esta verdade. Com exceção dos profissionais que ali 

trabalham, quando temos que ir a um Hospital, Unidade de Pronto Atendimento ou Unidade 

Básica de Saúde é porque demandamos de cuidado e buscamos nos serviços de saúde o alívio 

para dores ou sofrimentos. 

Reconhecendo a música como uma das artes mais democráticas, sobretudo no que diz 

respeito ao seu acesso e avaliando a capacidade de interferência direta no estado de humor, 

iniciativas com o intuito de levar música aos hospitais não são algo novo no mundo e existem 

relatos de experiências positivas em âmbito internacional. É o caso, por exemplo, da iniciativa 

que culminou na criação de um Centro de Formação de Músicos Interventores na Universidade 

Marc Bloch, em Estrasburgo, na França. O centro é coordenado por Victor Flusser, um 

brasileiro, e é o primeiro no mundo que forma músicos profissionais para interação em 

ambientes de saúde. No Brasil, temos o Hospital Municipal Odilon Behrens, em Belo Horizonte 

(MG), que de março a dezembro de 2009 experimentou a música como um dos recursos para 

o desenvolvimento de seu elogiado projeto de humanização. Além dele, o Hospital Samaritano 

e o Hospital das Clínicas em São Paulo já utilizou a música como terapia e recurso para 

qualificação da ambiência.  

Por vezes, através do ritmo ou a letra de uma canção, somos levados a outro lugar sem sequer 

mexer um músculo. É esta possibilidade oferecida pela música de sair, mesmo que 

simbolicamente, do lugar em que nos encontramos ou conseguir experimentar o mesmo lugar 

de outro modo, que nos leva a acreditar na potência do Projeto Sons no SUS, desenvolvido no 

município de Aracaju. 

O Projeto Sons no SUS objetiva estabelecer uma comunicação, através da música, com 

trabalhadores, usuários e familiares para a melhoria da qualidade do ambiente dos 

estabelecimentos de saúde e iniciou suas atividades no dia 01 de fevereiro de 2012 com a 

contratação de estagiários músicos e estudantes do curso de Licenciatura em Música da 

Universidade Federal de Sergipe. 

Objetivos e metas da experiência desenvolvida:  



•        Utilizar a música para a melhoria da qualidade do ambiente em todos os serviços do SUS 

Aracaju; 

•        Inovar na oferta de cuidado para usuários e trabalhadores do SUS Aracaju; 

•        Propiciar outros tipos de encontros entre trabalhadores e usuários; 

•        Garantir intervenção de outras áreas do conhecimento para a manutenção de uma 

clinica ampliada; 

•        Estimular uma cultura de utilização da arte como elemento terapêutico nos ambientes 

do SUS; 

•        Sensibilizar usuários e trabalhadores para a apreciação de expressões artísticas; 

•        Investir na formação de músicos interventores na área da saúde. 

 

Destacam-se, ainda, as ações intrasetoriais. Parcerias com outros projetos e programas da 

Secretaria Municipal de Saúde, a saber: CineSUSgestão, Programa de Saúde do Idoso, 

Programa de Saúde do Homem, Programa de Saúde na Escola, Programa de Redução de 

Danos, Academia da Cidade. Além disso, ações intersetoriais são desenvolvidas, como a 

realização de intervenções em CRAS (Centro de Referência em Assistência Social), Sede da 

Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA), HEMOSE (Hemocentro de Sergipe) e Casa do Idoso 

SAME (Serviço de Assistência e Movimento da Educação). 

A cada intervenção são realizadas rodas de conversa e avaliação entre os músicos e a 

referência técnica, com o objetivo de avaliar o repertório escolhido, interação com os usuários 

e sensações provocadas nos músicos com relação ao impacto da intervenção na ambiência do 

serviço de saúde visitado. A avaliação é qualitativa e tem como principal sinalizador positivo as 

solicitações de retorno do projeto Sons no SUS. 

Observam-se diferenças no semblante e na atitude das pessoas durante e após as intervenções 

a partir das expressões faciais, corporais e verbais de usuários e trabalhadores do SUS. Muitos 

são os agradecimentos aos músicos e os pedidos de retorno em cada unidade de saúde que 

recebeu a intervenção do projeto. 

Após os primeiros anos do projeto, ele se desdobrou em mais possibilidades de ações, são 

elas: 

 

Oficina Sensações Musicais 

 

Foi concebida considerando que trabalhar com a arte é a possibilidade de se vivenciar o fazer, 

onde o processo criativo que se instaura agrega outras dimensões, que não só a racional, 

trazendo também a estética rítmica capaz de produzir sentidos e sentimentos. A Oficina 



Sensações Musicais foi pensada e desenvolvida como ferramenta de qualificação de 

trabalhadores da saúde com a intenção de desconstruir o conceito de música como uma 

realidade distante do nosso cotidiano. A oficina se constrói a partir do encontro dos elementos 

rítmicos, melódicos e de improvisação.  

Todos os exercícios propostos são eminentemente práticos e a partir deles somos convidados 

a fazer analogias com o modo de estar no mundo, de nos relacionarmos com os outros e 

consequentemente com o processo de trabalho ao qual estamos envolvidos diariamente. O 

incentivo é para que os participantes experimentem as possibilidades criativas do universo 

musical, seja executando algum som ou apenas apreciando-o. 

Uma vez que o indivíduo se reconhece como um ser criativo, ele passa a imaginar e criar 

formas e meios para enfrentar os desafios cotidianos, através do pensamento divergente que 

busca novas ideias e do pensamento convergente que filtra essas ideias para torna-las 

soluções de fato, melhorando ou prevenindo o aparecimento de fatores de risco para o 

processo saúde-doença.  

 

SUS comVida 

 

Além das intervenções realizadas em diversos espaços do SUS Aracaju, onde a comunicação é 

estritamente musical. O Projeto Sons no SUS utiliza o SUS comVida como uma estratégia 

diferenciada de cuidado para os cuidadores. Uma vez por mês são convidados 

gestores/trabalhadores de determinada rede e num espaço descontraído, eles são estimulados 

a trocar histórias de vida por músicas e poesias. 

A ideia é resgatar um pouco da vida que pulsa dentro do sistema único de saúde a partir de 

suas próprias experiências no SUS. Como não há regras para as trocas e cada convidado elege 

no momento que historia quer compartilhar, o resultado é sempre surpreendente e 

emocionante. Abrindo um pouco a caixa de memórias, aos poucos os trabalhadores entram 

em contato consigo e com os outros que compõem a roda, relembrando muitas vezes os 

motivos que os fazem estar atuando no SUS e podendo num momento não deliberativo, 

simplesmente deixar fluir os significados, muitas vezes, pouco lembrados e valorizados de seu 

trabalho em produção de saúde.  

 

Avaliação: 

 

A avaliação é qualitativa. Observam-se diferenças no semblante e na atitude das pessoas 

durante e após as intervenções a partir das expressões faciais, corporais e verbais de usuários 

e trabalhadores do SUS. Muitos são os agradecimentos aos músicos e os pedidos de retorno 

em cada unidade de saúde que recebeu a intervenção do projeto. Além das sensações 

positivas e melhoria da ambiência dos serviços, o projeto tem reconhecimento pela mídia 



televisiva e imprensa local, além das redes sociais, pelo grande serviço que tem prestado à 

sociedade Aracajuana, abrindo espaço para que essa iniciativa se aplique em outros lugares. 

 

Replicabilidade e parcerias: 

 

O Projeto Sons no SUS exige um investimento inicial para a compra de instrumentos e a 

viabilidade legal para contratação de músicos e/ou parceria com instituições de ensino que 

ofertem curso de música. Independente de contexto loco-regional, o Projeto Sons no SUS pode 

ser desenvolvido em qualquer município e a ferramenta da promoção à saúde a partir da 

linguagem musical pode ser aplicada e adaptada a outras políticas públicas como Assistência 

Social e Educação, por exemplo. Vale ressaltar que os músicos e/ou estagiários precisam de 

uma referência técnica que consiga aliar conhecimentos artísticos musicais com os da saúde 

coletiva e que os princípios e diretrizes da Política Nacional de Humanização são os principais 

norteadores de todo o projeto. 

 

SambAcolhedor 

 

Letra -Murilo Andrade 

Melodia – Jéssica Marcela 

Harmonia – Everson Vieira 

                                                                  

Calma, escuta esse samba com a tua alma, 

deixa a música entrar que a alegria se espalha 

e faz dessa hora um momento melhor... 

 

 

Olha, mas com uma mirada de quem me repara, 

de quem vê lá no fundo o que trago de histórias  

que respeita e entende de fato o meu modo de amar... 

 

 



Espera, não corre não foge não vá embora.  

Fica mais um pouquinho e esquece a hora, 

que pode ser bom esse samba escutar.. 

 

Sei, parece difícil então chegue mais perto,  

sorria meu bem que o futuro é incerto,  

Sons no SUS te convida a sonhar e cantar... 

 

Quero te dizer que sorrir e chorar acontece 

Que nem sempre o caminho tão cedo floresce 

Que os afetos tem mesmo é que circular 

 

 

Repente do Sons no SUS (Ritmo de coco) 

 

Letra - Murilo Andrade e Lizete Feitosa 

 

  

Da licença minha gente 

Da licença por favor 

Que a gente tá chegando 

Dando uma de cantador 

 

Preste muita atenção 

No que agora vou falar 

Que o Projeto Sons no SUS 

Está Chegando pra ficar 



 

Vai ter música aqui 

Vai ter música acolá 

Música na UBS 

Música em qualquer lugar 

 

 

Os gestores da saúde 

Andam muito estressados 

É por isso que a gente 

Tá chegando arretado 

 

O projeto Sons no Sus 

É uma coisa diferente 

Nunca teve nessa terra 

Uma ideia tao potente 

 

Não é show, não é concerto 

Nem tão pouco terapia 

O projeto som no Sus 

Vem trazendo harmonia 
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