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Como intervenção de saúde, a música ultrapassa o domínio dos 
sintomas e das emoções, possibilitando a aproximação dos seres, o 
encontro do homem com sua própria essência, subsidiando a 
compreensão do sentido da vida, na unicidade e subjetividade de uma 
experiência que integra todas as dimensões humanas. 
 

(SILVA, SALES, 2013, p. 628). 



 

 

RESUMO 

 

 

Este estudo objetivou-se em caracterizar a produção cientifica sobre o uso da música no 
cuidado ao idoso, descrever como a música é utilizada no cuidado ao idoso e identificar os 
limites e possibilidades do uso da música no cuidado ao idoso. Foram apresentados os 
resultados de uma revisão de publicações nacionais e internacionais relacionadas a musica 
como instrumento terapêutico no tratamento de idosos. Os dados foram obtidos nas bases de 
dados LILACS, MEDLINE, SCIELO, PUBMED E BDENF, utilizando como descritores: 
“Musicoterapia”, “Music Therapy”, “Idosos”, “Aged”, “Enfermagem” e “Nursing”. 
Combinando “Musicoterapia AND Enfermagem”, “Musicoterapia AND Idosos”, “Music 
Therapy AND Aged” e “Music Therapy AND Nursing”, no período de 2012 a 2016. A 
amostra final foi composta por 22 estudos, destes 95,5% são em inglês e a maior parte dos 
achados (40,9%) são da Europa, seguido da América e Ásia, cada uma com 22,7%. Dos 
estudos, 59,1%, foram escritos por médicos e somente 31,8% pela enfermagem. A maioria 
dos estudos (72,7%), foram realizados em hospitais e apenas 18,3% em casas de repouso. Nos 
artigos analisados, enfatizou-se o uso da musica em idosos com doenças características da 
idade, como demência e depressão, mas também houve artigos pesquisando o uso da música 
durante a ventilação mecânica, durante o perioperatórios e durante outros procedimentos 
hospitalares, como citoscopia e cateterismos cardíaco. Concluiu-se assim que como na 
musica, a harmonia é a combinação de sons formando um todo agradável de escutar, da 
mesma forma, o homem também quer estar, com mente, corpo e espirito formando um todo 
agradável, sendo então a música a ponte que o auxilia. Os resultados sugerem que a musica 
exerce efeito positivo para reduzir a dor, a ansiedade, e sintomas de demência. Existem muitas 
possibilidades de uso e muitas áreas a serem exploradas, para aumentar a credibilidade e 
conscientização sobre sua eficácia. Estudos bem delineados e controlados ainda são 
necessários sobre o emprego dessa terapia pela enfermagem. 
 

Descritores: Musicoterapia. Terapias Complementares. Idoso. Enfermagem Geriátrica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The aims of this study were to characterize the scientific production regarding the use of 
music in elderly care and to identify the limits and possibilities of this form of therapy.  This 
study is a literature review of national or international publications about the use of music in 
elderly care on the LILACS, MEDLINE, SCIELO, PUBMED and BDENF databases, 
published between 2012 and 2016. Descriptors used were: “Musicoterapia”, “Music 
Therapy”, “Idosos”, “Aged”, “Enfermagem” e “Nursing”, and the following combinations 
were used: “Musicoterapia AND Enfermagem”, “Musicoterapia AND Idosos”, “Music 
Therapy AND Aged” e “Music Therapy AND Nursing”. 22 studies were found. 95.5% of 
these papers were in English language, and most of the studies were from Europe (40.9%), 
followed by America and Asia (22.7% each). 59.1% of the articles were written by medical 
professionals, while only 31.8% by nursing professionals. 72.7% of the studies were 
performed in hospital and 18.3% were performed in rest homes. Most of the analyzed papers 
emphasized the role of music in the elderly with diseases such as dementia and depression, 
although few studies addressed the role of music during mechanical ventilation, perioperative 
periods, and even during procedures such as cystoscopy and cardiac catheterization. Our 
study concluded that just like music, harmony is the combination of sounds, which are 
pleasant to listen to, likewise, man wants to be with mind, body and spirit in synchrony, thus, 
music is the bridge that would help to achieve a pleasant state. The results also suggested that 
music has a positive effect in reduction of pain, anxiety, and dementia symptoms. There are 
many possibilities regarding the use of music, and many different areas to be explored, in 
order to increase its credibility and awareness about its efficacy. Further studies are necessary 
to explore the use of this therapy by the nursing staff. 
 
 
Descritores: Music Therapy. Complementary Therapies. Aged. Geriatric Nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O fascínio pela temática em questão nasceu da minha vivência pessoal e profissional. 

Em 2007, aos meus 13 (treze) anos, meus pais me colocaram na escola de música “Projeto 

Música para Cristo” onde estudei teoria musical e iniciei aula em alguns instrumentos como 

piano, trompete e bateria, mas o instrumento que mais me identifiquei e permaneci foi o 

saxofone. Na escola de música entrei na “Orquestra Mensagem da Cruz” e, posteriormente, na 

“Orquestra de Cordas Plagal”, ambas no Município de São João de Meriti, onde permaneci 

tocando nos 5 (cinco) anos seguintes, até entrar na Universidade Federal Fluminense (UFF). 

Durante esse período nos apresentávamos em diversos lugares e pude perceber o 

quanto a música impacta as pessoas e mexe com o humor e sentimentos existentes. Uma 

grande incentivadora dos meus estudos na música foi minha finada avó, que gostava muito de 

ouvir músicas antigas entoadas pelo saxofone, o que a deixava mais contente. Com o tempo, 

fui percebendo que, mesmo com os sinais de envelhecimento e de Alzheimer começando a se 

apresentar, como esquecimento de determinados fatos recentes e, até mesmo, alguns nomes, 

quando ela escutava as músicas que gostava, as memórias associadas a essas músicas eram 

evocadas e ela contava histórias completas, recentes ou antigas. 

Em 2013, quando entrei na UFF, na faculdade de Enfermagem, logo no primeiro 

período tive a oportunidade de participar como voluntário do projeto de extensão intitulado 

“Boa Noite, Bom Dia HUAP”. Neste projeto eram feitas visitas nas enfermarias do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP) e, durante as mesmas, eram tocadas músicas de 

interesse dos pacientes que acabavam expressando sentimentos que aquelas músicas traziam 

para eles, como choro, sorriso ou vontade de cantar. 

No mesmo ano entrei no projeto de pesquisa “Atenção Integral à Saúde do Idoso 

hospitalizado em unidades clínicas e cirúrgicas e sua rede cuidadora: aplicabilidades das 

práticas não-farmacológicas” do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Enfermagem 

Gerontológica (NEPEG). Neste projeto, conheci as práticas alternativas e complementares, 

começando, então, a participar de pesquisas com terapias como, Reflexologia, 

Auriculoterapia, Ikebana, entre outras. 

Assim, vendo as possibilidades de uso das terapias não-farmacológicas com os 

pacientes, somado as minhas experiências pessoais, despertei para o interesse e curiosidade de 

pesquisar o significado da música para as pessoas e seus efeitos enquanto terapia 

complementar ao cuidado de enfermagem 
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Para Organização Mundial da Saúde (OMS), saúde não é entendida apenas como a 

ausência de doença, pois foi percebido que a pessoa não apresentar nenhuma patologia não 

significava ela estar saudável, dessa forma o “novo” conceito de saúde diz que, para o homem 

estar completamente saudável, ele deve ter um bem-estar físico, mental, social, espiritual e 

emocional (OLIVEIRA et al., 2012, p, 91). 

Porém, para alguns autores, como Melo et al. (2015, p. 448), esta definição se 

encontra desatualizada, pois alcançar esse bem-estar completo, seria algo intangível, uma 

utopia. Para eles, melhor seria dizer que saúde é quando o sujeito alcança um estado de 

razoável harmonia com sua própria realidade. Nessa abordagem, o subjetivismo do indivíduo 

é levado em consideração, valorizando a individualidade do ser humano. 

Seguindo essa ótica, saúde engloba a prevenção da doença e a busca por uma 

qualidade de vida. Essa busca tem incentivado pesquisas a trazer novas abordagens e, dentro 

dessas inovações, podemos citar as práticas integrativas e complementares, entre elas a 

musicoterapia, que atua tanto na prevenção das patologias, como também pode ser usada no 

tratamento ou cura das mesmas. 

As Práticas Integrativas e Complementares são de acordo com o que a OMS chama 

de medicina tradicional e medicina complementar e alternativa, tendo sido recomendada aos 

seus Estados membros a elaboração de políticas nacionais voltadas à integração/inserção da 

dessas Práticas aos sistemas oficiais de saúde (BRASIL, 2012, p. 37). 

Essas práticas nasceram no oriente, onde o conceito de saúde faz um análogo à 

concepção de Hipócrates, que considera saúde como algo dependente da harmonia entre o 

homem e a natureza. Dizem que quando as forças vitais que existem no corpo estão em 

harmonia, temos saúde, caso isso não ocorra surge a doença. As práticas terapêuticas, como 

acupuntura, ioga, aromaterapia, reflexologia ou musicoterapia vêm para restaurar o fluxo 

normal da energia (denominada “prana”, na Índia ou “chi”, na China) no organismo 

(MORAIS, 2014, p. 27 et seq.; PRHOAMA, 2015, passim). 

A teoria de Gastón diz que desde os o início da sociedade e da família, nos 

primórdios do homem, a música se encontrava presente, pois é algo cultural e biológico. 

Tende a pensar que a “mãe primitiva” dava conforto e carinho através de algo rítmico, como 

uma canção de ninar (RIBEIRO; EUZÉBIO, 2013, p. 14). 

Segundo Silva et al. (2014, p. 631)  durante a idade média, artistas tocavam, e 

cantavam para pessoas doentes, com o objetivo de acelerar o processo de cura. No século 

XVII, começou-se a perceber que a música tinha influencias e resultados no sistema 

respiratório, aumentando a pressão na expiração, exercitando o pulmão para os asmáticos. Já 
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no século XIX era percebido os efeitos da música na pressão sanguínea, nos batimentos 

cardíacos, nos sistemas respiratório e circulatório, podendo ter interferências, inclusive, na 

força muscular. 

Nesse sentido, a música não pode ser tratada apenas como divertimento, mas também 

como a construção da personalidade. Toda e qualquer música pode ser usada de uma forma 

clínica, pois ela é uma experiência universal, já que tudo nela pode ser compartilhado 

(PAIANO; FERNANDES, 2014, p. 814). 

A música se estrutura em três pilares, o ritmo, a melodia e a harmonia. Acredita-se 

que neste último esteja o motivo de seu uso em terapias, pois o ser humano estar numa busca 

constante pela harmonia dentro de si e com a natureza, e ao escutar na música esta harmonia, 

funcionaria como um remédio curativo, saudável e sem contraindicações para a desarmonia e 

tensão produzida pelo mundo (JUNIOR; NASCIMENTO, 2015, p. 5; TRAMONTIN, 2014, 

p, 35). 

A qualidade e a expectativa de vida nos últimos anos têm aumentado o número de 

pessoas idosas em vários países, incluindo o Brasil. E, seguindo o inverso desse processo a 

taxa de fecundidade tem diminuído. Com essa inversão na pirâmide etária, vemos um 

aumento da incidência e prevalência de enfermidades específicas ou mais comuns em idosos, 

como a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), depressão, dores músculo esqueléticas, Mal de 

Parkinson e Doença de Alzheimer, entre outras (IBGE, 2015, passim).  

Sendo assim, as políticas públicas de saúde, vem evoluindo focando mais na 

prevenção dessas patologias e na melhoria da qualidade de vida da população, incluindo os 

idosos na sociedade de maneira ativa, evitando o isolamento (OLIVEIRA et al., 2012, p. 86). 

Dentre essas políticas, no Brasil destaca-se a Política Nacional do Idoso (PNI) 

(1994), Estatuto do Idoso (2003), Política Nacional de Atenção à Saúde da Pessoa idosa 

(PNSPI) (2006) e, em 2006, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

(PNPIC). 

 No bojo dessas mudanças, temos como exemplo de inovação a criação de um ônibus 

musical, na cidade de Tóquio (Japão), que permite ao passageiro visitar a cidade e os pontos 

turísticos com atividades musicais. Esta estratégia foi desenvolvida principalmente com o 

objetivo de alcançar pessoas idosas acima de 64 anos, proporcionando bem-estar enquanto 

cantam (ibid.). 

Pode-se dizer que as memórias fazem a nossa individualidade ser acentuada, já que 

ninguém é o que é sem ser lembrar-se do que foi. Ninguém reproduz uma lembrança ou 

memória semelhante à outra pessoa, mesmo representando o mesmo fato ou momento. Esta 
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memória pode ser visual, olfativa, sentimental, gustativa ou ainda sonora (PAIVA, 2011, 

passim; ICB, 2011, passim; BOAVENTURA, 2012, passim). 

Agindo nessa memória sonora temos a música, que pode ser usada no tratamento de 

doenças degenerativas, pois age nos hemisférios cerebrais, ativando as memórias musicais 

(TRAMONTIN, 2014, p, 38). A escuta repetitiva forma novos circuitos neuronais, 

possibilitando o contato e facilitando a expressão corporal e verbal, favorecendo ainda 

momentos de prazer e vinculo entre terapeuta e paciente (ROJAS, 2011, p. 752 et seq.; 

SILVA; SALES, 2013, p. 628). 

Para Rojas (2011, passim), Oliveira et al. (2012, passim) e Tramontin (2014, p. 31) é 

de grande importância o uso e a concretização da música como terapia na promoção, 

prevenção, tratamento e cura de doenças. Para que desta forma a sociedade perceba, que se 

fazem necessárias novas intervenções que possibilitem aos idosos uma melhora na qualidade 

de vida.  

Entretanto, ao longo da vivência acadêmica, pouco se visualiza a inclusão das 

terapias não-farmacológicas no cuidado aos idosos, levando a refletir sobre a importância do 

seu uso, no cuidado a esses clientes. Sendo assim, as pesquisas devem continuar avançando 

nessa área da saúde, associando cada vez mais as terapias complementares e alternativas às 

terapias convencionais (farmacológicas), focando na melhora clínica e a qualidade de vida dos 

pacientes. 

 

1.1 OBJETO DE PESQUISA 

 

A música como terapia em idosos. 

 

1.2 QUESTÃO NORTEADORA 

 

Como a música vem sendo utilizada no cuidado ao idoso? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Caracterizar a produção científica sobre o uso da música no cuidado ao idoso 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

Descrever como a música é utilizada no cuidado ao idoso. 

Identificar os limites e possibilidades do uso da música no cuidado ao idoso. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

A população mundial vem aumentando, e também mudando sua composição, não 

sendo diferente no cenário brasileiro. Diante disso, tem ocorrido um aumento no ciclo de vida 

e um declínio na taxa de nascimento, podendo atribuir esse fato a uma melhoria na atenção à 

saúde, resultando, assim, numa diminuição de crianças em idade escolar e um aumento na 

população idosa, em sua maioria mulheres. O aumento de idosos aconteceu primeiramente em 

países desenvolvidos, se tornando um indicador de melhor qualidade da atenção à saúde 

(JACOB FILHO; KIKUCHI, 2011, p. 3 et seq.; SMELTZER; BARE, 2012, p. 3 et seq.). 

Os artigos primeiro e segundo da Legislação Sobre o Idoso (2013, p. 11), consideram 

idosos todas aquelas pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Dando-lhes 

todos direitos fundamentais e inerentes à pessoa humana, garantindo oportunidades e 

facilidades para manutenção de sua saúde física, mental, intelectual, espiritual e social em 

condições de liberdade e dignidade. 

Conforme acontece o aumento da população idosa, varia os padrões de doenças 

agudas e crônicas, também ocorrendo mudanças na forma de cuidado às doenças tradicionais, 

expandindo os conhecimentos, para abranger a prevenção e promoção da saúde e manejo das 

doenças crônicas (SMELTZER; BARE, 2012, p. 4).  

No processo de envelhecimento estão envolvidos diversos fenômenos, como, 

biológicos, econômicos, sociais, psicológicos e políticos, devendo estes, serem considerados 

na hora da atenção e cuidado à saúde do idoso (PESTANA, 2011, p. 38). 

As Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) são entendidas como um 

problema e variam entre períodos estáveis e instáveis, sendo raramente curáveis, 

necessitando, assim, de estratégias de tratamento e cuidados diferenciados (ibid., p. 39). 

Diversos idosos sofrem com múltiplas doenças crônicas, que se asseveram por 

episódios agudos. Com essa cronicidade das doenças aumentando, o foco da saúde deixa de 

ser exclusivamente cura e erradicação, para se tornar prevenção e tratamento dos possíveis 

agravos. (SMELTZER; BARE, 2012, p. 5). 
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A Enfermagem que, por vezes, incentiva os pacientes a assumirem o controle de sua 

saúde, tem um papel fundamental no quadro atual (ibid.). Além disso, é conhecida como a 

arte do cuidar e a ciência, que tem por especificidade e essência, o cuidado do indivíduo de 

forma holística e integral, logo, não poderia privar-se do cuidado ao idoso (PESTANA, 2011, 

p. 28). 

Todavia, essas mudanças na perspectiva de cuidado em saúde coincidem com o 

processo de instabilidade econômica vivido, acarretando o controle de custos e o 

gerenciamento de recursos, mas mantendo como foco o binômio custo-eficácia (SMELTZER; 

BARE, 2012, p. 4). 

Procurando favorecer essa questão de controle de gastos e manter a funcionalidade 

do tratamento, começou-se a adotar dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), mais 

especificamente na Atenção Primária em Saúde (APS), as práticas integrativas e 

complementares. Tendo por objetivo alcançarem melhores resultados em saúde, menores 

custos e gerarem satisfação dos usuários (BRASIL, 2012, passim). 

A iniciativa de implementar as práticas não-farmacológicas, por meio da Política 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) veio em concordância com a 

recomendação feita pela OMS aos seus estados membros, que propõem a elaboração de 

políticas nacionais voltadas para inserção e integração da medicina tradicional e medicina 

complementar e alternativa (MT/MCA) aos sistemas oficiais de saúde (ibid., p. 9).  

Dentre as práticas previstas na PNPIC e no 31º Caderno de Atenção Básica (Práticas 

Integrativas e Complementares Plantas Medicinais e Fitoterapia na Atenção Básica) estão a 

acupuntura, homeopatia, plantas medicinais e fitoterapia. Apesar de já ser uma porta de 

entrada para as terapias complementares no SUS, ainda falta abordar outras terapias que se 

mostram eficazes, como reflexologia, acupuntura, moxa, musicoterapia, entre outras (ibid., 

passim). 

Silva e Sales (2013, p. 627) afirmam que é constatável o efeito causado pela música, 

como reduzir a ansiedade e promover conforto. Enquanto, Sales et al. (2011, passim) diz que 

a música pode causar felicidade, bem-estar e entusiasmo. Já Rojas (2011, passim) em seu 

estudo comprova o efeito ansiolítico que a música exerce em diversos casos. E Oliveira et al. 

(2012, p. 89) apresenta que a música tem como efeitos a melhora do humor, redução da 

agressividade, influência no estado depressivo e melhora o padrão de sono.  

A música gera algum efeito em quem a ouve, seja felicidade, saudade, lembrança de 

algum momento ou tristeza. É comum escutar pessoas dizerem que a música lhes faz bem e 

não se tem dúvida disso, mas o desafio tem sido investigar como a música produz esse efeito 
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na saúde humana. Pensar na intervenção com música e entender o porquê de sua influência no 

tratamento, serão os temas desta pesquisa e é baseado nessa inquietação que este estudo se 

justifica. 

 

1.5 RELEVÂNCIA 

  

Na área de pesquisa, pretende-se com este estudo ampliar os conhecimentos sobre 

envelhecimento, Enfermagem Gerontológica e Práticas Integrativas e Complementares, 

dentro do NEPEG, que se organiza na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

(EEAAC) - UFF, além de incentivar novas pesquisas na área de gerontologia e de práticas 

não-farmacológicas aliadas ao cuidado de enfermagem. 

Na perspectiva assistencial, espera-se contribuir para um cuidado mais humanístico 

de forma mais acessível e menos onerosa, que visem às necessidades dos pacientes idosos em 

suas individualidades e especificidades. Mantendo a saúde deste idoso, prevenindo 

complicações e/ou novos agravos, vindos de possíveis doenças de base, tendo como meta a 

preservação do autocuidado. Pretende-se também, evidenciar uma forma de tratamento 

complementar menos invasiva, inovando as possibilidades de cuidado à pessoa idosa. 

Para área de ensino, este estudo visa cooperar para a reflexão do uso das Práticas 

Integrativas e Complementares no dia-a-dia dos profissionais de saúde e, também incentivar 

uma maior abordagem das mesmas nos cursos de graduação em Enfermagem e a 

possibilidade de se incluir tais conteúdos nos programas de educação permanente para a 

equipe de enfermagem.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 ENVELHECIMENTO 

 

O envelhecimento é um processo natural, que ocorre de toda a vida humana, e não é 

um processo instantâneo que ocorre somente aos 60 (sessenta) anos. Ele é influenciado por 

circunstâncias e escolhas ocorridas pela vida. A sociedade, ainda, possui um preconceito 

quanto à velhice, dificultando, assim, o processo de aceitação (BRASIL, 2006, passim). 

É um compromisso de todo gestor de saúde compreender o processo de 

envelhecimento. Quando o mesmo é aceito com êxito, espera-se aproveitar melhor a 

competência e experiências desses grupos mais velhos, assumindo com naturalidade e como 

vantagem para o amadurecimento da sociedade. Logo, envelhecer deve ser com saúde, de 

forma ativa e sem qualquer dependência funcional (ibid.). 

Existem diversas teorias, que surgiram para explicar o fenômeno do envelhecimento, 

estas são: Teoria Genética, Teoria Imunológica, Teoria do Acúmulo de Danos, Teoria das 

Mutações, Teoria do Uso e Desgaste e a Teoria dos Radicais Livres, sendo esta última a mais 

aceita, atualmente (FRIES; PEREIRA, 2011, p. 509-511). 

Estas teorias trazem possíveis explicações para o envelhecimento (ibid.): 

 

 A Teoria Genética apresenta a ideia de que o processo de envelhecimento é 

resultado de processos bioquímicos, pré-estabelecidos pelo genoma, sendo este, 

também responsável pela expectativa de vida, já que cada indivíduo apresentaria o 

seu padrão genético estipulando a duração dela. 

 De acordo com a Teoria do Acúmulo de danos ou Erro Catástrofe, a primeira 

causa de envelhecimento seria o acúmulo de moléculas defeituosas, vindas da 

falha de reparo e/ou síntese de moléculas intracelulares com o avanço da idade, 

repercutindo na perda progressiva da função do organismo. 

 A Teoria das Mutações avalia como responsáveis pelo envelhecimento as 

suscetíveis alterações que ocorrem nas células somáticas, com o passar dos anos, 

produzindo, assim, células mutantes, sendo estas incapazes de cumprir as funções 

biológicas, acarretando um declínio dos órgãos e tecidos, instalando-se o 

envelhecimento. 
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 Segundo a Teoria do Uso e Desgaste o envelhecimento é resultado do acúmulo de 

desgastes e agressões ambientais do dia-a-dia, que poderiam estes ocasionar a 

diminuição da capacidade do organismo em recuperar-se totalmente. 

 A Teoria dos Radicais Livres (RLs) propõem que o envelhecimento normal seria 

o resultado de danos intracelulares ocasionais provocados pelos RLs, moléculas 

instáveis e reativas, que atacariam as diferenças biomoléculas do organismo em 

busca de estabilidade.  

 

A teoria mais utilizada, atualmente, é a Teoria dos RLs, pois explica o 

envelhecimento como fenômeno secundário ao estresse oxidativo, em que ocorrem reações 

lípicas, proteicas e reações com DNA e que provocaria modificações dos tecidos genéticos. 

Sendo estas mudanças causadoras dos problemas característicos do envelhecimento. 

 

2.1.1 Epidemiologia 

 

Como já mencionado anteriormente, o perfil demográfico no Brasil tem se alterado, e 

esse aumento da longevidade traz novos dados como uma maior taxa de mortalidade entre os 

idosos com doenças crônicas não transmissíveis (PESTANA, 2012, p. 24). 

Nota-se que o perfil demográfico e epidemiológico no Brasil esta mudando. Uma 

pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sobre o perfil dos 

idosos responsáveis pelos domicílios no Brasil (2010), mostrou que a população brasileira se 

constitui de 8,6% de pessoas com 60 anos ou mais, numero maior do que o de 7,3%, 

encontrado em 1991. 

  

2.1.2 Políticas de Atenção ao Idoso 

 

Com a população idosa aumentando, começou-se a elaborar as políticas de atenção 

ao idoso. Iniciou-se com a PNI, que foi instituída pela Lei 8.842 de 1994, que tem como 

finalidade, garantido no Art. 1°, “A política nacional do idoso tem por objetivo assegurar os 

direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e 

participação efetiva na sociedade”. 

A PNI se baseia em determinados eixos nas áreas de promoção e assistência social, 

saúde, lazer, educação, habilitação e urbanismo, justiça, cultura, esporte, trabalho e 

previdência social, também apresenta ações governamentais, criando modelos de atendimento 
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ao idoso, e inserindo o ensino de geriatria na graduação, além da criação de universidades 

abertas da terceira idade e acesso ao transporte, cultura e lazer (PESTANA, 2012, p. 25). 

Em 2003, foi aprovado o Estatuto do Idoso pelo Congresso Nacional e sancionado 

pelo Presidente da República. Integrando assim, as políticas de atenção ao idoso, ampliando o 

direito dos mesmos. Além disso, abrange uma área maior que a PNI e com penas mais severas 

para casos de maus-tratos, abandono e de desrespeito (BRASIL, 2003, passim). 

O Estatuto do idoso além das penas, também instituiu outras medidas, que favorecem 

a melhora da qualidade de vida do idoso, como por exemplo, o atendimento preferencial no 

SUS, o direito ao transporte coletivo sem custos, a distribuição de medicamentos, entre outros 

benefícios (PESTANA, 2003, passim). 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI) foi implementada em 2006, 

pela portaria GM/MS n. 2.528/2006. Seu principal objetivo é a recuperação, manutenção e 

promoção da autonomia e independência dos idosos, por meio de medidas coletivas e 

individuais seguindo os princípios e diretrizes do SUS. Quando o pacto pela vida foi 

implementado no SUS, esta política foi atualizada (BRASIL, 2006, passim). 

Outro avanço importante nas políticas de saúde foi o Pacto pela Saúde lançado pelo 

Ministério da Saúde em 2006. Sendo um conjunto de medidas que trazem inovações aos 

instrumentos e processos do SUS, ele é composto por cartilhas, e a 12ª cartilha traz o tema de 

Atenção à Saúde da Pessoa idosa e Envelhecimento, nele podemos perceber que a Saúde do 

Idoso surge como uma das prioridades no Pacto pela Vida, e assim, a saúde da população 

idosa, pela primeira vez nas políticas públicas no Brasil, é uma das preocupações 

mencionadas (BRASIL, 2010, p. 10). 

  

2.2 MODELOS ASSISTENCIAIS 

 

O Enfermeiro Gerontólogo pode atuar em diversos serviços de atenção aos idosos, 

como centros de convivência, ambulatórios, instituições de longa permanência, entre outros, 

atuando através da educação, assessoria, assistência direta, planejamento e coordenação de 

serviços (PESTANA, 2012, p. 43). Neste trabalho será abordada a atenção voltada para o 

idoso institucionalizado em uma instituição de longa permanência, então traremos o que a 

legislação prevê quanto a estas instituições.  

Em relação aos espaços de utilização da música por enfermeiros, os resultados da 

pesquisa de Rohr (2013, p. 33), evidenciaram que as intervenções ocorrem em locais distintos, 

predominando o ambiente hospitalar (58,0%), principalmente relacionadas à realização de 
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exames, cirurgias e outros procedimentos invasivos (32,0%). Em menor quantidade 

identificou-se, também, a utilização da música em instituições de longa permanência para 

idosos (22,0%), ambulatórios (12,0%), espaços comunitários (4.0%) e instituições de ensino 

(4,0%).  

 

2.2.1 Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs) 

 

A legislação do Idoso aborda determinados tópicos sobre ILPIs em vários capítulos, 

descrevendo obrigações, direitos e deveres. Quanto os direitos fundamentais do Idoso a 

legislação traz em seu art. 35. do Capítulo VIII sobre “A Assistência Social”, que todas as 

entidades de longa permanência, devem a firmar contrato de prestação de serviços com a 

pessoa idosa. Nos casos de filantropias, é facultada a cobrança, e os conselhos municipais 

estabeleceram o valor, esse que não poderá passar a setenta por cento de qualquer benefício 

previdenciário ou de assistência social percebido pelo idoso (BRASIL, 2013, p. 18). 

No art. 37 (que consta no capitulo IX), o idoso tem direito à moradia digna, junto 

com a família natural ou substituta, ou sozinha, quando o mesmo quiser, ou, ainda, poderá 

permanecer em instituição pública ou privada.  Quando for verificada a inexistência de um 

grupo familiar, a assistência integral deve ser realizada pela entidade de longa permanência 

(ibid., p. 19; BRASIL, 2006, passim). 

Dentro do Título IV, Capítulo II (Das entidades de atendimento ao idoso), em seu art. 

49. Dispõem que as instituições de longa permanência deverão adotar os seguintes princípios 

(ibid., p. 23): 

 

- Manutenção dos vínculos familiares; 

- Atendimento individualizado e em pequenos grupos; 

- Permanência do idoso na mesma instituição, excetuando-se casos de força maior; 

- Incentivo à participação do idoso em atividades comunitárias, internas e externas; 

- Garantir os direitos dos idosos; 

- Preservar a identidade do idoso, ofertando-lhe ambiente de respeito e dignidade; 

- O dirigente da ILPI responderá civil e criminalmente pelos atos que praticados. 

 

Em outra parte, a legislação, deixa determinado as infrações administrativas, no art. 

56 dispõem que a entidade que descumprir as determinações desta lei deverão pagar multa 

entre R$500,00 (quinhentos reais) e R$3.000,00 (três mil reais), se for um crime, a infração 
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pode chegar a interdição do estabelecimento até que sejam cumpridas as exigências legais. 

Caso haja a interdição, os idosos moradores serão transferidos para outra instituição, enquanto 

durar a interdição (ibid, p. 25). 

 

2.3 ENFERMAGEM GERONTOLÓGICA  

 

Diante do envelhecimento populacional que vem ocorrendo, e, desta forma o 

surgimento da necessidade de atender o idoso nas dimensões sociais, psicológicas, biológicas 

e espirituais, nasceu em 1970 estudos voltados para a Enfermagem Gerontológica, focando no 

atendimento ao idoso, sendo esses estudos o reflexo da preocupação do cuidar do idoso de 

forma integral (SZERWIESKI et al., 2016, p. 813). 

Como é uma temática recente, há diversas lacunas a preencher, para que desta forma 

melhore o atendimento a população que envelhece. É preciso ultrapassar as dificuldades e 

superar os desafios trazidos pelo envelhecimento, diminuindo, assim, os detrimentos trazidos 

aos idosos. Desta forma, há uma necessidade emergente da formação de profissionais 

especializados nesta área de geriatria e gerontologia, sendo então capacitados para exercer o 

cuidado ao idoso (ibid.). 

 

2.3.1 Cuidado à saúde do Idoso na formação do enfermeiro 

 

O envelhecimento populacional, a necessidade de formar profissionais competentes e 

as legislações do idoso são pontos que apontam para a necessidade de revisar os currículos da 

graduação. Somando os saberes já produzidos na área, para ajudar no desenvolvimento de 

programas acadêmicos para futuras gerações de enfermeiros e de profissionais da área da 

saúde em geral (PEREZ; TOURINHO; JUNIOR, 2016, p. 2). 

O debate sobre a inserção de disciplinas de geriatria e gerontologia no currículo 

acadêmico da enfermagem, já acontece há tempos. Mesmo com a implantação das Diretrizes 

Nacionais Curriculares, que apontam o uso de competências nos cursos da área da saúde, 

continua se discutindo pouco sobre o modelo curricular, principalmente na atenção ao idoso 

(ibid.). 

A PNI, baseado no crescimento demográfico da população idosa, estabeleceu como 

diretriz o atendimento qualificado e a formação de recursos humanos. Desta forma, deve 

haver um reflexo dessa exigência na elaboração dos currículos do curso de enfermagem. Não 

se contendo apenas em passar o conhecimento teórico, mas inserindo o aluno em práticas, 
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onde sejam possíveis o exercício em situações mais complexas, e desta forma respondendo a 

demanda apontada nas diretrizes da PNI (ibid.). 

 

2.4 POLÍTICA NACIONAL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES 

 

Esta politica veio para, acima de tudo, apoiar, incorporar e implementar experiências 

que já vinham sendo desenvolvidas na rede pública de diversos municípios e estados, 

destacando-se a medicina tradicional chinesa, com acupuntura, homeopatia e fitoterapia, 

(BRASIL, 2012, passim). 

Atuando com as terapias complementares na prevenção de agravos, e na promoção, 

manutenção e recuperação da saúde baseada nos sistemas de atenção humanizada, focando na 

integralidade do indivíduo, além de contribuir para o fortalecimento dos princípios 

fundamentais do SUS (ibid.). 

Com a PNPIC abriu a possibilidade de acesso aos serviços, como de fitoterapia e 

acupuntura que antes eram restritos ao cunho privado. Nesse sentido, melhorou o serviço e 

incrementou novas abordagens, possibilitando ações preventivas e terapêuticas aos usuários 

do SUS. Assim, essa política auxilia na integralidade da saúde, interagindo com ações e 

serviços já existentes na atenção à saúde e concretizando a prioridade que é a atenção de 

qualidade e eficaz (ibid.). 

 

2.5 MÚSICA E CUIDADO EM SAÚDE 

 

2.5.1 A música como terapia em idosos 

 

Segundo Oliveira et al. (2012, p. 87), a música é um meio de comunicação e 

expressão universal e possui diversidades, entre elas, o ritmo e os instrumentos. E mesmo 

antigamente, nos primórdios da humanidade, quando a doença era tratada como algo 

sobrenatural e maligno, já utilizavam como fonte de cura. Índios, ainda hoje, usam a música 

para expulsar os espíritos que não são bons. Porém, com o advento da medicina moderna, a 

música foi esquecida como forma de tratamento, e somente no final do século XX, ela voltou 

a ser usada como tratamento da depressão após a segunda guerra mundial. 

Segundo Mozer, Oliveira e Portella (2011, p. 230), no Brasil atualmente o perfil 

demográfico é diferente do que era antigamente, pois antes a maior parte era jovem e com o 

passar do tempo essa faixa etária vem diminuindo e tem aumentado os idosos. Estima-se para 
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2020 que 13% da população brasileira serão de idosos, tornando o sexto país com maior 

população nessa faixa etária do mundo. 

A senescência é um processo natural, dinâmico, progressivo e irreversível, onde o 

corpo vai alterando morfologia (redistribuição de gordura), fisiologia (metabolismo fica mais 

lento), bioquímica (alteração de pressão), comportamento (fica mais recluso) e psicológico 

(sintomas de depressão), sendo nessas áreas que a música atua (ibid., p. 232). 

A música quando usada como terapia complementar traz muitos benefícios, direta e 

indiretamente, melhora a qualidade de vida de idosos hospitalizados, institucionalizados e 

também aqueles que vivem sozinhos, além de prevenir e auxiliar nos tratamentos de doenças 

comuns a essa faixa etária (HAS, Alzeheimer, Parkinson, depressão, dor musculoesquelética), 

podendo ser usada no tratamento individual ou coletivo (OLIVEIRA et al., 2012, p. 88). 

Sendo comprovado que a música melhora o desenvolvimento cognitivo e motor, 

facilitando a expressão de sentimentos, permite maior interação social, estimula a memória e 

auxilia a criatividade. Atua no sistema nervoso autônomo, aliviando a dor e diminuindo o uso 

de analgésicos. E ainda se mostra efetiva no tratamento de pessoas com deficiências físicas, 

visuais e auditivas, além de distúrbios como o autismo, depressão e esquizofrenia (ibid., p. 

89). 

Pode-se dizer que a música tem uma função eficaz no tratamento de diversas 

patologias, principalmente em idosos, como medida complementar ou principal, dependendo 

dos recursos e da gravidade. Ela tem vários benefícios, porém por ser uma ciência 

relativamente nova, ela não é aplicada e, muitas vezes, nem conhecida (ibid., p. 92). 

 

2.5.2 A música no tratamento de doenças 

 

A música vem sendo usada em vários tipos de tratamentos trazendo diversos 

benefícios. Segundo Lin et al. (2011, p. 671), a música como intervenção tem se mostrado 

eficaz no alívio da agitação em pacientes idosos com demência, diminuindo a irritabilidade de 

forma significativa. Com sessões feitas individualmente ou em grupo, envolvendo ouvir 

música (método passivo) ou atividades musicais (método ativo). 

Conforme dito por Sakamoto, Ando e Tsutou (2013, p. 777), a música consegue 

grandes benefícios em indivíduos com demência grave, e quando comparamos uma 

abordagem ativa e uma passiva, ambas reduzem o estresse e induzem o relaxamento, mas 

quando comparada uma com a outra, a abordagem com intervenção ativa apresenta benefícios 

mais fortes, podendo restaurar a função cognitiva e emocional residual. Esta abordagem pode 
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ser útil para ajudar relacionamentos graves dos pacientes de demência com os outros e 

melhorar a qualidade de vida. 

No estudo desenvolvido por Lin et al. (2011, p. 675), consegue-se perceber 

melhorias mesmo um mês após parar as intervenções, como comportamento físico e verbal 

não agressivos. Para obter algumas melhorias é preciso um número maior de intervenções, 

mas mesmo demorando um pouco mais a terapia com música se mostra eficaz. 

Já em pacientes com Doença de Alzheimer (DA), que é uma doença irreversível, e 

seu tratamento tem como objetivo minimizar os danos inerentes e, consequentemente, retardar 

a progressão da doença, a música é uma importante opção de tratamento. Diversos tipos de 

memória desaparecem, em estágios avançados dessa doença, todavia a emoção e a memória 

musical permanecem por muito tempo, possibilitando, assim, seu uso, melhorando o humor, a 

função cognitiva e o comportamento, e depois que esses efeitos são desencadeados pela 

música, eles permanecem por dias. Quando o paciente com DA está escutando alguma música 

ele consegue acessar lembranças e emoções e as reproduz (ALBUQUERQUE et al., 2012, p. 

406). 

Os efeitos que a música como terapia pode trazer para idosos com DA são inúmeros, 

podendo citar o resgate das memórias das experiências de vida e também das memórias 

recentes, sensação de felicidade e bem-estar, diminuição da agitação e controle da dor. Dentre 

estes, podemos destacar o resgate da memória recente, resultante do uso diário desta terapia, 

já que a presente patologia se caracteriza principalmente pela perda dessa memória nos 

estágios iniciais. Percebe-se que a musica é um bom recurso a ser empregado no tratamento 

da DA, principalmente quando somado ao tratamento convencional. (ibid., p. 408). 

Em pacientes com sintomas depressivos, a música traz melhorias no padrão de 

comportamento e, consequentemente, melhoria no quadro clínico. Desta forma, consegue-se 

diminuir a quantidade de drogas administradas nesses pacientes, diminuindo, portanto, os 

efeitos colaterais e a toxicodependência (HAN et al., 2011, p. 543). 

O efeito ansiolítico da terapia com música é determinada por vários mecanismos 

registrados em seres humanos. Ativação de memórias associativas e análise da expressão 

emocional, ligadas à percepção de módulo de processamento musical são os principais 

componentes cognitivos envolvidos no efeito relaxante observado durante a terapia com 

música. A exposição dispara mecanismos neuroprotectores, promovendo a liberação de 

neurotrofinas. Sendo assim, a música é uma excelente terapêutica e, é fácil de usar, sendo uma 

ferramenta acessível, sem efeitos adversos e pode ser utilizada como um adjuvante em 

diversas entidades de doença (ROJAS, 2011, p. 749). 
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2.5.3 A música como forma de cuidado paliativo 

 

De acordo com Seki e Galheigo (2010, p. 275), o termo paliativo deriva do latim 

pallium, que significa “manto”. É o manto que procura aliviar o sofrimento daquele que sente 

dor. Sendo assim, a prática pressupõe uma filosofia de cuidados voltados a pessoas com 

doenças fora de possibilidades de cura, seja no contexto domiciliar ou em uma instituição de 

saúde, e, em contraposição à obstinação terapêutica, centra-se na pessoa doente e seu 

contexto, ao invés de focar-se na doença da pessoa. 

O uso da música como forma de cuidado a pacientes que estão em fase terminal, 

pode proporcionar bem-estar e conforto. Quando o paciente participa da escolha do repertório, 

faz com que tenha maior entusiasmo, já que satisfaz sua motivação pessoal. Desta forma, se 

humaniza o cuidado dando um suporte psicoemocional na transcendência desses seres, 

compartilhando a angústia e auxilia nas estratégias de enfrentamento (SALES et al., 2011, p. 

140 e SILVA, SALES, 2013, p. 628). 

Como uma intervenção em saúde, a música ultrapassa os sintomas e emoções, 

aproximando as pessoas, e faz com que o homem encontre sua própria essência, ajudando a 

entender o sentido da vida. Em toda sua unicidade e subjetividade, integrando as extensões 

humanas (ibid.). 

Nesta fase de terminalidade da vida, a música pode representar um apoio 

psicoemocional e espiritual, trazendo conforto diante da experiência vivenciada. Além disso, 

desmistifica o fato que esse processo de morte tem que ser algo isolado, promovendo melhora 

na relação interpessoal. Sendo essa estratégia de ação algo possível para todas as áreas de 

saúde, fazendo com que o cuidado seja dado de forma interdisciplinar (SALES et al., 2011, p. 

140; SILVA; SALES, 2013, p. 628). 

 

2.5.4 O uso da música na enfermagem 

 

Existe a necessidade de se desenvolver novas tecnologias para serem 

usadas/aplicadas na área de Enfermagem, tecnologias essas que cuidem do paciente como um 

todo. Nesse caminho, a terapia com música vem sendo usada em pesquisas na área de 

enfermagem com a finalidade de sensibilizar a equipe a usar tal prática, tanto em âmbito 

hospitalar, para o tratamento de doenças, como também na prevenção de diversas patologias 

(BERGOLD, ALVIM, 2009, p. 538). 
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Como a música é algo inerente do ser humano, desde de épocas primitivas ela 

sempre esteve presente, tornando-se algo importante e muito útil durante o cuidado. Florence 

Nightingale chegou a pensar na possibilidade de seu uso como recurso terapêutico durante o 

tratamento de pacientes. Como nossa cultura é musical, seu uso pode ser considerado como 

uma tecnologia simples, porém, diversas vezes, essas tecnologias simples são menos 

valorizadas em detrimento das mais sofisticadas. Mas por outro lado, a música também é uma 

tecnologia inovadora no cuidado, pois facilita a expressão de sentimentos e emoções, além de 

auxiliar na comunicação interpessoal (ibid.; TAETS; BARCELLOS, 2010, p. 1010). 

Segundo Taets e Barcellos (2010, p. 1010) a musicoterapia é uma atividade 

desenvolvida por um profissional qualificado nesta área, o musicoterapeuta. Então, as práticas 

que utilizam a música, que são aplicadas por profissionais na área de saúde, mas que não são 

musicoterapeutas não deve ser chamado musicoterapia. 

Há pouco tempo “musicoterapia” passou a constar na Classificação das Intervenções 

de Enfermagem - Nursing Intervention Classification (NIC). Sendo definida como “uso da 

música para ajudar a alcançar uma mudança específica de comportamento, sentimento ou 

fisiologia” e além da definição ele traz atividades que o profissional de enfermagem pode 

realizar (NIC, 2010, p. 535). 

Estas atividades são: Definir a mudança específica no comportamento e/ou fisiologia 

desejada (ex., relaxamento, estimulação, concentração, redução da dor); Determinar o 

interesse do paciente pela música; Identificar as preferências musicais do paciente; Escolher 

determinadas seleções musicais representativas das preferências do paciente, tendo em mente 

a mudança desejada; Preparar fitas gravadas/CDs e equipamento disponíveis para o paciente; 

Assegurar que as fitas/CDs e equipamento estejam funcionando bem; Oferecer fones de 

ouvido, quando indicado; Assegurar que o volume esteja adequado; Evitar ligar a música e 

deixá-la tocando por longos períodos; Facilitar a participação ativa do paciente (ex., tocando 

um instrumento ou cantando), considerando o desejo do mesmo e a possibilidade de executá-

lo no recinto; Evitar música estimulante após lesões ou danos à cabeça (ibid.). 

Sendo assim, a música na área de enfermagem é usada como uma terapia 

complementar, com o objetivo de diminuir o estresse, ansiedade, aliviar a dor, prevenir 

doenças, entre outras finalidades. Enquanto a musicoterapia sempre envolve um processo 

terapêutico, usando a audição, improvisação, recriação e composição musical. Sendo ambos 

de grande importância e necessários no cuidado ao paciente (TAETS, BARCELLOS, 2010, p. 

1011). 
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Para Bergold e Alvim (2009, p. 540), o tratamento com a música deve ser 

individualizado. Então, para cada paciente dever ser escolhido um repertório distinto e 

durante a aplicação não se deve visar unicamente o contato do paciente com a música, mas 

também o encontro entre o paciente e o enfermeiro neste “momento do cuidado”. O uso dessa 

alternativa de tratamento traz resultados positivos, como a diminuição da ansiedade, 

expressão de emoções, essas que não são normalmente expressadas, e principalmente a 

criação de um vínculo entre o paciente e o profissional. 

Desta forma, pode-se afirmar que a música pode ser considerada uma tecnologia 

inovadora voltada para o cuidado expressivo. Estabelecendo conforto e bem-estar tanto para o 

paciente como para a equipe de saúde, possibilitando também a interação destes, promovendo 

assim humanização hospitalar. Além da possibilidade de a música ser utilizada desde a 

formação profissional, buscando melhorar a assistência de enfermagem ao paciente (ibid., p. 

541 e TAETS, BARCELLOS, 2010, p. 1013). 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, tendo como objetivo caracterizar a 

produção científica sobre o uso da música no cuidado ao idoso, identificando os limites e 

possibilidades do seu uso. 

É um método importante para analisar como está o estado da arte, pois é conduzida 

de forma a identificar, analisar e sintetizar os estudos existentes. E através dela podem ser 

desenvolvidas políticas, protocolos e procedimentos, além de trazer uma reflexão crítica, 

auxiliando na prática profissional (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010, p.104). 

Segundo Gil (2008, p. 50) ela é desenvolvida com base em um material já elaborado, 

constituída de artigos científicos, publicados e, periódicos em intervalos de tempo regulares 

ou irregulares, com colaboração de diversos autores, sendo as revistas, atualmente, a fonte 

bibliográfica mais importante, por suas pesquisas serem mais profundas e melhor elaboradas. 

A principal vantagem da revisão integrativa está no fato de possibilitar ao 

pesquisador cobrir diversos fenômenos, tornando-se uma vantagem maior, quando se trata de 

uma pesquisa com dados muito dispersos, como, quando se quer pesquisar algo envolvendo 

todas as regiões brasileiras, pois seria impossível o pesquisador percorrer todo o território 

(GIL, 2008, p. 50). 

Todavia, há uma contrapartida que pode comprometer a qualidade da pesquisa. Por 

diversas vezes, as fontes secundárias apresentam dados processados ou coletados de forma 

errada, logo um trabalho desenvolvido com base nesses tende a reproduzir ou ampliar estes 

erros. Mas para reduzir essa possibilidade de erro, o pesquisador deve se assegurar das 

condições que os dados foram obtidos, analisar cada informação de forma profunda e, assim, 

descobrir possíveis incoerências e contradições (GIL, 2008, p. 50). 
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3.2 FASES DA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

Conforme proposto por Souza, Silva e Carvalho (2010, p. 104 et seq.) foram 

seguidas seis etapas para condução da presente revisão de literatura. 1ª fase – Elaboração da 

pergunta norteadora; 2ª fase – Busca ou amostragem na literatura; 3ª fase – Coleta de dados; 

4ª fase – Análise crítica dos estudos incluídos; 5ª fase – Discussão dos resultados; 6ª fase – 

Apresentação da revisão integrativa. 

A 1ª fase “Elaboração da pergunta norteadora” é a fase mais importante da revisão, 

pois delimita quais são os estudos incluídos na pesquisa, os meios adotados e as informações 

a serem coletadas de cada estudo. Logo define os participantes, as intervenções a serem 

avaliadas e os resultados que serão mensurados. Esta fase deve ser feita de maneira clara e 

associada ao raciocínio teórico já obtido pelo pesquisador (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 

2010, p. 104). 

No presente estudo foi identificado o tema da pesquisa e, em seguida, foi elaborada a 

seguinte pergunta norteadora “Como a música vem sendo utilizada no cuidado ao idoso?”. 

A 2ª fase “Busca ou amostragem na literatura” está diretamente ligada à fase 

anterior, e a busca na base de dados deve ser feita de maneira ampla contemplando as bases 

eletrônicas de maior relevância, garantindo a representatividade da amostra, apresentando 

indicadores de confiabilidade e fidedignidade (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010, p. 104). 

Foram escolhidas as seguintes bases de dados para ser realizada a busca: Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis 

and Retrieval Sistem on-line (MEDLINE), Scientific Electronic Library Online (SCIELO), 

Base de dados de enfermagem (BDENF), e Public Medline (PUBMED). 

E utilizados, para busca dos artigos, os seguintes descritores: “Musicoterapia”, 

“Music Therapy”, “Idosos”, “Aged”, “Enfermagem” e “Nursing”. Combinando 

“Musicoterapia AND Enfermagem”, “Musicoterapia AND Idosos”, “Music Therapy AND 

Aged” e “Music Therapy AND Nursing” 

Os artigos que foram incluídos na pesquisa foram determinados a partir da adoção 

dos critérios estabelecidos conforme descrição abaixo: 

Filtro de Ano: (2012, 2013, 2014, 2015 e 2016) e filtro quanto o tipo de estudo: 

(Relato de Caso, ou Caso Controle, ou Ensaios Clínicos, ou Coorte, ou Ensaio Clínico 

Controlado, ou Estudos Clínicos, ou Artigos de Pesquisa). 
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Critérios de inclusão: Artigos que apresentassem pesquisas realizadas com idosos; 

Artigos que usaram como estratégia de intervenção a música; e Artigos que estavam 

disponíveis na íntegra e gratuitos nas bases de dados descritas a cima. 

Critérios de exclusão: Artigos que não discutirem a temática proposta nesta revisão 

interativa; Artigos de revisão integrativa; e Artigos que se encontravam repetidos nas bases de 

dados. 

3ª fase “Coleta de dados” - para ser realizada a coleta de dados dos artigos 

selecionados é necessário à utilização de um instrumento previamente elaborado assegurando 

que as informações relevantes serão extraídas, diminuindo a possibilidade de erros. Dentre os 

dados coletados devem ser incluídos a definição dos sujeitos, metodologia, tamanho da 

amostra, mensuração de variáveis, método de análise e conceitos embasadores empregados 

(SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010, p. 104). 

Para realizar a extração de dados dos artigos, foi utilizado o Instrumento de coleta de 

dados, presente no Apêndice 8.1 (foi utilizada uma cópia do instrumento para cada artigo 

selecionado). 

No instrumento foram incluídos dados de identificação dos artigos (título do artigo, 

periódico indexado, autores, país, idioma e ano de publicação), instituição sede do estudo, 

área da publicação, características metodológicas do estudo (tipo de publicação, objetivo, 

questão norteadora, amostra, tratamento dos dados, intervenção realizada, resultados, análise, 

implicações e nível de evidência), avaliação do rigor metodológico, avaliação da clareza da 

trajetória metodológica e identificação dos vieses ou limitações do estudo. 

A “Análise crítica dos estudos incluídos”, 4ª fase, é paralela a “Coleta de dados” e 

demanda uma atenção especial e uma organização, para conseguir analisar todas as 

informações dos estudos sem perder conteúdo (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010, p. 104 

et seq.). 

Depois que o instrumento de coleta de dados foi preenchido foi feita a análise dos 

resultados obtidos de forma descritiva, dando assim a possibilidade de contar, descrever, 

observar e classificar os dados. 

Em seguida, os artigos foram divididos em sete eixos temáticos para facilitar a 

discussão. Sendo separados de acordo com os assuntos principais abordados em cada um, e 

unindo os semelhantes em subdivisões na discussão. Dentre os eixos destacaram-se: Os 

efeitos da música no tratamento da demência; A terapia com música em paciente com 

ventilação mecânica; A influência da música no humor e depressão; O uso da música durante 
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o perioperatório; Efeitos da música na ansiedade durante procedimentos hospitalares; A 

música associada ao risco de quedas; e A música no tratamento de patologias. 

A partir da síntese e interpretação dos resultados, realizou-se a 5ª fase, “Discussão 

dos resultados”, onde foram feitas comparações entre os dados evidenciados, identificando 

possíveis lacunas no conhecimento e delimitar futuros focos. O pesquisador deve sempre 

distinguir seus comentários, conclusões e evidenciar possíveis vieses, garantindo, assim, a 

validade das informações coletadas (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010, p. 105). 

A 6ª fase e última, “Apresentação da revisão integrativa”, deve ser clara e completa, 

dando ao leitor a possibilidade de avaliar criticamente os resultados. Logo, devem ser 

apresentadas todas as informações pertinentes de maneira detalhada (SOUZA; SILVA; 

CARVALHO, 2010, p. 105). 

 

3.3 ASPECTOS ÉTICOS E VIESES DA PESQUISA 

 

Nesta revisão foram respeitadas as ideias, conceitos, autenticidades e definições dos 

autores das publicações, assim como as devidas citações e referências de acordo com as 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), respeitando a lei 9610, que 

regula os direitos autorais. Como não se trata de uma pesquisa realizada com seres humanos, 

não se fez necessário a aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP). 

Para minimizar os vieses da pesquisa, a busca em todas as bases de dados foi 

realizada em um único dia, e a análise dos resultados foi feita apenas por um pesquisador, 

mantendo assim a equidade das informações coletadas. 



40 

 

4 RESULTADOS 

 

Foi realizada a pesquisa nas bases de dados, com os descritores e suas combinações, 

conforme foram descritas anteriormente, e foi achado um total de 17.485, conforme é a 

presentado no quadro 1. 

Quadro 1 - Número de artigos encontrados em cada base de dados 

 BDEnf PubMed LILACS SCIELO MEDLINE Total 

Musicoterapia 53 6 195 46 2689 2989 

Music Therapy 55 3292 240 75 5239 8901 

Musicoterapia AND Idosos 7 0 16 1 675 699 

Music Therapy AND Aged 11 1081 39 7 1684 2822 

Musicoterapia AND 
Enfermagem 36 0 45 8 421 510 

Music Therapy AND 
Nursing 35 761 47 14 707 1564 

Total 197 5140 582 151 11415 17485 
Fonte: Leal, 2016    

 

Em seguida, foram utilizados os filtros na pesquisa, e restaram um total de 851 

artigos, conforme o quadro 2. Os filtros utilizados foram: year_cluster: (“2012” OR “2013” 

OR “2014” OR “2015” OR “2016”) AND type_of_study: (“case_reports” OR “case_control” 

OR “clinical_trials” OR “cohort” OR “controlled_clinical_trial” OR “clinical_study” OR 

“research_article”). 

Quadro 2 - Número de artigos filtrados por ano e tipo de estudo 

 BDEnf PubMed LILACS SCIELO MEDLINE Total 

Musicoterapia 0 0 8 18 45 71 

Music Therapy 1 248 11 35 120 415 

Musicoterapia AND Idosos 0 0 0 0 13 13 

Music Therapy AND Aged 0 168 1 4 67 241 

Musicoterapia AND 
Enfermagem 0 0 1 5 11 16 

Music Therapy AND 
Nursing 2 71 2 7 13 95 

Total 3 487 23 69 269 851 
Fonte: Leal, 2016    
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Depois foram selecionados somente aqueles que estavam dentro dos critérios de 

inclusão, já estabelecidos, restando 147 artigos (quadro 3). 

 

Quadro 3 - Número de artigos após aplicação dos critérios de inclusão 

 BDEnf PubMed LILACS SCIELO MEDLINE Total 

Musicoterapia 0 0 0 9 6 15 

Music Therapy 0 20 0 20 24 64 

Musicoterapia AND Idosos 0 0 0 0 9 9 

Music Therapy AND Aged 0 20 0 1 24 45 

Musicoterapia AND Enfermagem 0 0 0 1 2 3 

Music Therapy AND Nursing 0 6 0 3 2 11 

Total 0 46 0 34 67 147 
Fonte: Leal, 2016   

 

Em seguida foram aplicados os critérios de exclusão. Desta forma restou: nenhum 

artigo da BDEnf; 20 artigos da PubMed; nenhum da LILACS; 19 da SCIELO e 25 da 

MEDLINE, totalizando 64 artigos, mas 1 desses artigos consta na PubMed e na MEDLINE, 

logo conta uma vez apenas, totalizando então 63 artigos. 

Foram lidos os títulos dos 63 artigos selecionados, e retirados aqueles que não se 

adequavam à pesquisa, restando assim 20 artigos da PubMed; 11 da SCIELO e 3 da 

MEDLINE, totalizando 33 artigos. 

Os resumos de tais publicações foram lidos, e excluídos aqueles que não estavam 

dentro do delineamento da pesquisa, ou seja, artigos que não se relacionavam à terapia com 

música com a população idosa. Assim, foram selecionados 22 artigos, como mostra o gráfico 

1. Em seguida, foi realizada a análise dos resultados de maneira mais clara. 

A figura 1 mostra todo o fluxograma da seleção amostral dos estudos incluídos na 

Revisão Integrativa, desde a elaboração da pergunta norteadora até a amostra final com os 22 

artigos incluídos.  
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Gráfico 1 - Bases de dados dos Artigos incluídos 

 
Fonte: Leal, 2016     

 

Figura 1 - Fluxograma da seleção amostral dos estudos incluídos na Revisão Integrativa 

 
Fonte: Leal, 2016 

 

A Tabela 1 apresenta os artigos incluídos na revisão integrativa, segundo seu título, 

seus autores, o periódico onde foi publicado com seu volume, número, páginas e data de 

publicação, base de dados na qual se encontra, o país onde a pesquisa foi realizada e a língua 

na qual foi publicada a pesquisa e o tema da pesquisa. 
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Tabela 1- Especificações de cada artigo incluído na Revisão Integrativa (continua) 

Nº Título Autores 
Periódico 

(vol. nº, pág. e 
data) 

Base de 
dados 

País/ 
Idioma Tema 

01 

Comparing the 
effects of 
different 

individualized 
music 

interventions for 
elderly 

individuals with 
severe dementia 

Mayumi 
Sakamoto, 

Hiroshi 
Ando e 

Akimitsu 
Tsutou 

International 
Psychogeriatrics
, v. 25, n. 5, p. 
775 - 784, jan, 

2013 

PubMed 
Japão/ 
Inglês 

Experimenta os 
efeitos da música em 

pacientes com 
demência, reduzindo 

os sintomas 
comportamentais e 

psicológicos da 
demência (SCPD). 

02 

Does Music 
Influence Stress 
in Mechanically 

Ventilated 
Patients? 

Linda L., 
William C. 

e Kay 
Savik 

Intensive Crit 
Care Nurs, v. 

29, n. 3, p. 121 – 
127, jun, 2013 

PubMed EUA/ 
Inglês 

Exploraram a 
influência da música 

no estresse em 
pacientes com 

suporte ventilatório. 

03 

Effect of music-
based multitask 

training on 
cognition and 
mood in older 

adults 

Mélany 
Hars, 

Francois R. 
Herrmann, 

Gabriel 
Gold, René 
Rizzoli e 
Andrea 

Trombetti 

Age and 
Ageing, v. 43, p. 
196 - 200, nov, 

2013 

PubMed 
Suiça/ 
Inglês 

Investigaram o uso 
efeitos do uso da 

música nas funções 
cognitivas e humor 

de idosos. 

04 

Effectiveness 
and cost-

effectiveness of 
community 
singing on 

mental health-
related quality 
of life of older 

people: 
randomised 

controlled trial 

Simon 
Coulton, 
Stephen 

Clift, Ann 
Skingley e 

John 
Rodriguez 

The British 
Journal of 

Psychiatry, v. 
207, p. 250 - 

255, nov, 2014 

PubMed 
Reino 
Unido/ 
Inglês 

Avaliaram a eficácia 
e a rentabilidade de 
canto em grupo num 

grupo de idosos. 

05 

Effects of five-
element music 

therapy on 
elderly people 
with seasonal 

affective 
disorder in a 

Chinese nursing 
home 

Xifang Liu, 
Xin Niu, 
Qianjin 
Feng, e 
Yaming 

Liu 

J Tradit Chin 
Med, v. 34, n. 2, 

p. 159 - 161, 
apr, 2014 

PubMed China/ 
Inglês 

Analisaram os 
efeitos da terapia 
com música em 

pacientes idosos com 
transtorno afetivo, 
em uma casa de 

repouso. 

Fonte: Leal, 2016  
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Tabela 1 - Especificações de cada artigo incluído na Revisão Integrativa (continuação) 

06 

Effects of Group 
Drumming 

Interventions on 
Anxiety, 

Depression, 
Social 

Resilience and 
Inflammatory 

Immune 
Response 

among Mental 
Health Service 

Users 

Daisy 
Fancourt1, 

Rosie 
Perkins, 

Sara 
Ascenso, 
Livia A. 

Carvalho, 
Andrew 
Steptoe e 

Aaron 
Williamon 

PLos one, v. 11, 
n. 3, p. 01 - 16, 

mas, 2016 
PubMed 

Reino 
Unido/ 
Inglês 

Exploraram durante 
um determinado 

tempo os efeitos da 
música associada 
com a depressão e 

ansiedade, em 
usuários do serviço 

de saúde mental. 

07 

Effects of Music 
Therapy on 
Anesthesia 

Requirements 
and Anxiety in 

Women 
Undergoing 
Ambulatory 

Breast Surgery 
for Cancer 

Diagnosis and 
Treatment: A 
Randomized 

Controlled Trial 

Jaclyn 
Bradley 
Palmer, 
Deforia 
Lane, 
Diane 
Mayo, 
Mark 

Schluchter, 
e Rosemary 

Leeming 

Journal Of 
Clinical 

Oncology, v. 33, 
n. 28, p. 3162 - 
3168, oct, 2015 

PubMed 
EUA/ 
Inglês 

Investigaram o efeito 
da terapia com 

música em mulheres 
submetidas à 

cirurgia de câncer de 
mama, nos 

parâmetros do nível 
de ansiedade, tempo 

de recuperação e 
anestesia. 

08 

Effects of 
patient-directed 

music 
intervention on 

anxiety and 
sedative 

exposure in 
critically ill 

patients 
receiving 

mechanicalventi
latory support: a 

randomized 
clinical trial 

Linda L. 
Chlan, 

Craig R. 
Weinert, 

Annie 
Heiderschei

t, Mary 
Fran Tracy, 

Debra J. 
Skaar, Jill 

L. 
Guttormson 

e Kay 
Savik 

JAMA, v. 309, 
n. 22, p. 2335 - 
2344, jun, 2013 

PubMed EUA/ 
Inglês 

Testaram os efeitos 
da terapia com 

música na redução 
de ansiedade e da 

sedação em 
pacientes com 

suporte ventilatório 

Fonte: Leal, 2016  
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Tabela 1 - Especificações de cada artigo incluído na Revisão Integrativa (continuação) 

09 

Individual music 
therapy for 
agitation in 

dementia: an 
exploratory 
randomized 

controlled trial 

Hanne 
Mette O. 
Ridder, 
Brynjulf 

Stige, Liv 
Gunnhild 
Qvale e 

Christian 
Gold 

Aging & Mental 
Health, v. 17, n. 
6, p. 667 - 678, 

mar, 2013 

PubMed 
Noruega
/Inglês 

Analisaram a terapia 
com música, 

individualmente, em 
pacientes com 

agitação causada por 
demência moderada 
e grave, em lares de 

idosos 

10 

Individual music 
therapy for 
managing 

neuropsychiatric 
symptoms for 
people with 

dementia and 
their carers: a 

cluster 
randomised 
controlled 

feasibility study. 

Ming Hung 
Hsu1, 

Rosamund 
Flowerdew, 

Michael 
Parker, 

Jörg 
Fachner e 

Helen 
Odell-
Miller 

BMC Geriatrics, 
v.15, n. 84. p. 1 
- 19, jul, 2015 

PubMed 
Reino 
Unido/ 
Inglês 

Relatou a viabilidade 
e os resultados do 
uso da terapia com 

música em pacientes 
com demência 

durante cinco meses 

11 

Is there a role 
for music in 

reducing anxiety 
in plastic 

surgery minor 
operations 

H 
Sadideen, 

A Parikh, T 
Dobbs, A 
Pay e PS 
Critchley 

Ann R Coll 
Surg Engl, p. 
94, fev, 2012 

PubMed 
Reino 
Unido/ 
Inglês 

Relataram os efeitos 
da música sobre a 

ansiedade em 
pacientes 

perioperatórios, 
tanto no cenário da 
cirurgia plástica, 
como no trauma 

12 

Music during 
interventional 
radiological 
procedures, 

effect on 
sedation, pain 
and anxiety: a 
randomised 

controlled trial 

S. 
Kulkarni, 
P. C. D. 

Johnson, S. 
Kettles e R. 
S. kasthuri 

The British 
Journal of 

Radiology, v. 
85, p. 1059 - 

1063, ago, 2012 

PubMed 
Reino 
Unido/ 
Inglês 

Avaliaram os efeitos 
da música, escolhida 

pelo próprio 
paciente, durante 
procedimentos, e 

verificando os 
efeitos na sedação, 

analgesia e 
ansiedade. 
Fonte: Leal, 2016  
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Tabela 1 - Especificações de cada artigo incluído na Revisão Integrativa (continuação) 

13 

Music Reduces 
Panic: An Initial 

Study of 
Listening to 

Preferred Music 
Improves Male 

Patient 
Discomfort and 
Anxiety During 

Flexible 
Cystoscopy 

Zhen-sheng 
Zhang, Xiao-

lin Wang, 
Chuan-liang 

Xu, Chao 
Zhang, Zhi 
Cao, Wei-
dong Xu, 

Rong-chao 
Wei, e Ying-

hao Sun 

Journal of 
Endourology, 
v. 28, n. 6, p. 

739 - 744, jun, 
2014 

PubMed China/ 
Inglês 

Avaliaram o efeito 
da música preferida 

do paciente, no 
alivio da dor e 
ansiedade, em 

pacientes durante a 
citoscopia 

14 

Occupational 
therapy and the 

use of music 
tempo in the 

treatment of the 
mental health 
care user with 

psychosis 

Monique 
Strauss,  
Susanna 

Maria van 
Heerden e 

Gina Jouber 

South African 
Journal of 

Occupational 
Therapy, v. 46, 
n. 1, p 21 - 26, 

apr, 2016 

SciELO 
África 
do Sul/ 
Inglês 

Verificou-se o efeito 
da música com ritmo 

lento versus a 
música com ritmo 
rápido, durante o 

tratamento de terapia 
ocupacional em 

usuários de saúde 
mental com psicose. 

15 

Peer volunteers 
in an integrative 

pain 
management 

program for frail 
older adults with 

chronic pain: 
study protocol 

for a 
randomized 

controlled trial. 

Mimi Mun 
Yee Tse, 

Paul Hong 
Lee, Sheung 
Mei Ng, Bik 
Kwan Tsien-
Wong e Suey 

Shuk Yu 
Yeung 

Journal List, v. 
15, n. 205, p. 1 
- 9, jun, 2014 

PubMed 
Hong 
Kong/ 
Inglês 

Explorou-se a 
eficiência da música 

no manejo da 
intensidade da dor 

crônica, mobilidade 
funcional, atividade 

física, níveis de 
solidão e níveis de 

felicidade 

16 

Perioperative 
Psychological 

and Music 
Interventions in 
Elderly Patients 

Undergoing 
Spinal 

Anesthesia: 
Effect on 

Anxiety,  Heart 
Rate Variability, 

and 
Postoperative 

Pain 

Yisha Wang, 
Youjing 

Dong e Yang 
Li 

Yonsei Med J, 
v. 55, n. 4, p. 
1101 - 1105, 

jul, 2014 

PubMed China/ 
Inglês 

Avaliaram os efeitos 
causados pela 

intervenção com 
música no estado 
psicológico em 
pacientes idosos 

submetidos a 
cirurgia, e os efeitos 

também no pós 
operatório, na dor e 

ansiedade. 

Fonte: Leal, 2016  
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Tabela 1 - Especificações de cada artigo incluído na Revisão Integrativa (continuação) 

17 

Randomized 
Controlled Trial 
on the Impact of 
Music Therapy 
During Cardiac 
Catheterization 

on Reactive 
Hyperemia 
Index and 

Patient 
Satisfaction: 

The Functional 
Change in 

Endothelium 
After Cardiac 

Catheterization, 
With and 

Without Music 
Therapy (FEAT) 

Study. 

Lindsay Ripley, 
Georgios 

Christopoulos, 
Tesfaldet T. 

Michael, 
Mohammed 

Alomar Bavana 
V. Rangan, 

Michele Roesle, 
Anna Kotsia, 

Subhash Banerjee 
e Emmanouil S. 

Brilakis 

J Invasive 
Cardiol., 
v. 26, n. 

9, p. 437 - 
442, sep, 

2014 

PubMed 
EUA/ 
Inglês 

Determinaram o 
impacto da 

intervenção com 
música sobre a 

função endotelial, 
a hemodinâmica 
e a ansiedade de 
pacientes antes, 
durante e após o 

cateterismo 
cardíaco 

18 

Sensorimotor 
Plasticity after 

Music-
Supported 
Therapy in 

Chronic Stroke 
Patients 

Revealed by 
Transcranial 

Magnetic 
Stimulation. 

Julia L. 
Amengual, Nuria 

Rojo, 
Misericordia 

Veciana de las 
Heras, Josep 

Marco-Pallares, 
Jennifer Grau-

Sánchez, Sabine 
Schneider, Lucía 

Vaquero, 
Montserrat 

Juncadella, Jordi 
Montero, Bahram 

Mohammadi, 
Francisco Rubio, 
Nohora Rueda, 
Esther Duarte, 
Carles Grau, 

Eckart 
Altenmuller, 

Thomas F Munte 
e Antoni 
Rodrıguez-

Fornells 

PLOS 
ONE, v. 
8, n. 4, p. 

1 - 10, 
apr, 2013 

PubMed e 
MEDLINE 

Espanha
/Inglês 

Exploraram os 
efeitos da música, 
como intervenção 

terapêutica em 
pacientes com 

acidente vascular 
cerebral crônico 

Fonte: Leal, 2016  
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Tabela 1 - Especificações de cada artigo incluído na Revisão Integrativa (conclusão) 

19 

Study protocol: 
Münster tinnitus 
randomized cont

rolled clinical 
trial-2013 based 
on tailor-made 
notched music 

training 
(TMNMT). 

Christo Pantev, 
Claudia Rudack, 

Alwina Stein, 
Robert 

Wunderlich, Alva 
Engell, Pia Lau, 

Andreas 
Wollbrink e Alex 

Shaykevich 

BMC 
Neurolog
y, v. 14, 

n. 40, p. 1 
- 8, mar, 

2014 

PubMed Alemanha 
/Inglês 

Testou-se o efeito 
da música aplicada 
por duas horas em 

pacientes com 
zumbido crônico 

20 

The effects of a 
rhythm and 
music-based 

therapy program 
and therapeutic 

riding in late 
recovery phase 

following 
stroke: a study 
protocol for a 
three-armed 
randomized 

controlled trial. 

Lina Bunketorp 
Käll, Åsa 
Lundgren-

Nilsson, Christian 
Blomstrand, 

Marcela Pekna, 
Milos Pekny e 

Michael Nilsson 

BMC 
Neurolog
y, v. 12, 

n. 141, p. 
1 - 13, 

nov, 2012 

PubMed 
Suécia/ 
Inglês 

Avaliou-se o uso 
da música 

auxiliando na 
possibilidade de 

melhora do estado 
de saúde e dos 

indivíduos na fase 
tardia de acidente 
vascular cerebral 

21 

The therapeutic 
use of music as 
experienced by 
cardiac surgery 
patients of an 
intensive care 

unit 

Varshika M. 
Bhana e Annali 

D.H. Botha 

Original 
Research, 
v. 19, n. 

1, p. 1 - 9, 
apr, 2014 

SciELO 
África do 

Sul/ 
Inglês 

Descreveram as 
experiências dos 

pacientes 
submetidos a 

cirurgia cardíaca, 
que receberam a 
intervenção com 

música na unidade 
de terapia intensiva 

de um hospital 
público 

22 

Utilização de 
experiências 

musicais como 
terapia para 
sintomas de 

náusea e vômito 
em 

quimioterapia 

Gabriela Jorge 
Silva, Mirlene dos 
Santos Fonseca, 
Andrea Bezerra 

Rodrigues, 
Patrícia Peres de 
Oliveira, Débora 
Rabelo M. Brasil, 

Maysa M. C. 
Moreira 

Rev Bras 
Enferm, 
v. 67, n. 

4, p. 630 - 
636, jul-

ago, 2014 

SciELO Brasil/ 
Português 

Aplicou-se a 
intervenção com 

música para a 
avaliação dos 

efeitos terapêuticos 
nas náuseas e 

vômitos, durante a 
quimioterapia, 

além das alterações 
nos sinais vitais. 

Fonte: Leal, 2016  
 

 



49 

 

A seguir, pode-se analisar no Gráfico 2 que as publicações na área estavam 

crescendo, em 2012 houve 13,6% as publicações, em 2013 foram 27,3% dos artigos achados e 

em 2014 houve 40,9% artigos, porém em 2015, houve uma queda nesses achados e foram 

encontrados nas bases de dados 9,1% artigos e em 2016 esse valor permaneceu em 9,1%.. 

 

Gráfico 2 – Ano da publicação dos Artigos incluídos 

 
Fonte: Leal, 2016     

 

Quanto ao idioma, 95,5% dos artigos foram publicados em Inglês, e apenas 4,5% 

foram encontrados em português, como pode ser analisado no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Idioma dos Artigos incluídos 

 
Fonte: Leal, 2016  

 

No Gráfico 4, observa-se os continentes onde as pesquisas foram realizadas, 40,9% 

na Europa, onde 11,1% dessas na Suíça, 11,1%  na Alemanha, 11,1%  na Espanha, 11,1%  na 

Noruega e 55,6% das publicações da Europa foram realizadas no Reino Unido (Gráfico 5). Na 

Ásia foram feitas 22,7% das pesquisas, em que 60% foram realizadas na China, 20% no Japão 

e 20% em Hong Kong (Gráfico 6). 
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A Oceania apresentou 4,5% das publicações, estas realizadas na Austrália (Gráfico 

7). Na África foram achadas 9,2% das pesquisas, e estas foram realizadas na África do Sul 

(Gráfico 8). Na América foram 22,7% das publicações, onde 80% foram realizadas nos 

Estados Unidos da América (EUA) e 20% no Brasil (Gráfico 9).  

 

Gráfico 4 – Local da pesquisa dos Artigos incluídos 

 
Fonte: Leal, 2016  

 

Gráfico 5 – Publicações da Europa   Gráfico 6 – Publicações da Ásia 

Publicações da Europa
Espanha

Alemanha

Suiça

Reino Unido

Publicações da Ásia

China

Japão

Hong Kong

 
Fonte: Leal, 2016     Fonte: Leal, 2016   

 

Gráfico 7 – Publicações da Oceania        Gráfico 8 – Publicações da África 

   
Fonte: Leal, 2016     Fonte: Leal, 2016   
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Gráfico 9 – Publicações da América 

  
Fonte: Leal, 2016       

 
O Gráfico 10 apresenta as profissões dos autores dos artigos, onde 4,5% das 

publicações foram escritas por Terapeutas Ocupacionais e outros 4,5% por Psiquiatras, 59,1% 

por Médicos e 31,8% por Enfermeiros. 

 
Gráfico 10 – Profissão dos autores dos Artigos incluídos 

 
Fonte: Leal, 2016     

 
Quanto à instituição onde foi realizada a pesquisa, 18,3% foi realizado em casas de 

repouso, 4,5% em instituições de saúde mental, outros 4,5% na própria casa do paciente e 

72,7% das pesquisas foram realizadas no hospital (Gráfico 11). 

 

Gráfico 11 – Local onde foi realizada a pesquisa dos Artigos incluídos 

 
Fonte: Leal, 2016     
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A maior parte dos artigos incluídos foram realizados com ambos os sexos, todavia 

45,5% destes tem em sua amostra a maioria de mulheres e 18,2% teve sua amostra 

majoritariamente constituída por homens, e 36,3% conteve a mesma quantidade de 

participantes de ambos os sexos (Gráfico 12). 

 

Gráfico 12 – Sexo em prevalência nos Artigos incluídos 

 
Fonte: Leal, 2016  

 

Artigo 01: 

Em um estudo foi recrutado 127 pacientes com demência de diferentes casas de 

repouso de Kobe (Japão), destes 39 foram os eleitos para participar do estudo, pois 

respondiam aos critérios de inclusão, que eram: nível 3 de demência, indicando demência 

grave, conforme descrito pela Escala de Avaliação Clínica da Demência; Não possuíam 

distúrbios auditivos, que poderiam impedir de ouvir a música; Não possuíam experiência para 

manipular os instrumentos musicais; Possuíam idade maior que 65 anos; Não tinham histórico 

de doenças cardíacas, hipertensão ou diabetes, pois as alterações do sistema autônomo foram 

utilizadas como índice. Os participantes deste estudo foram aleatoriamente e cegamente 

designados para um grupo controle (sem intervenção), um grupo com intervenção ativa e 

outro com intervenção passiva (SAKAMOTO; ANDO; TSUTOU, 2013, p. 776 et seq.). 

Cada encontro foi realizado por um período de 30 minutos, uma vez por semana, por 

10 semanas. Para evitar as interferências, cada participante foi examinado individualmente em 

uma sala, o grupo Controle passou o tempo com o cuidador, como de costume, sem qualquer 

intervenção musical (ambiente silencioso). O grupo Passivo ouviu as músicas reproduzidas 

pelo aparelho de CD e um cuidador observou de longe sem interagir com os participantes. Por 

fim, no grupo ativo os participantes não só ouviram a música, mas também participaram de 

atividades interativas guiadas por um facilitador que interagiu diretamente com cada idoso. A 
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escolha das músicas foi feita de maneira individual, depois de entrevista com cada 

participante e família (ibid.). 

Os resultados do estudo de Sakamoto, Ando e Tsutou (2013, passim), revelaram que 

quando comparado o sistema autônomo antes e depois da intervenção no grupo passivo e no 

grupo ativo, a atividade parassimpática tornou-se dominante (com alteração significativa na 

frequência cardíaca de p < 0,01) e no grupo controle a frequência não se alterou (p = 0,08). E 

quando analisado a Escala de Faces, notou-se que não houve alteração no grupo controle (p = 

0,06), contrastando com o grupo passivo e ativo que se mostraram significamente mais 

confortáveis após a intervenção (p < 0,01). 

A música nos SCPD do grupo passivo trouxe efeitos, como diminuição dos 

distúrbios afetivos e da ansiedade e fobias (p < 0,025), já no grupo ativo trouxe mudança nos 

itens: ansiedade, fobias, imaginação paranóide e delirante, agressividade e no índice global (p 

< 0,025), indicando que o fardo do cuidador foi reduzido (ibid.). 

 

Artigo 02: 

Em outro estudo exploratório, randomizado e controlado foi pesquisado os efeitos da 

música em 65 pacientes que estavam sob o suporte ventilatório, em 12 Centros de Tratamento 

Intensivo (CTI) em hospitais de Minneapolis (EUA), durante cinco anos. Os sujeitos foram 

divididos, aleatoriamente, em três grupos: 1 – Intervenção com música dirigida pelo paciente, 

onde eles escolhiam as músicas preferidas; 2 – Fones de ouvido, apenas para bloquear os 

ruídos externos, do próprio CTI; 3 – Grupo controle (CHLAN; ENGELAND; SAVIK, 2013, 

p. 2 et seq.). 

Foram coletadas, pelo menos três amostras de urina de 24 horas (durante todo o 

período de pesquisa), e medido o nível de estresse, através dos valores de cortisol na urina. Os 

pacientes selecionados foram os que estavam recebendo suporte ventilatório agudo, estavam 

seguindo adequadamente comandos, possuíssem visão e audição adequadas e estivessem 

cognitivamente intactos. Dessa forma, foram excluídos os pacientes que estavam recebendo 

suporte ventilatório pesado, instáveis hemodinamicamente e possuíam alguma incapacidade 

mental (por exemplo, DA). E para a coleta de urina somente foram elegíveis aqueles que 

possuíam função renal regular e não estavam fazendo uso de medicamentos que afetavam o 

nível de cortisol (ibid.). 

Os participantes do estudo estiveram internados no CTI por uma mediana de 9 dias e 

recebendo o suporte ventilatório por uma mediana de 6 dias. Os pacientes quando entraram no 

estudo possuíam a mediana do cortisol urinário de 45,5mg/dia, variando de 1 – 264,8, o que 
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mostrou uma variabilidade extrema dessa medida, quando comparado esses valores com as 

amostras finais, notou-se que não houve diferença significativa do cortisol urinário ao longo 

do período, pelo grupo estudado, rejeitando a hipótese de pesquisa, sugerindo assim, que não 

houve diminuição no estresse quando comparado com o grupo controle (ibid. passim). 

 

Artigo 03: 

Hars et al. (2013, p. 197) realizou um estudo controlado e randomizado, com 110 

idosos com risco de quedas (ou seja, com uma ou mais quedas após 65 anos ou deficiência de 

equilíbrio), os participantes selecionados foram randomizados, 56 fizeram parte do grupo 

intervenção e 54 do grupo controle, a pesquisa foi realizada durante seis meses em um 

hospital de Genebra. 

As sessões com intervenção musical ocorreram semanalmente, envolvendo 

exercícios individuais e em pares ou mais. Os exercícios básicos eram para andar seguindo a 

música do piano, mudando a marcha de acordo com as mudanças no ritmo da música. Outro 

exercício pedia reações rápidas aos padrões de ritmo. Enquanto isso o grupo controle manteve 

seus hábitos normais (ibid.). 

Todos os participantes foram submetidos a uma bateria de testes neuropsicológicos, 

cego à intervenção no início e no final do estudo. Esta bateria de exames constituiu-se: do 

Mini Exame do Estado Mental; do Teste de desenho do relógio; e da Avaliação cerebral 

(testando o funcionamento da capacidade executiva). O estado de ânimo dos pacientes foi 

avaliado usando a escala de ansiedade e depressão (ibid., p. 198). 

No final do sexto mês de intervenção, quando comparado o grupo intervenção com o 

grupo controle, avaliou-se melhora significante no teste de funcionamento da capacidade 

executiva (p = 0,047) e redução da ansiedade (p = 0,39). Quando analisado o Mini Exame do 

Estado Mental do grupo caso, antes e depois da intervenção, notou-se uma melhora 

significativa, onde p = 0,004 (ibid.). 

 

Artigo 04: 

Um estudo prospectivo, piloto, pragmático, randomizado e controlado, foi realizado 

com 258 pacientes, visando verificar o uso da música na saúde mental e na qualidade de vida 

de idosos. Todos os idosos que demostraram interesse em participar do estudo receberam um 

questionário, foram eleitos para participar do estudo aqueles que concordavam com os termos 

de consentimento (COULTON et al., 2015, p. 251). 
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Depois de selecionados eles foram randomizados, no grupo que recebeu o tratamento 

usual (grupo controle) e o que recebeu intervenção com música (grupo caso). Elaborou-se um 

programa com noventa minutos de duração, a cada semana, num total de catorzes semanas de 

intervenção, na seleção musical havia músicas de tempos diferentes e com uma variedade de 

gêneros musicais. Os idosos colocados no grupo controle foram chamados a fazer parte do 

grupo de canto, somente depois do término da pesquisa, evitando alguma forma de 

ressentimento (ibid., p. 152 et seq.). 

Foi utilizado um instrumento próprio para avaliação da saúde mental e física da 

qualidade de vida e também foi usada uma escala para avaliação da ansiedade e depressão 

(ibid.). 

A qualidade de vida relacionada com a saúde mental, foram semelhantes no primeiro 

momento (50,0 e 48,8, respectivamente), porem no final dos seis meses houve uma diferença 

média de 2,35 entre o grupo caso e o grupo controle, tendo significância estatística, onde p = 

0,05 (ibid.). 

 

Artigo 05: 

Foram recrutados 50 pacientes idosos, residentes de uma ILPI no distrito de 

Shijingshan (Pequim - China), para analisar os efeitos da terapia com música em seus 

Transtornos Afetivos Sazonais (TAS). Os critérios e inclusão foram: Ter o diagnóstico de 

TAS; Apresentar sintomas de depressão a pelo menos dois anos (Com piora dos sintomas no 

outono/inverno, e alivio na Primavera/verão); Ser apaixonado pela música Chinesa; não sofrer 

de nenhuma outra doença mental ou outras experiências psicológicas e sociais que venham 

intervir no resultado do estudo (LIU et al., 2014, p. 159). 

Os pacientes foram divididos em grupo controle e grupo caso, este recebeu a terapia 

com música (podendo ser ativa ou passiva) por uma ou duas horas a cada semana. Foi 

aplicada a escala de depressão de auto avaliação e a escala de depressão de Hamilton antes e 

depois da intervenção com música (ibid.). 

As idades dos pacientes e ambas as escalas de depressão não possuíam valores 

significantes diferentes (p > 0,05) entre o grupo caso e controle antes de ser aplicada a 

intervenção. Porém, após o tratamento os escores da escala de depressão de auto avaliação 

foram significantes (p < 0,05) e depois de oito semanas de tratamento com música, quando 

avaliada a escala de depressão de Hamilton também apresentou diferenças significativas entre 

o grupo caso e o grupo controle (p < 0,05) (ibid.). 
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Artigo 06: 

Fancourt et al. (2016, p. 3) realizou uma intervenção com música em uma unidade de 

saúde mental do Reino Unido com 45 pacientes durante dez semanas. O grupo caso recebeu a 

intervenção, enquanto o grupo controle se envolveu em atividades comunitárias, não 

musicais. Todos os participantes eram adultos e eram recrutados por meio de psicólogos e 

psiquiatras e eram excluídos caso apresentassem demências, ou se no exame laboratorial 

fossem detectadas medicações antidepressivas e esteroides. 

Os pacientes do grupo caso receberam sessões de noventa minutos por semana, 

durante dez semanas, e eles foram separados em dois grupos de 15, mas as sessões 

aconteciam seguidas na parte da manha. Os pacientes receberam instrumentos de percussão e 

faziam exercícios com um professor, começaram com alguns mais simples, mais foram 

acrescentando mais detalhes com o tempo e aumentando o ritmo (ibid.). 

Os participantes preencheram a Escala de Ansiedade e Dor, a Escala de Bem-estar 

Mental, Escala de Estresse Percebido e Escala de Resiliência, para através dessas escalas 

avaliarem o nível de depressão e bem-estar dos pacientes, o nível de ansiedade, de estresse e 

de funcionalidade social, estas escalas foram preenchidas na semana um, seis e dez e três 

semanas depois do término da intervenção. Foram usadas amostras biológicas, através da 

coleta de saliva, para analisar o nível de cortisol e citoquinas (ibid., p. 4 et seq.). 

Os participantes antes da intervenção apresentaram ansiedade moderada, depressão 

leve, escores de resiliência sócia abaixo que a média dos adultos, escores de estresse altos e 

baixos os de ansiedade generalizada (ibid.). 

Quando analisada a ansiedade dos pacientes percebeu-se que os níveis tinham 

diminuído depois da intervenção (p < 0,05), diferente do grupo controle que a ansiedade se 

manteve inalterada. A análise da depressão mostrou efeitos muito significativos (p < 0,001), 

diminuindo os escores no grupo caso, de igual forma aconteceu com a resiliência social que 

também teve alterações significativas (p < 0,01), da primeira para a décima semana. Quando 

se analisou o bem-estar, a intervenção foi significativa depois das 10 semanas, tendo um valor 

de p < 0,05, ou seja, possuindo significância (ibid., p. 6). 

 

Artigo 07: 

Uma pesquisa realizada entre 2012 e 2014, com 201 mulheres submetidas à cirurgia 

de câncer de mama em dois hospitais universitários nos EUA, verificou os efeitos da música 

diminuindo os níveis de ansiedade. Foram excluídas as pacientes que apresentavam 

dificuldade no desenvolvimento ou perda significante da audição (PALMER et al., 2015). 
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As pacientes foram divididas em três grupos, um grupo controle e dois grupos 

experimentais, através de uma randomização cega, as pacientes que foram selecionadas para 

fazer parte do grupo caso 1, ouviram a música, escolhida por elas mesmas através de fones de 

ouvido, no momento do pré-operatório, enquanto o grupo caso 2 receberam a terapia com 

música ao vivo, onde o musicoterapeuta tocava para eles de dentro da sala do pré-operatório, 

também músicas escolhidas por elas próprias. Ambos os grupos experimentais receberam a 

música também durante toda a cirurgia, esta sendo uma música clássica tocada em harpa. E 

todos os três grupos receberam fentanil e propofol (ibid.). 

Os pacientes responderam uma escala de 0 a 100, quanto seu nível de ansiedade, 

antes da realização da cirurgia, mas depois de terem recebido a terapia com música. Depois do 

término da cirurgia eles responderam um questionário quanto a satisfação com o 

procedimento. O tempo de recuperação e que demoraram para receber alta, também foi 

avaliado (ibid.). 

Quanto às escalas de ansiedade respondidas pelas pacientes, o grupo caso 1 

comparado com o grupo caso 2 não houve diferenças significativas (p = 0,39), mas quando 

ambos são comparados com o grupo controle há uma diferença significativa, onde p < 0,001. 

Quando comparado a escala de ansiedade realizada antes e depois da terapia cada grupo 

individualmente os grupos experimentais obtiveram diferença com antes e depois da sala de 

pré-operatório (p < 0,001), já o grupo controle (p = 0,1), assim quando compara os grupos 

caso com o grupo controle também se obtém discrepâncias (p < 0,002) (ibid.). 

 

Artigo 08: 

Chlan et al. (2014, p. 2 et seq.) também pesquisaram o nível de ansiedade de 241 

pacientes internados em CTI de 5 hospitais de Minneapolis (EUA), que estavam recebendo 

suporte ventilatório, esta pesquisa foi feita através de um estudo exploratório, randomizado e 

controlado, durante cinco anos. Os participantes foram colocados em três grupos, um grupo 

controle, um grupo que colocou o fone, mas não recebeu música e um grupo que recebeu a 

intervenção com música. 

Foram realizadas avaliações diárias do nível de ansiedade, através de uma escala 

visual de 100mm, e houveram outras duas medidas associadas, que verificavam a exposição 

sedativa (uma verificava a intensidade da sedação e outra a frequência da sedação). Os 

participantes deveriam conseguir seguir adequadamente comandos, possuir audição e visão 

adequadas e cognitivamente bens. Foram excluídos os que possuíam alguma incapacidade 
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mental (por exemplo, DA), que estavam recebendo suporte ventilatório pesado e instável 

hemodinamicamente (ibid., p. 3 - 5). 

A ansiedade foi avaliada através da auto avaliação dos pacientes, e foi feita no dia da 

entrada no estudo e todos os demais dias, enquanto estava submetido ao suporte ventilatório, a 

escala ia de “não estou ansioso com nada” até “estou mais ansioso que nunca” e o paciente 

indicava o nível da escala como resposta a pergunta: “como você esta se sentindo hoje?”. A 

avaliação da exposição sedativa foi feita para todos os pacientes que receberam um dos 8 

medicamentos administrados no CTI (midazolam, lorazepam, propofol, dexmedetomidina, 

morfina, fentanil, hidromorfona e haloperidol), as medicações não foram geridas por nenhum 

protocolo individual ou protocolo de estudo (ibid., passim). 

O grupo caso, recebeu 3 CDs com as músicas de relaxamento (tocadas por Harpas, 

pianos e flautas) e tambem com músicas da preferência do paciente, e receberam fones de 

ouvidos e eram incentivados a escutar as músicas pelo menos duas vezes por dia. E o grupo 

controle ativo, recebeu o fone de ouvido e eram indicados a colocar o fone, sempre que 

estivessem incomodados com os ruídos existentes no setor (ibid). 

Os pacientes que participaram da pesquisa foram em sua maioria indicados ao 

suporte ventilatório, por insuficiência respiratória ou angústia respiratória. Os pacientes do 

grupo caso colocaram fone e ouviram música durante 79,8 minutos (por dia) e os pacientes do 

grupo controle ativo, colocaram os fones para reduzir os ruídos 14,0 minutos (por dia). No 

final da pesquisa mais pacientes do grupo caso foram extubados. Os pacientes do grupo caso 

diminuíram o nível de ansiedade em mais de 19mm durante o período de estudo, quando 

comparados aos pacientes do grupo controle passivo (p = 0,003) (ibid.). 

Quanto à sedação, percebeu-se que o grupo caso, durante o tempo, apresentou uma 

maior diminuição na pontuação da intensidade e da frequência da sedação, quando comparada 

ao grupo controle ativo e controle passivo, apresentando relevância estatística de p = 0,05 e p 

= 0,01, respectivamente (ibid.). 

 

Artigo 09: 

Ridder et al. (2013, p. 668 - 671) realizou um estudo exploratório, randomizado e 

controlado, onde os pacientes foram colocados aleatoriamente num grupo caso e em outro 

grupo controle. Os dados avaliados foram o de agitação e de qualidade de vida, e foram 

verificados na semana), depois na semana 7 e na semana 14, e nos intervalos os pacientes do 

grupo caso foram submetidos a terapia com música semanais de 30 minutos cada. 
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Os participantes do estudo foram 42 moradores de 14 casas de repouso, 4 dessas 

casas na Dinamarca e 10 na Noruega, e os critérios de inclusão, foram: Pacientes com 

demência moderada ou grave; apresentar sintomas de agitação; e aceitação dos termos de 

consentimento. As intervenções com os pacientes foram ativas (cantaram, dançaram e 

improvisação com instrumento) e passivas (ouvir músicas pré-gravadas) (ibid., p. 671 - 673). 

A maioria dos participantes do estudo (40,0%) tinha o diagnóstico de doença de 

Alzheimer, seguido de 38,0% que tinham o diagnostico de demência sem uma especificação 

adicional e o restante (22,0%) possuíam diagnóstico de demências mais atípicas (demência 

vascular ou mista, demência induzida por álcool, demência do corpo de Lewy ou demência 

frontotemporal) (ibid., p. 673 - 674). 

Durante o tratamento padrão (no grupo controle) a frequência de agitação aumentou 

(+0,46), enquanto no grupo caso houve uma diminuição (-2,96), mas essas diferenças não 

foram estatisticamente significantes (p = 0,378). Porém, a perturbação no grupo controle 

aumentou 3,26 e no grupo caso diminuiu 3,51 no score, tendo significância estatística (p = 

0,027). Já a análise de qualidade de vida teve um decréscimo no grupo controle de 5,88 e um 

acréscimo de 10,42 no grupo caso, todavia esses valores não foram significativos (p = 0,439) 

(ibid., p. 674 - 675). 

 

Artigo 10: 

A pesquisa realizada por Hsu et al. (2015, p. 2) foi um estudo randomizado 

controlado. Os 17 participantes eram moradores de duas casas de repouso, e foram divididos 

aleatoriamente entre o grupo caso e o grupo controle. O grupo caso recebeu intervenção com 

música de 30 minutos, semanalmente e individualmente, durante o período de cinco meses e 

foram analisados os níveis de bem-estar e os sintomas da demência dos participantes no 

terceiro e quinto mês e depois foram reanalisados no sétimo mês. 

Os critérios de inclusão dos participantes foram: Residentes de uma das duas casas 

de repouso do Reino Unido, identificadas no projeto; possuir diagnóstico de demência; 

possuir sintomas neuropsiquiátricos; e não apresentar outros problemas de saúde 

significativos. Foram usados meios ativos e passivos, como, escutar músicas conhecidas, 

improvisação, cantar a música e realizar expressões corporais e faciais (ibid). 

Foram avaliadas 12 áreas de comportamento e funcionamento neuropsiquiátrico: 

Delírio; Alucinações; Agitação; Depressão; Ansiedade; Euforia; Apatia; Desinibição; 

Irritabilidade; Comportamento motor; Comportamento noturno; e Falha no apetite, cada 

sintoma foi pontuado de acordo com a regularidade (numa escala de 0 – 4), com a gravidade 
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(escala de 0 – 3) e o quanto isso atrapalhava os cuidados (escala de 0 – 5). Foram analisados 

os valores de frequência cardíaca e o bem-estar dos pacientes (ibid., p. 5). 

Dos participantes do estudo, 41,% tinha o diagnóstico de doença de Alzheimer, os 

demais tinham o diagnóstico de demências vascular, lobo frontal, corpo de Lewy e mista, e 

18% não possuíam especificado o tipo específico de demência (ibid., p. 7 et seq.). 

No grupo controle, durante os cinco meses, houve um aumento dos sintomas de 

demência, enquanto no grupo caso, durante o mesmo tempo, os sintomas diminuíram, 

continuando a mesma tendência dois meses após o término das intervenções. Diferenças 

significativas foram encontradas nos períodos da pesquisa, onde a maior alteração 

significativa foi encontrada no sétimo mês, ou seja, dois meses após o termino das 

intervenções (p = 0,002). O bem-estar dos pacientes também teve alteração significativa (p = 

0,002), onde o grupo caso melhorou e controle piorou. E quanto à sobrecarga dos cuidados, os 

valores dos pacientes do grupo controle aumentaram, enquanto os do grupo caso aumentaram 

até o terceiro mês e depois diminuíram atingindo a diferença significativa de p = 0,001, no 

sétimo mês da pesquisa (ibid., passim). 

No estudo de Hsu et al. (2015, p. 2 et seq.) além de investigarem os efeitos da música 

nos moradores das casas de repouso, também verificou a influencia da música em 10 

cuidadores. Estes, deveriam trabalhar nas unidades pesquisadas por no mínimo 3 meses, e 

estarem disponíveis no dia que a terapia com música fosse realizada. E foi apresentado, 

durante o período de 15 minutos, dois videoclipes aos cuidadores a cada sessão, e abordava a 

discussão sobre: Como diminuía os sintomas neuropsiquiátricos; As causas prováveis desses 

sintomas; e Como as habilidades ainda presentes nos pacientes ajudaram a melhorar o humor 

e função cognitiva, sensorial e motora. Eles também registravam casos que usaram a terapia 

com música durante a semana com os pacientes. 

 

Artigo 11: 

Sadideen et al. (2012, passim) pesquisaram os efeitos da música em 96 pacientes que 

seriam submetidos à cirurgia plástica, tanto os eletivos como traumas, excluindo pacientes 

com história de transtorno de psiquiátrico, deficiência auditiva e intolerância à anestesia local. 

Para controlar a variação entre os casos, foram limitadas as lesões de mão, ou de membro sem 

complicações. 

Os níveis de ansiedade foram quantificados através da frequência respiratória, e os 

níveis de ansiedade, através de uma escala própria realizada antes e depois da cirurgia. Os 

pacientes foram divididos em dois grupos um controle, que não recebeu intervenção com 
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música e o grupo caso, que receberam intervenção com música. As músicas aplicas como 

terapia foram clássicas e selecionadas previamente pelos profissionais e colocadas em um CD 

(ibid.). 

No pré-operatório não houve diferença estatística significativa entre o grupo caso e o 

grupo controle quanto a escala do nível de ansiedade e quanto as incursões respiratórias, 

porém quando visto o pós-operatório o grupo caso diminuíram o nível de ansiedade 

significativamente (p < 0,01) e de igual forma nas frequências respiratórias (p < 0,05). E não 

houve significância estatística entre os dois grupos, quanto à satisfação com a experiência 

(ibid.). 

 

Artigo 12: 

Kulkarni et al. (2012, p. 1059 et seq.) realizou um estudo randomizado e controlado, 

com 100 pacientes submetidos aos procedimentos de intervenção radiológicas, com exceção 

dos que foram submetidos a tratamentos de emergência, ou que estavam em anestesia geral, 

ou que possuíam dificuldade auditiva. Cada paciente podia escolher e trazer seu próprio CD 

favorito de casa. 

Em seguida, os pacientes foram separados em grupo caso e grupo controle. Ambos 

os grupos responderam um questionário sobre ansiedade antes do procedimento, depois 

ambos receberam fones de ouvido, mas somente o grupo caso tinha a música  escolhida num 

volume confortável. A frequência de pulso e pressão arterial foi verificada a cada 10 minutos, 

durante o procedimento, e também foi registrada a necessidade de uso de sedação ou 

analgesia. No final do procedimento os pacientes mais uma vez verificaram os padrões 

fisiológicos e em seguida responderam novamente o questionário de ansiedade (ibid., p. 1061 

et seq.). 

A sedação foi necessária em 42,0% pacientes do grupo caso e em 60,0% pacientes do 

grupo controle, possuindo uma significância de p = 0,046, enquanto a analgesia foi feita em 

36,0% dos pacientes do grupo caso e em 52,0% do grupo controle alcançando a significância 

de p = 0,027. Os valores de pressão arterial e de pulsação não se alteraram em ambos os 

grupos (ibid., p. 1062). 

 

Artigo 13: 

Foi realizado, por Zhang et al. (2013 p. 740), um estudo utilizando a terapia com 

música em 124 homens que foram submetidos a cistoscopia, por apresentarem hematúria ou 

estarem investigando tumores de bexiga. Foram excluídos os pacientes que apresentaram 
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histórico de dor crônica em região pélvica, diabetes ou arritmia, ou que foram submetidos a 

outros procedimentos, como dilatação uretral, biópsia, colocação ou remoção de stents.  

Em seguida, os pacientes foram separados no grupo caso, que poderiam selecionar e 

ouvir sua música preferida durante a cistoscopia, e no grupo controle, que não tiveram 

intervenção com música. Para todos os pacientes foi administrado a mesma quantidade de 

anestésico local (10mL de lidocaína a 2%). Para medir a dor durante o procedimento, foi 

usado uma escala analógica, variando de 0 a 10,8, e depois do procedimento os pacientes 

anotaram a dor de “nenhuma dor” até “dor grave”. Os níveis de ansiedade foram avaliados 5 

minutos antes e imediatamente após o procedimento, verificando tensão, preocupação e 

apreensão (numa escala de 1 a 4). A duração do procedimento e a frequência de pulso também 

foram verificadas (ibid., p. 741). 

A duração do procedimento e a taxa de pulso não tiveram resultados significativos (p 

> 0,05), já a pontuação média de dor depois do procedimento e o valor de ansiedade pós-

procedimento tiveram valores significativos (p < 0,001 para ambos) e também foi encontrado 

diferença estatística entre os grupos caso e controle na frequência pós-procedimento (p = 

0,002) (ibid., p. 742 - 743). 

 

Artigo 14: 

Um estudo experimental para determinar o efeito de diferentes ritmos de música em 

160 pacientes usuários do serviço de saúde com psicose aguda foi realizado num hospital de 

saúde mental da África do Sul. No final os pacientes foram separados em quatro grupos com 

40 pacientes em casa, o primeiro grupo tinham pacientes com agitação psicomotora expostos 

a música lenta; o segundo eram pacientes com inibição psicomotora expostos a música lenta; 

no terceiro grupo estavam os pacientes de agitação psicomotora expostos a música rápida, e 

no quarto grupo os pacientes de inibição psicomotora expostos a música rápida (STRAUSS; 

HEERDEN; JOUBERT, 2016, p. 22 - 24). 

O instrumento usado na pré e pós exposição a terapia com música, avaliou a 

participação do paciente, medindo quatro aspectos: A duração da atenção do paciente, 

distrações e foco; Seguir instruções com sucesso; O direcionamento durante a atividade, ou 

limitação de consciência sobre si mesmo; e A vontade de participar, indisposição ou auto 

isolamento. Os avaliadores foram “cegos” e não sabiam quais pacientes tinham sido 

submetidos à música (ibid.). 

Dos cento e sessenta participantes 80,0% foram diagnosticados com esquizofrenia, 

26,0% com transtorno bipolar de humor, e quantos os sintomas antes da terapia 99,3% 
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demostraram falta de concentração e insatisfação, 85,0% desorientação, 79,4% delírios, 41,3 

isolamento social e 22,5 avolição. Quanto a Atenção do paciente, o grupo que mais mostrou 

melhora foi de pacientes com agitação psicomotora que foram expostos a música rápida, mas 

todas as outras também apresentaram melhoras (ibid.). 

No item “Seguir instruções” todos os grupos apresentaram melhora, porem observou-

se uma melhora mais significativa nos grupo com agitação psicomotora exposto a música 

lenta e no grupo com inibição psicomotora exposto a música rápida. No direcionamento não 

houve mudanças nos pacientes agitados, e nos pacientes com inibição psicomotora houveram 

melhoras, porem não foram clinicamente significativas. E no quarto item, “Vontade de 

participar” nenhum dos grupos teve nenhuma alteração (ibid.). 

 

Artigo 15: 

Foi realizada uma pesquisa em um lar de idosos de Hong Kong, com 30 

participantes, que passaram nos critérios de inclusão, (estes: seis ou mais no Mini Teste do 

Estado Mental, pacientes que apresentem dor ou algum desconforto, não maligno, durante o 

todo o tempo, ou antes, da internação por mais de três meses) e não estavam dentro dos 

critérios de exclusão (pacientes com comprometimento cognitivo, história de transtornos 

mentais, com câncer, pacientes impedidos de sair do leito) (TSE et al., 2014, p. 3 et seq.). 

Trinta profissionais voluntários que foram os pesquisadores (realizando a intervenção 

nos pacientes), primeiramente eles assistiram dois workshops de treinamento, e foram 

informados sobre o procedimento do programa, maneira correta de implantar a intervenção, 

habilidades de comunicação e segurança do paciente. Os voluntários atuaram como 

facilitadores do Programa Integrado de Gestão da Dor, durante as oito semanas. As sessões 

tiveram 30 minutos de ensino e compartilhamento, depois 20 minutos de intervenção e 10 

minutos de revisão do que foi feito, depois da oitava semana os voluntários visitaram os 

pacientes e lembrou os próprios pacientes de fazerem suas próprias estratégias não-

farmacológicas de alívio da dor. Durante todo o estudo a equipe de pesquisa estará disponível 

para auxiliar os voluntários quando precisarem (ibid.). 

Foi avaliada a mobilidade funcional (pedido para o paciente andar uma determinada 

distancia), escore da dor (escala de 0 a 10), atividade física, nível de solidão (escala de 20 

itens para serem respondidos), nível de felicidade (escala Chinesa de felicidade) e uso de 

métodos não farmacológico de manejo da dor, estas avaliações foram realizadas na semana 1, 

depois na oitava semana e por ultimo na décima-segunda semana (ibid.). 
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Tse et al. (2014, passim) apresenta em seu estudo, que a intervenção se mostrou 

bastante eficaz, e o apoio social auxiliou na adesão do tratamento, porem se ressalva o efeito 

de aprendizado dos instrumentos de medição do estudo, já que ele é feito no inicio de cada 

sessão, logo se faz necessário ajustar esse ponto, para futuras pesquisas. 

 

Artigo 16: 

Wang, Dong e Li (2014, p. 1102), fizeram uma pesquisa com 40 pacientes idosos 

que foram submetidos a cirurgias eletivas de ortopédicas, ginecológicas ou de membros 

inferiores. Os critérios de inclusão eram a função cardíaca, pulmonar, renal e hepática, 

normais no exame pré-operatório, ausência de doenças endócrinas, ou no Sistema Nervoso 

Central (SNC), ou alergias a medicamentos, ausência de anemia grave, desnutrição, distúrbios 

hidroeletrolíticos ou acidobásicos. O grupo foi separado no grupo intervenção com música 

(grupo caso) e o grupo sem intervenções (grupo controle), a randomização foi aleatória.  

Todos os pacientes receberam visitas pré-operatórias de rotina, os pacientes do grupo 

caso receberam intervenção com música durante 30 minutos antes da cirurgia em um 

ambiente calmo, os pacientes do grupo controle também fecharam os olhos e relaxaram num 

ambiente calmo, porem não havia música. Quando entraram na sala de cirurgia, foi realizada a 

anestesia peridural, o grupo caso permaneceu ouvindo a música mesmo após a anestesia 

(ibid., p. 1103). 

Os pacientes responderam uma escala de auto avaliação da ansiedade, que possuía 20 

itens, e cada um possui escore de 1 a 4. As alterações dos batimentos cardíacos também foram 

verificadas antes da cirurgia e as alterações de dor foram analisadas através da escala de dor, 

onde 0 é “sem dor” e 10 “dor intensa” (ibid.). 

No grupo que teve intervenção a razão da frequência teve alteração significativa (p < 

0,05) comparando antes e após o procedimento, já no grupo controle as alterações não foram 

significativas (p > 0,05) e quando comparado o grupo caso com o grupo controle, também se 

tem alterações significativas (p < 0,01). Quando comparada os valores da escala de ansiedade 

o valor do grupo intervenção diminuiu depois do procedimento (p < 0,05) e não se alterou 

significativamente no grupo controle (p > 0,05), os níveis de ansiedade antes do procedimento 

não teve diferença entre os dois grupos, mas no grupo caso foram menores que o grupo 

controle depois do procedimento. E o valor obtido na escala de dor no grupo caso foi 

significativamente menor que o valor do grupo controle 6 horas depois da cirurgia (p < 0,01) 

(ibid., p. 1104). 
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Artigo 17: 

Foi realizado, por Ripley et al. (2014, passim), um estudo com 70 pacientes 

submetidos a cateterismo cardíaco, clinicamente indicados. Os participantes foram 

randomizados aleatoriamente nos grupos com intervenção musical (grupo caso) e sem 

intervenção musical (grupo controle). Foi utilizada uma música contemporânea e lenta antes e 

durante o procedimento, utilizando um travesseiro com áudio ou fones de ouvido. 

Foi avaliado o tônus arterial periférico, através de um dispositivo especifico, a 

frequência cardíaca e a pressão arterial foram verificadas utilizando um monitor de pressão 

sanguínea. Através de um questionário, com escalas de 1 a 6, foi verificado o nível de 

ansiedade. Além disso, foi feita a seguinte pergunta aos pacientes: "Qual dos seguintes efeitos 

o ambiente sonoro durante o cateterismo teve em sua experiência geral do procedimento?", e 

eles poderiam responder: Muito positivo; Positivo; Neutro; Negativo; ou Muito negativo 

(ibid.). 

Os pacientes de ambos os grupos possuíam características clínicas semelhantes, 

porem os integrantes do grupo caso possuíam maior prevalência de diabetes (p = 0,01), de 

hipertensão arterial (p = 0,05), e de insuficiência cardíaca (p = 0,05). O impacto da música 

nos parâmetros hemodinâmicos foi semelhante entre os dois grupos, as alterações da pressão 

arterial sistólica e diastólica não tiveram significância estatística, p = 0,83 e p = 0,23, 

respectivamente. Ambos os grupos também apresentaram alterações compatíveis quanto a 

frequência cardíaca (p = 0,22), de igual forma aconteceu com os valores de ansiedade, onde p 

= 0,36) (ibid.). 

 

Artigo 18: 

Amengual et al. (2013, p. 2 et seq.) realizou uma pesquisa com doze pacientes com 

Acidente Vascular Cerebral (AVC), num hospital em Barcelona (Espanha). Todos os 

pacientes sofreram o AVC pelo menos seis meses antes da pesquisa. Pacientes que tinham 

história de convulsão, comprometimento cognitivo e habilidades prévias com música foram 

excluídos do estudo. Em seguida foi recrutado o grupo controle, pareado com o grupo caso, 

porem sem história pregressa de AVCs ou de doenças neurológicas, convulsões e 

comprometimento cognitivo. 

Os pacientes do grupo caso receberam sessões de suporte com a terapia musical 

durante quatro semanas, totalizando vinte sessões de 30 minutos de duração cada, foi usado 

um piano (para estimular os movimentos finos) e uma bateria (para estimular os movimentos 

grossos), na bateria só oito peças foram permitidas serem tocas, da mesma forma somente oito 
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teclas brancas do piano estavam acessíveis. A dificuldade foi aumentando gradualmente, 

começando por notas simples, depois maiores sequencias, chegando a canções infantis (ibid.). 

A avaliação da função motora foi realizada por dois instrumentos diferentes, o 

primeiro foi o Teste de Braço de Pesquisa de Ação e o segundo foi um sistema 

computadorizado de analise de movimentos e ambos foram realizados antes da primeira 

sessão e depois da última (ibid.). 

Os pacientes do grupo caso tiveram um aumento evidente na frequência do toque (p 

< 0,05) nas avaliações pré e pós-terapia. Quando se avalia o Teste de Braço de Pesquisa de 

Ação, percebem-se alterações sginificativas depois da pesquisa, onde p < 0,001. As avaliações 

computadorizadas revelaram mudanças significativas no controle do centro de gravidade para 

longe do vértice (p = 0,01), alem disso houve um aumento da amplitude potencial motor no 

hemisfério afetado (p = 0,02). Tambem foi encontrado uma correlação entre a melhora de 

determinada tarefa e a magnutude do deslocamento (ibid.). 

 

Artigo 19: 

Pantev et al. (2014, p. 2 et seq.), em seu estudo controlado, randomizado e 

duplamente cego, analisaram a intervenção terapêutica da música em 100 pacientes com 

Zumbido tonal crônico num hospital universitário em Münster (Alemanha). Os sujeitos foram 

divididos em dois grupos, o grupo caso e o grupo controle com placebo.  

Como o zumbido é de percepção individual, isso torna as definições subjetivas, 

sendo assim as medidas do resultado são: 1 – características auditivas, intensidade e 

tonalidade; 2 – sofrimento emocional; 3 – atenção dada ao zumbido na vida diária; 4 – 

influencia no comportamento. E estes paramentos começaram a ser avaliados 14 dias antes do 

tratamento, seguiram durante e pós o tratamento, sendo colhidos duas vezes por semana e por 

ultimo, um mês depois do encerramento, analisando o seguimento dos resultados (ibid.). 

Pantev et al. (2014, p. 2 et seq.) também analisaram a ocorrência, o desenvolvimento 

e o tratamento do zumbido tonal, além da duração, do início, a possível causa, as 

características e tratamento atual. Em seguida foi realizada uma avaliação psicológica no 

paciente (com a escala de depressão), feita a lista de sintomas, analisando seus impactos no 

psicológico e o zumbido foi analisado através de dois questionários padronizados. 

 Os pacientes de ambos os grupos forneceram sua música favorita, e elas foram 

modificadas em várias etapas, por um software próprio, alterando a amplitude do espectro da 

frequência musical, equalizando e garantindo a quantidade igual de potencia, visando 
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aumentar o efeito de inibição, correspondendo com a frequência do zumbido de cada 

participante (ibid.). 

Durante três meses os pacientes ouvem diariamente suas músicas modificadas, 

individualmente, num ambiente calmo, com fones ofertados pela pesquisa e volume 

conveniente. Os participantes foram instruídos a não escutar música “normal” (sem a 

modificação) durante o período da pesquisa, além de não realizar tarefas cognitivas como 

trabalhar e estudar, mas sim atividades relaxantes, como leitura e navegar na internet. Nos 

pacientes do grupo placebo, a música foi equalizada, porem não correspondente à frequência 

do zumbido do paciente (ibid.). 

A frequência de zumbido do grupo caso foi diminuída significativamente, nas 

respostas comportamentais e fisiológicas em relação ao grupo controle, porem se mostrou 

mais eficaz em frequências mais baixas de zumbido, sendo necessárias pesquisas num período 

maior para obter efeitos mais persistentes (ibid.). 

 

Artigo 20: 

Um ensaio clínico randomizado, controlado e duplamente cego, foi elaborado para 

avaliar os efeitos da terapia com música em pacientes na fase tardia de AVC, tanto isquêmico 

como hemorrágico. A pesquisa foi realizada em Gotemburgo (Suécia), com 120 indivíduos, 

que foram colocados aleatoriamente em três grupos: 1 – terapia com música; 2 – equitação 

terapêutica; 3 – grupo controle (estes, receberam a terapia com música um ano depois da 

pesquisa) (KÄLL et al., 2012, p. 3 et seq.). 

Foi realizada uma avaliação antes e depois da intervenção, três e seis meses depois 

do encerramento das intervenções, foram realizadas novas avaliações. Tal avaliação 

compreendeu analise da atividade cognitiva e funcional e questionários, também foram 

coletados amostras de sangue nos mesmos momentos das avaliações, com o objetivo de 

encontrar possíveis biomarcadores (ibid.). 

Käll et al. (2012, p. 3 et seq.) pesquisaram nas avaliações os efeitos do AVC na 

qualidade de vida (emoção, comunicação, memória e função social), nível de depressão, 

capacidade de lidar com o estresse, nível cognitivo geral, velocidade de processamento de 

informações, velocidade psicomotora, fadiga mental e física, equilíbrio, capacidade de 

caminhada, destreza manual e atividades da vida diária. 

A terapia escolhida foi “Ronnie Gardiner Rhythm and Music” (RGRM), 

desenvolvida pelo baterista de Jazz Ronnie Gardiner, baseado no ritmo e desde 1993 é 

amplamente usada em pessoas com lesões e doenças no SNC na Suécia. O método faz com 
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que os pacientes associem a música a movimentos corporais, como palmas, bater pés no chão 

e bater mãos no joelho. As sessões de terapia foram de 90 minutos, durante doze semanas 

(ibid.). 

 

Artigo 21: 

Foi realizada uma pesquisa em um hospital público na África do Sul, do tipo 

exploratório, descritivo, contextual de abordagem qualitativa, com pacientes que faziam o 

pós-operatório de cirurgias cardíacas no CTI. Os nove participantes obedeciam aos critérios 

de inclusão: orientado no tempo e espaço, capaz de ler e falar inglês, nenhuma deficiência 

auditiva grave e em condições estáveis no pré-operatório (por exemplo, sem choque 

cardiogênico e edema pulmonar) e se o paciente sofreu alguma instabilidade no pós-

operatório ele foi removido da pesquisa (BHANA; BOTHA, 2014, p. 3 et seq.). 

Em seguida os participantes tiveram a oportunidade de selecionar a música que eles 

preferiam ouvir durante o período pós-operatório. E depois da cirurgia o paciente recebia 

cinco sessões de música e 20 minutos por dia, durante os primeiros dias até a alta do CTI, 

depois era feita uma entrevista de 45 minutos, onde era perguntado sobre o que o paciente 

experimentou durante as sessões de música depois da cirurgia (ibid.). 

As entrevistas foram transcritas literalmente, e analisadas pelo método de analise de 

conteúdos e procedimentos de codificação, e o pesquisador permaneceu coletando dados até a 

saturação dos dados (ibid.). 

Na pesquisa de Bhana e Botha, (2014, p. 4.) os participantes, quando indagados 

quanto à seleção das músicas como: “familiar”; “muito boa”; “agradável e calmante”; 

“satisfatória”; e “relaxante”. E uma paciente relatou “(...) Eu escutei isso três vezes. (...) não 

sei os nomes (...) mas essa é uma velha canção que você jogou para mim.". Outro paciente 

relatou que os minutos das sessões foram curtos, enquanto outro relatou que o tempo foi 

muito grande. 

Tres pacientes relataram que queriam ter tipo o controle do volume da música e um 

participante sentiu desconforto com os fones de ouvido. Dois pacientes relataram que a 

música escolhida, não agradou tanto eles e já não aguentavam mais escuta-la, enquanto outro 

paciente pediu para ter mais sessões. E quando foi pedido a eles o que eles acharam das 

sessões no geral, foram expressas as palavras: "É maravilhoso"; "calmante"; "útil"; e 

"repousante" (ibid.). 
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Artigo 22: 

Um estudo descritivo e transversal, realizado no ambulatório de quimioterapia de um 

hospital de São Paulo, pesquisou os efeitos causados pela música quando aplicada em treze 

pacientes que estão recebendo tratamento com quimioterápicos com moderado ou alto 

potencial emetogênico (como, Carmustine, Ciclofosfamida, Mitoxantrona, Daunorubicina E 

Doxurrubicina) (SILVA et al., 2014, p. 232). 

Para coleta foram utilizados dois instrumentos, o primeiro com questões sobre os 

dados sociodemográficos, a pontuação na Escala de Coma de Glasgow, a doença oncológica, 

o protocolo quimioterápico, os antieméticos em uso, os hábitos sociais (tabaco e/ou álcool) e 

os sinais vitais (pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, realizadas antes 

e depois das sessões com música). O outro instrumento foi adaptado da Associação 

Multinacional de Cuidados de Suporte ao Câncer (ibid.). 

Durante a terapia com música foi trabalhado os elementos fundamentais da música, 

ritmo, melodia e harmonia, e sua relação com a natureza humana dos pacientes (vida 

mental/emocional, vida fisiológica, vida social e vida mental/cognitiva) (ibid.), 

A pressão arterial não teve alterações significativas, porem a frequência cardíaca 

diminuiu em 77% dos pacientes da amostra, e quanto a frequência respiratória a maioria dos 

pacientes (92,3 %) reduziram após a terapia, porem essas alterações não tiveram significância 

estatística. Quanto as náuseas, foi verificado uma diminuição da quantidade, antes e após a 

sessões de terapia com musica, possuindo significância estatística (ibid.). 

 

Depois de que os artigos selecionados foram lidos na íntegra e analisados quanto as 

suas características metodológicas e seus resultados, os mesmos foram separados em sete 

eixos temáticos, dentre os quais: 

 

1. Os efeitos da música no tratamento da demência; 

Neste eixo foram incluídos os artigos 01, 09 e 10. 

 

2. A terapia com música em paciente com ventilação mecânica; 

Neste eixo foram incluídos os artigos 02 e 08. 

 

3. A influência da música no humor e depressão; 

Neste eixo foram incluídos os artigos 04, 05, 06 e 15. 
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4. O uso da música durante o perioperatórios; 

Neste eixo foram incluídos os artigos 07, 11, 16 e 21. 

 

5. Efeitos da música na ansiedade durante procedimentos hospitalares; 

Neste eixo foram incluídos os artigos 12,13 e 17. 

 

6. A música associada ao risco de quedas; e 

Neste eixo foi incluído o artigo 03. 

 

7. A música no tratamento de patologias. 

Neste eixo foram incluídos os artigos 14, 18, 19, 20 e 22. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Na presente revisão evidenciou-se que a maior parte dos estudos (72,7%) foram 

realizados em instituições hospitalares, durante período perioperatórios, em procedimentos 

radiológicos, citoscopia e cateterismo cardíaco e durante a ventilação mecânica, seguidos de 

18,3% dos estudos realizados em casas de repouso, ou ILPIs. E esse achado corrobora com a 

pesquisa realizada por Rohr (2013, p. 33), onde ele afirma que o predomínio do uso da música 

é no ambiente hospitalar (58,0%), principalmente durante a realização de exames, cirurgias e 

outros procedimentos invasivos, e em menor quantidade (22,0%) foram encontradas pesquisas 

utilizando música em ILPIs. 

No que se refere às categorias profissionais envolvidas nos estudos analisados, 

percebe-se que a maior parte dos estudos foi realizada por Médicos (59,1%), seguido por 

31,8% realizados por Enfermeiros. Esse dado diverge do que foi observado por Gomes e 

Amaral (2012, p. 108) em seu estudo, pois eles identificaram diversas categorias profissionais 

pesquisando na área, como, farmacêutico, musicoterapeuta, professora de música, enfermeiro 

e educador físico. Todavia, se faz necessário que diversas categorias profissionais pesquisem 

sobre o tema, pois desta forma irá contribuir para inserção da música nos tratamentos, 

beneficiando os usuários do serviço de saúde. 

Dos artigos incluídos na revisão, em 45,5% a maioria dos idosos foi do sexo 

feminino, fenômeno esse que pode ser explicado pela maior expectativa de vida das mulheres, 

comparado à expectativa de vida dos homens (FELIX, 2009, passim). 

A maior parte dos estudos teve procedência no Reino Unido (22,7%), seguido de 

18,2% dos EUA, mas houve representatividade de países de todos os continentes, como, 

Suiça, Espanha, Noruega, África do Sul, Brasil, China, Japão, Austrália, Alemanha e Hong 

Kong. Este resultado assemelhou-se ao encontrado por Vicente (2011, p. 21) em sua revisão, 

que encontrou a maioria dos artigos nos EUA (33,3%), seguido do Brasil com 16,7%, e 

também houve pesquisas realizadas em diversos continentes, como Austrália, Canadá, China, 

Coréia, Escócia, Itália, Irã, Taiwan, Vietnã e Suécia. 

 

5.1 OS EFEITOS DA MÚSICA NO TRATAMENTO DA DEMÊNCIA 

 

Nos estágios mais avançados da demência o funcionamento emocional permanece, 

relativamente, intacto, porém em alguns estágios anteriores, começa a ocorrer diminuição da 

função cognitiva, como comprometimento da memória e atenção diminuída, levando o 
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paciente a começar a perder o reconhecimento ambiental e diminuir a capacidade de 

comunicação. Com isso, idosos com demência grave acabam por se afastar do ambiente e 

pessoas, deixando de realizar atividades espontâneas (SAKAMOTO; ANDO; TSUTOU, 

2013, p. 781 et seq.). 

Os SCPD, também denominados de transtornos neuropsiquiátricos da demência, são 

prevalentes durante o curso de diversas patologias psicológicas, como na Doença de 

Alzheimer, estando associadas a evolução clínica mais desfavorável, aumentando a incidência 

das internações em ILPI e sobrecarregando mais o cuidador. Logo, se faz necessário novas 

intervenções, para diminuir tais efeitos, e incentivar as funções cognitivas ainda ativas. Sendo 

a música uma terapia que estimula diretamente a função emocional e a função cognitiva, 

melhorando os SCPD (CARAMELLI; BOTTINO, 2007, passim; SAKAMOTO; ANDO; 

TSUTOU, 2013, p. 781 et seq.). 

Tanto para Sakamoto, Ando, Tsutou, (2013, p. 781 et seq.), como para Ridder et al. 

(2013, passim) e para Hsu et al. (2015, passim) o uso da música de forma ativa, como seu uso 

de forma passiva, trazem efeitos benéficos para os pacientes com demência grave, 

principalmente quando esta música é individualizada e associa-se com memórias específicas, 

aumentando a atividade do sistema parassimpático, e assim, reduzindo o estresse, aumentando 

o relaxamento e diminuindo a agitação. Quando se observa os efeitos do uso da música em 

longo prazo, pode-se associar com diminuição do afastamento afetivo e diminuição da 

ansiedade e de fobias, induzindo o paciente ao riso e evocando memórias positivas. 

Existem, ainda, outros efeitos da terapia com música nos pacientes com demência, 

como alteração do humor e emoção, melhora na forma de expressão e comunicação. E as 

melhorias de humor e na memória não são apenas no momento da terapia, mas se mantém 

durante outros momentos (HSU et al., 2015, passim). 

O estilo da música usada na terapia pode mudar, não precisa ser exclusivamente a 

música clássica, pois o efeito da música se dá pela evocação das lembranças. Logo, a escolha 

da música deve ser individualizada. E um mesmo paciente pode querer ou precisar de uma 

música mais lenta em um momento e uma mais agitada em outro momento (ibid.). 

Os pacientes idosos com demência grave recebem grande quantidade de medicações, 

como, psicotrópicos e antidepressivos, e com o decorrer do tratamento a quantidade dessas 

medicações vão aumentando, todavia nota-se, que os pacientes que recebem a terapia 

complementar com música as prescrições medicamentosas não recebem acréscimo durante 

intervalos maiores de tempo (RIDDER et al., 2013, passim). 
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Sakamoto, Ando, Tsutou, (2013, p. 781 et seq.), Ridder et al. (2013, passim) e Hsu et 

al. (2015, passim) afirmam que os comportamentos de agressividade e agitação são aqueles 

que causam maior estresse aos cuidadores, podendo levar tais cuidadores ao burnout. Como a 

música estimula a cognição em pacientes com demência grave, diminuindo também a 

agressividade, perturbação e a frequência da agitação, acaba por trazer benefícios para o 

cuidador, pois diminui a carga de trabalho. 

A música se mostra eficaz no tratamento e gestão dos sintomas de idosos com 

demência grave, assim, seu uso deve ser incentivado durante a educação e o treinamento dos 

profissionais que trabalham com esse público (SAKAMOTO; ANDO; TSUTOU, 2013, 

passim; HSU et al., 2015, passim).  

A melhora das atividades de vida diária, assim como, da qualidade de vida são 

efeitos da terapia com música que permanecem por algumas semanas, mesmo depois do 

término das intervenções, mas não se prolongam por muito tempo, assim, para a música 

exercer efeitos benéficos contínuos as intervenções devem ser realizadas regularmente 

(SAKAMOTO; ANDO; TSUTOU, 2013, passim; RIDDER et al., 2013, passim; HSU et al., 

2015, passim). 

 

5.2 A TERAPIA COM MÚSICA EM PACIENTE COM VENTILAÇÃO MECÂNICA 

 

Receber o suporte ventilatório é um fator estressante para pacientes críticos, e o 

estresse é um fator que causa distúrbio na homeostase e leva o organismo a ativar mecanismos 

de adaptação a essas situações de estresse. Um estresse pode ser de origem metabólica, 

inflamatória/infecciosa, traumática, fisiológica ou psicoemocional. Dentro dos estressores 

fisiológicos temos o calor, frio, hipoglicemia, e estímulos nocivos como o ruído que vão 

perturbar o ambiente interno, enquanto estressores psicológicos, como o medo estão entre os 

ativadores mais potentes do eixo hipotalamico-hipófise-adrenal (CHLAN; ENGELAND; 

SAVIK, 2013, passim; CHLAN et al., 2014, passim). 

E a ativação prolongada do mecanismo do estresse, pode levar o paciente a 

desenvolver miopatia, fadiga, hipertensão e imunossupressão, já que na doença crítica o 

padrão de liberação diurno do cortisol não existe, mas a secreção se torna, relativamente, 

constante, resultando em grandes quantidades de cortisol plasmático (CHLAN; ENGELAND; 

SAVIK, 2013, passim). 

A Ansiedade é definida como um estado de apreensão, levando a agitação e aumento 

da atividade motora, excitação e remoção temerosa. A ansiedade e o medo, não aliviados, não 
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são somente sintomas desagradáveis, mas atividade do sistema simpático, podendo levar a 

dispneia, aumento da demanda de oxigênio pelo miocárdio, diminuição da capacidade de 

concentração e relaxamento (CHLAN et al., 2014, passim). 

O mecanismo usado para diminuir a resposta do estresse nos pacientes críticos e com 

suporte ventilatório é a administração de analgésico e sedativos intravenosos, diminuindo a 

atividade do SNC, todavia tais medicações possuem diversos efeitos adversos, como 

bradicardia, diminuição da motilidade intestinal, fraqueza e delírio. Intervenções não-

farmacológicas, como a música surge como outra possibilidade terapêutica de intervenção, 

promovendo relaxamento e, assim, diminuindo o estresse, a ansiedade e a quantidade de 

fármacos administrados (CHLAN; ENGELAND; SAVIK, 2013, passim; CHLAN et al., 

2014, passim). 

Para Chlan; Engeland; Savik (2013, passim), Chlan et al. (2014, passim) e Silva et al. 

(2014, passim) a intervenção com música, conduzida pelo próprio paciente, auxilia na 

diminuição da quantidade de medicações sedativas que o paciente fica exposto, diminuem os 

efeitos do estresse que ocorrem em volta do paciente e reduzem os níveis de ansiedade, além 

de ser uma intervenção de baixo custo, ser implementada de maneira fácil e de que pacientes 

críticos podem iniciar os tratamentos sozinhos. 

Usar a terapia com música durante o momento da intubação tem um efeito positivo 

sobre o paciente, pois proporciona uma forma de distração da dor, que é causada pelos tubos 

torácicos e o tubo endotraqueal (BHANA; BOTHA, 2014, passim). 

Logo, a música é uma intervenção reconfortante e familiar para pacientes que passam 

por um tratamento estressante no CTI, como, o suporte ventilatório, diminuindo os valores de 

cortisol urinário ao longo do tempo e diminuindo os níveis de ansiedade, porém se faz 

necessário um número maior de pesquisas nessa área para delimitar as funções e usos da 

música com pacientes no CTI (ibid.). 

 

5.3 A INFLUÊNCIA DA MÚSICA NO HUMOR E DEPRESSÃO 

 

O número de pessoas idosas vem aumentando, e à medida que as pessoas vão 

envelhecendo, tornam-se mais vulneráveis às doenças crônicas, a dor e a depressão, sendo 

assim, essa população vêm procurando os serviços de saúde com mais frequência, trazendo 

dessa forma, a necessidade de novas abordagens, para dar conta da demanda de pacientes e 

para promover e manter a saúde mental e física dessa população, a baixos custos (COULTON 

et al., 2015, passim; TSE et al., 2014, p. 2 et seq.).  



75 

 

Como dito anteriormente, os pacientes idosos tem maior suscetibilidade a 

desenvolver dor crônica, trazendo assim diversas outras consequências na vida diária, como, 

diminuição da interação social, mobilidade prejudicada, maior risco de quedas, distúrbio do 

sono, desnutrição e ansiedade, e tudo isso associado, acaba por trazer um índice maior de 

depressão nesses pacientes. E na maioria dos casos somente a analgesia farmacológica não se 

mostra eficaz no tratamento da dor, logo se faz necessário novas intervenções não 

farmacológicas (TSE et al., 2014, p. 2 et seq.). 

Coulton et al. (2015, passim) afirma que a manutenção de um estilo de vida ativo 

mentalmente, fisicamente e socialmente é importante, pois contribui para um processo de 

envelhecimento saudável, favorecendo a independência do paciente. 

Idosos que residem em ILPIs podem sofrer de tristeza, dor e isolamento, o que acaba 

por acarretar outras doenças mentais, como transtorno afetivo sazonal (situação na qual o 

indivíduo apresenta: sentimento de culpa; sono ou alimentação perturbada; perda do interesse, 

do humor e do prazer; e baixa energia e concentração) (LIU et al., 2014, passim). 

A música tem se mostrado uma ferramenta, como intervenção terapêutica bastante 

eficaz em pessoas idosas com condições de saúde física prejudicadas, como na Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crônica ou dor crônica, trazendo benefícios psicológicos, neurológicos, 

cognitivos e sociais. Tendo influências positiva na região do cérebro responsável pela 

ansiedade e estresse, e assim o paciente relata maior felicidade e satisfação com a vida, além 

de menores escores de solidão e depressão (COULTON et al., 2015, passim; LIU et al., 2014, 

passim; TSE et al., 2014, p. 2 et seq.). 

Na área de saúde mental, a música tem sido vista com um grande potencial, no 

tratamento dos sintomas e redução da gravidade das condições de depressão e esquizofrenia, 

mas além de tratar patologias ela pode ser usada ocasionando o bem-estar nos usuários do 

serviço (FANCOURT et al., 2016, passim). 

A terapia com a música Chinesa de cinco elementos se baseia na Medicina 

Tradicional Chinesa (MTC), onde cada um dos elementos se liga a um órgão específico 

(Gong ao baço, Shang ao pulmão, Jue ao fígado, Zhi ao coração, e Yu ao rim). Quando esse 

tipo de música é escrito, é pensada para que a vibração da música correlacione com as 

vibrações fisiológicas do corpo, como a frequência cardíaca, respiração, pulso e pressão 

arterial, regulando, assim o humor, melhorando a saúde e curando o paciente que possui o 

transtorno afetivo sazonal (LIU et al., 2014, passim). 

Independente do estilo, gênero ou ritmo da música ela pode trazer benéficos, assim 

como a música clássica é usada em determinados momentos, em outros a percussão se mostra 



76 

 

tão eficaz quanto. A percussão quando usada como terapia musical ativa, traz grandes 

benefícios como, diminuição de índices de depressão e ansiedade, melhora na resiliência 

social e aumento do bem-estar mental entre os pacientes que recebem a terapia, e seus efeitos 

podem ainda permanecer ativos por alguns meses, mesmo depois do paciente ter encerrado as 

sessões de terapia (FANCOURT et al., 2016, passim; SADIDEEN et al., 2012, passim; 

BHANA; BOTHA, 2014, passim). 

Além disso, a música desempenha muitas funções, trazendo benefícios em diversas 

áreas, incluindo o ajuste emocional e a função de integração, fazendo com que o paciente se 

engaje na atividade grupo, dessa forma ele gradualmente vai se concentrando mais na música 

e não na dor e problemas, relaxando e melhorando o humor e a resiliência social (LIU et al., 

2014, passim; FANCOURT et al., 2016, passim). 

Segundo Fancourt et al. (2016, passim), a música mais rítmica aumenta a atividade 

anti-inflamatória, elevando a quantidade de Interleucina-4 Antitrombótica (IL4) e do Fator de 

Necrose Tumoral (Tumor Necrosis Factor – TNF), e além disso, como  IL4 e TNF são 

marcadores das vias de imunidade Th1 e Th2, acaba ocorrendo uma mudança das respostas 

Th1 para respostas Th2, assim como acontece em pacientes que estão se recuperando de 

depressão. 

A experiência musical, tanto ativa (cantando), como passiva (escutando), confere 

benefícios significativos em termos mentais e na qualidade de vida, através do alívio de 

sintomas de distúrbios depressivos, alívio da angústia psicológica e diminuindo os níveis de 

ansiedade dos pacientes idosos. Estes efeitos se mostram clinicamente importantes, também 

causando grandes melhoras, em pacientes que apresentam, a um longo tempo, problemas de 

saúde mental grave (HARS et al., 2013, passim; COULTON et al., 2015, passim; LIU et al., 

2014, passim; FANCOURT et al., 2016, passim). 

Os pacientes que recebem terapias com música relataram que a experiência foi 

altamente prazerosa, trazendo paz interior e apresentando grandes melhorias físicas, motoras, 

emocionais e mentais, melhorando o bem-estar e as relações sociais e, consequentemente, a 

qualidade de vida (HARS et al., 2013, passim; COULTON et al., 2015, passim; LIU et al., 

2014, passim; TSE et al., 2014, passim). 

 

5.4 O USO DA MÚSICA DURANTE O PERIOPERATÓRIOS 

 

Segundo Palmer et al. (2015, passim) e Sadideen et al. (2012, passim) os pacientes que 

são submetidos às cirurgias, sofrem com ansiedade e isso acarreta mudanças nos parâmetros 
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hemodinâmicos vitais, o que pode fazer com que o procedimento seja cancelado. E embora 

esta ansiedade pré-operatória possa ser controlada, através da administração de doses maiores 

de drogas ansiolíticas, estas podem diminuir a respiração e circulação, tornando as 

alternativas não farmacológicas melhores alternativas. 

A ansiedade, também, causa efeitos no pós-operatório, pois faz com que ocorra a 

diminuição da imunidade, redução dos limiares de tolerância à dor e aumento do tempo de 

cicatrização, de recuperação pós-operatória e, consequentemente, de internação hospitalar. 

Todos esses fatores se acirram quando se trata de um paciente idoso (SADIDEEN et al., 2012, 

passim; WANG; DONG; LI, 2014, passim). 

A ansiedade geralmente é ocasionada quando um evento real conflita com o que se 

esperava, ativando o sistema simpático do sistema nervoso autônomo, como a cirurgia que 

não estava prevista, ou o medo do câncer, ou o desconhecimento do ambiente hospitalar, ou a 

separação da família, fazendo emergir a ansiedade, medo, incerteza e tensão Por outro lado, a 

música preferida acaba proporcionando a resposta do relaxamento, através da ativação do 

sistema parassimpático. Melodias familiares, padrões rítmicos e letras conhecidas, trazem um 

contraste previsível, para o ambiente imprevisível, restaurando assim o equilíbrio do sistema 

nervoso, além de fazer com que o paciente se sinta envolvido ou no controle dos seus 

cuidados. Dessa forma, diferentes tipos de músicas, em diferentes momentos, possuem 

diferentes efeitos com cada indivíduo submetido à terapia (PALMER et al., 2015, passim; 

SADIDEEN et al., 2012, passim; WANG; DONG; LI, 2014, passim; BHANA; BOTHA, 

2014, passim; STRAUSS; HEERDEN; JOUBERT, 2016, p. 21 - 22). 

As terapias, como acupuntura e hipnose, reduzem o sofrimento pré-operatório e 15 

minutos de exposição a essas terapias já traz efeitos benéficos. Porém estas terapias e a 

música não são muito usada nos centros cirúrgicos, devido às salas pré-operatórias estarem 

lotadas e sem tempo (PALMER et al., 2015, passim). 

Acabando, não tendo 15 minutos no momento pré-operatório, para o paciente escutar a 

música, devido a esta falta de tempo, todavia a terapia pode ser realizada num período de 5 

minutos até 30 minutos, havendo também diminuição da tensão e ansiedade pré-operatória. 

Esta intervenção com música pode ser realizada ao vivo, ou até mesmo gravada, e escutada 

através de fones de ouvido (PALMER et al., 2015, passim; WANG; DONG; LI, 2014, 

passim). 

A intervenção com música antes da cirurgia reduz significativamente os níveis 

sanguíneos de cortisol e hormônios neurais, além de reduzir o estresse mediado pela 

imunidade (WANG; DONG; LI, 2014, passim). E apesar da música preferida do paciente 
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trazer ótimos efeitos na diminuição da ansiedade, as músicas clássicas, como a de Bach e 

Mozart também apresentam efeitos positivos para o paciente, pois possuem um ritmo lento, 

consistente e estável, com melodia, ritmo e harmonia previsíveis (SADIDEEN et al., 2012, 

passim; BHANA; BOTHA, 2014, passim). 

Assim, a música pode ser usada tanto em cirurgias eletivas de plástica, como também 

em cirurgias de trauma, ginecológicas, ortopédicas e cirurgias cardíacas (SADIDEEN et al., 

2012, passim; WANG; DONG; LI, 2014, passim; BHANA; BOTHA, 2014, passim). A 

música deve ser usada durante o perioperatórios, pois além de auxiliar na diminuição da 

ansiedade dos pacientes, também melhora assistência de saúde centrada nos cuidados aos 

pacientes, promovendo um tratamento holístico (PALMER et al., 2015, passim; SADIDEEN 

et al., 2012, passim; WANG; DONG; LI, 2014, passim; BHANA; BOTHA, 2014, passim). 

 

5.5 EFEITOS DA MÚSICA NA ANSIEDADE DURANTE PROCEDIMENTOS 

HOSPITALARES 

 

O número de intervenções radiológicas vem aumentando cada vez mais, sejam essas, 

vasculares e não vasculares, e a maioria desses procedimentos são realizados com anestesia 

local e alguns com sedação, ou seja, as vezes é necessária à administração de medicamentos 

sedativos (como, midazolan) e de medicamentos analgésicos (como, fentanil). Todavia a 

sedação possui pequenos riscos fatais e pode ocasionar depressão respiratória, dessa forma a 

dose e a necessidade de sedação devem diminuir, sem alterar o conforto do paciente 

(KULKARNI et al., 2012, passim). 

Outro procedimento que causa bastante desconforto, principalmente em homens é a 

cistoscopia flexível, e a dor ainda é inevitável nesse procedimento, pois não há estudos que 

especifiquem a quantidade de anestésico local deve-se colocar (ZHANG et al., 2013, passim). 

Porém, nos últimos anos, como relatado por Kulkarni et al. (2012, passim), Zhang et 

al. (2013, passim) e Ripley et al. (2014, passim) vem sendo usada à terapia com música 

durante diversos procedimentos, pois ela possui diversos efeitos benéficos aos pacientes, 

favorecendo o relaxamento, diminuindo os níveis de dor e reduzindo a ansiedade, fazendo 

com que, desta forma, seja ministrada uma quantidade menor de sedativos e analgésicos  

Antes e durante cateterismos cardíacos, gastroscopias, broncoscopias, colposcopia, 

histerocopia, intervenções radiológicas, cistoscopias e outros procedimentos, os pacientes 

passam por níveis diferentes de ansiedade. E visando minimizar esses níveis de ansiedade 

podem ser fornecidas informações sobre o procedimento a ser realizado e fazer com que o 
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paciente tenha familiaridade com os profissionais, e além dessas estratégias, a terapia com 

música também traz efeitos benéficos (KULKARNI et al., 2012, passim; ZHANG et al., 

2013, passim; RIPLEY et al., 2014, passim; WANG; DONG; LI, 2014, passim). 

A música traz um efeito relaxante, e este pode ser atribuído às alterações 

hemodinâmicas (diminuição da frequência cardíaca e da pressão arterial); à liberação de 

opioides endógenos e ativação do sistema dopaminérgico; à relação dos estímulos auditivos e 

a resposta do mecanismo do estresse; aos mecanismos autônomos e endócrinos; à 

vasodilatação provocada através da liberação de óxido nítrico através da endorfina no 

endotélio (RIPLEY et al., 2014, passim).  

Outro fator que a música age é como uma distração emocional, e tal distração pode 

fazer com que aumente significativamente a ativação de uma parte do córtex frontal e do 

tálamo posterior, fazendo com que diminua a intensidade da dor e do sentimento de angústia. 

Já que a terapia com música desvia a atenção da dor, ela acaba por ser amplamente usada, 

tanto em dores crônicas, como em dores agudas (ZHANG et al., 2013, passim). 

Quando se toca uma música, escolhida pelo paciente, durante um procedimento, ela 

traz efeitos, pois se trata de um som conhecido e familiar (KULKARNI et al., 2012, passim; 

ZHANG et al., 2013), passim porém alguns estudos, como Ripley et al. (2014, passim) 

afirmam que para provocar o relaxamento, a música deve ser escolhida pelo profissional que 

irá realizar a terapia, pois dessa forma poderá provocar a sensação de bem-estar. 

Então, a música pode ser usada em diversos procedimentos, como ultrassom, 

endoscopias, pequenas cirurgias, cateterismo cardíaco e cistoscopia, pois possui efeito 

ansiolítico, reduzindo o sentimento de dor e a experiência emocional negativa. Desta forma, o 

paciente que faz uso da terapia, mantém a frequência cardíaca e a pressão arterial, com 

valores menores que pacientes que não a utilizam, favorecendo assim, a diminuição de 

medicamentos (KULKARNI et al., 2012, passim; ZHANG et al., 2013, passim; RIPLEY et 

al., 2014, passim). 

 

5.6 A MÚSICA ASSOCIADA AO RISCO DE QUEDAS 

 

Conforme Hars et al. (2013, p. 196), o exercício físico se mostra altamente eficaz, 

melhorando a função cognitiva e os componentes da função motora, como equilíbrio e 

marcha. Todavia, a função cognitiva e humor estão intimamente ligados à marcha e 

consequentemente ao risco de quedas em idosos, logo, novas intervenções visando ambos os 

processos são necessárias. 
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Utilizando a intervenção com música durante a prática de exercícios físicos 

específicos e desafiadores, faz com que o paciente foque tanto no lado motor, como nas 

habilidades cognitivas e auxilia no envolvimento de diversas regiões do cérebro, dessa forma, 

combina a música com o ritmo e os exercícios. Resultando na melhora na função executiva e 

da função cognitiva global (mesmo em indivíduos com alterações claras da função cognitiva), 

e diminuindo, também, os níveis de ansiedade (ibid.). 

A execução de exercícios físicos associados com a intervenção musical desafia a 

capacidade do paciente de resistir às interferências, principalmente no desempenho de tarefas 

concorrentes no nível de atenção (caminhar ou mover objetos), enquanto ocorrem estímulos 

externos (a música ou outras pessoas falando). E isso tem implicações no dia-a-dia, já 

diversas situações requerem atender informações relevantes para o objetivo, enquanto 

bloqueiam estímulos irrelevantes, por exemplo, para caminhar em ambientes complexos e 

dinâmicos, assim a atividade de música com exercícios físicos diminui o risco de quedas 

(HARS et al., 2013, passim). 

A intervenção usando a música uma vez por semana apresenta melhora nas ações do 

lobo frontal, consequentemente, na função executiva e na função cognitiva, em indivíduos 

idosos cognitivamente prejudicados. Seu uso em longo prazo e repetitivo, afeta o sistema de 

processamento de informações do córtex cerebral. Ela age no SNC, dominado pelas respostas 

do sistema nervoso autônomo, o óxido nítrico também desempenha um papel importante na 

música e nas vias de reação emocional-fisiológicas, e diversos estudos tem demostrado que a 

transmissão de vibrações da música pelo corpo, é via condução óssea, condução de tecidos 

moles e pelos meridianos (HARS et al., 2013, passim; LIU et al., 2014, passim). 

 

5.7 A MÚSICA NO TRATAMENTO DE PATOLOGIAS 

 

A música possui diversos usos terapêuticos, estes podem ser na prevenção de 

determinadas patologias, como a depressão, mas também pode ser usada no tratamento de 

demências ou cura de outras doenças, como o Transtorno Afetivo Sazonal, podendo auxiliar 

até mesmo no diagnóstico (MELO et al., 2015, passim; SILVA et al., 2014, passim; 

AMENGUAL et al., 2013, passim). 

Existe um interesse crescente em usar a música como estimulo para neuroterapia, 

pois os mecanismos neuronais perceptivos do cérebro são ativados quando a pessoa escuta 

uma música, depois estes se agrupam e organizam o som, formam um certo padrão e estes 

serão a música que se ouve. Quando a música já é conhecida pelo paciente ela pode evocar 
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sentimentos e memórias antigas (de outros contatos do indivíduo com a aquela música), dessa 

forma, ela pode trazer à tona emoções positivas ou negativas (STRAUSS; HEERDEN; 

JOUBERT, 2016, p. 22; KÄLL et al., 2012, p. 3 et seq.; SILVA et al., 2014, p. 634). 

Segundo Käll et al. (2012, p. 3 et seq.) a nova abordagem clínica de investigação 

com música é conhecida como “Neurologic Music Therapy” (NMT), sendo baseada na 

percepção, produção e influencia da música sobre as funções cerebrais. A NMT tem 

aplicações cognitivas, sensoriais e motoras, graças à indução de mudanças plásticas no 

cérebro e reorganização neural no córtex. 

Diante disso, a música traz diversos efeitos fisiológicos, alterando o metabolismo, 

liberando adrenalina, regulando a frequência respiratória e os batimentos cardíacos, causando 

variações na pressão arterial sanguínea, redução da fadiga do tônus muscular e aumento do 

limiar dos estímulos sensoriais, melhorando a atenção e a concentração, além de estimular o 

lado direito do cérebro, otimizando a aprendizagem e a retenção de memória. Ela age como 

um recurso complementar no cuidado, favorecendo a comunicação, e restaurando o equilíbrio 

e o bem-estar, levando o indivíduo a uma melhor qualidade de vida (SILVA et al., 2014, p. 

631; STRAUSS; HEERDEN; JOUBERT, 2016, passim). 

O AVC é uma das causas mais significativas de incapacidade a longos prazos, 

levando a comprometimento físico, cognitivo, psicológico e social, sendo assim, vem se 

pesquisando novas estratégias de neuroreabilitação para melhorar a recuperação das funções 

dos membros e promover a reorganização cortical (KÄLL et al., 2012, p. 3 et seq.). Alguns 

autores, como Amengual et al. (2013, p. 2 et seq.), afirmam que quando ocorre o treinamento 

de novas funções, atividades ou habilidades, acontece uma reorganização funcional no córtex 

motor. 

Nesse caminho, algumas pesquisas vêm estudando as bases neurofisiológicas 

associadas à música, especialmente associadas aos efeitos duradouros da aprendizagem 

motora fina, acoplamento áudio-motor e a implicação emocional na resposta cerebral. Uma 

terapia usada na reabilitação motora é a Music-Supported Therapy (MST), que envolve 

exercícios repetitivos usando instrumentos musicais para treinar funções motoras finas (piano) 

e grossas (percussão – bateria eletrônica) (AMENGUAL et al., 2013, passim; KÄLL et al., 

2012, passim). 

A excitabilidade aumenta na região do córtex motor, no hemisfério afetado pelo 

AVC, em pacientes que recebem a MST, levando a melhora no desempenho de movimentos 

com os membros afetados, ou seja, a MST leva a reorganização cortical em pacientes com 

AVC em estágio crônico, graças ao aumento da força de transmissão sináptica, porém o 
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acoplamento áudio-motor, também tem influências na melhoria do paciente (AMENGUAL et 

al., 2013, passim). 

Nos últimos anos, Pantev et al. (2014, p. 2 et seq.) e Amengual et al. (2013, passim)  

vem estudando o córtex auditivo humano, dois tópicos mais especificamente: os efeitos do 

treinamento musical e os efeitos da inibição lateral. E comprovaram que o treinamento 

musical a curto e alongo prazo trazem mudanças funcionais no córtex, inibindo a atividade 

neuronal. 

Quando o sistema auditivo central tem a redução da entrada no nervo auditivo, 

aciona uma mudança no equilíbrio de excitação, ocasionando a falta de inibição lateral das 

áreas de frequência danificadas, levando a excitação aumentada em regiões vizinhas à lesão, o 

que provoca alterações da atividade espontânea, ou seja, zumbidos crônicos. Porem ao aplicar 

terapia com música modificada, equalizando e enquadrando seu espectro eletromagnético em 

torno da frequência do zumbido, causa inibição lateral dos neurônios auditivos envolvidos na 

percepção de tal zumbido, levando então, a melhora clinica do paciente (PANTEV et al., 

2014, passim.). 

A música também pode ser usada em pacientes durante o tratamento com 

quimioterapia, visto que o índice de pacientes com câncer vem crescendo, podendo chegar ao 

número de 15 milhões de casos novos por ano, em 2020, e a maior opção de tratamento tem 

sido a quimioterapia. Todavia, durante o tratamento, ela causa diversas toxicidades, como 

alopecia, toxicidade renal e pulmonar, neurotoxicidade, mas os efeitos colaterais mais 

temidos, devido ao desconforto que trazem são as náuseas e vômitos. Estes efeitos 

incomodam tanto o paciente que acabam por causar estresse e ansiedade, atrapalhando a 

qualidade de vida do indivíduo e levando as maiores causas de abandono do tratamento 

(SILVA et al., 2014, p. 631). 

Para tratar esses efeitos é utilizada a terapia farmacológica, entretanto ela sozinha 

não controla totalmente os sintomas emetogênicos. Porém, aplicando sessões de terapia com 

música nos pacientes que estão em tratamento com quimioterapia antineoplásica consegue-se 

reduzir os efeitos colaterais causados, diminuindo os episódios de náuseas e vômitos, graças à 

ação da música nos mecanismos neurais das náuseas e vômitos (ibid.). 

Strauss. Heerden e Joubert (2016, p. 21 – 22) apresentam que pacientes com psicose 

(por exemplo, esquizofrenia ou transtorno bipolar de humor) quando estão em período de 

crise acabam sendo impedidos de desfrutar de atividades diárias, acarretando a diminuição da 

qualidade de vida. 
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Ou seja, a psicose é um estado debilitante do ser, trazendo subtrações ou adições 

indesejáveis às experiências de vida, como alucinações, delírio, ansiedade social, dificuldade 

de atenção, alterações na função motora, podendo causar agitação psicomotora (excesso de 

atividade física, principalmente improdutiva) ou inibição psicomotora (velocidade geral lenta, 

em atividade física, fala e reação) processamento de informações prejudicado, 

comprometimento da memória, avolição, anergia e anedonia, influenciando diretamente no 

autocuidado, nas relações interpessoais e incapacidade de adaptação na vida diária (ibid.). 

A música quando usada como terapia no paciente em surto de psicose, traz efeitos 

benéficos, fazendo com que alivie os sintomas. Nesse sentido, o sentimento de segurança e 

estabilidade é proporcionado pela estrutura da música já que é rítmica e harmoniosa.  E 

independente do ritmo, se é lenta ou rápida, ela também faz com que melhore a atenção e o 

processamento de informações (ibid., p. 22). 

Em um paciente com psicose que está apresentando o quadro de agitação 

psicomotora pode ser aplicado músicas de ritmo e melodia mais calma e com tons mais 

graves, inibindo assim, os níveis de atividade motora e provocando tranquilidade e 

relaxamento, em contrapartida, se o paciente está apresentando o quadro de inibição 

psicomotora dever ser feito terapia com música com ritmo rápido, estimulando a atividade 

motora (SILVA et al., 2014, passim; STRAUSS; HEERDEN; JOUBERT, 2016, passim). 

Os profissionais da área da saúde entendem os efeitos benéficos do uso da música 

como terapia complementar a outros tratamentos, porém não a utilizam no cotidiano do 

cuidar, e isso ocorrer por não se sentirem preparados e capacitados para tal (SILVA et al., 

2014, passim). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim como na música, a harmonia é a combinação de sons, dados juntos ou acordes 

encadeados, formando um todo agradável de escutar. De forma similar o homem também quer 

estar em harmonia, onde tanto a mente, como o corpo e o espírito estejam formando um todo 

agradável de forma harmônica, sendo então a música a ponte que irá auxiliar essa união a 

ocorrer. 

A terapia com música foca na humanização do cuidado, envolvendo tanto o corpo, 

como a mente e o espírito, sendo, desta forma, um grande instrumento no tratamento, 

reabilitação e prevenção de doenças, tanto físicas, como mentais ou emocionais, 

principalmente em idosos. 

Muitas vezes é difícil para quem está cuidando de pacientes idosos com demência 

grave estimularem o riso, alegria ou memórias, e a música se apresenta como uma ferramenta 

útil e eficaz no cuidar. Além de ser uma terapia simples, não invasiva e com baixos custos 

financeiros.  

E os resultados sugerem que a música exerce efeito positivo para reduzir a dor, a 

ansiedade e sintomas da demência, podendo ser usada em Instituições de Longa Permanência 

para Idosos, como também no meio hospitalar, antes e durante procedimentos, como, 

cateterismos cardíacos, gastroscopias, intervenções radiológicas, histerocopia, colposcopia, 

cistoscopias, broncoscopias e outros. 

Apesar do uso da música de forma terapêutica ocorrer desde a antiguidade, seu uso 

de forma científica se deu há pouco tempo, por este motivo não é tão conhecida ou tão 

utilizada. Entretanto, ela tem muitas possibilidades de uso e muitas áreas a serem exploradas, 

para que, assim, aumente a credibilidade e a conscientização sobre sua eficácia. 

Dessa forma se faz necessário à inserção de disciplinas na graduação e de programas 

de educação permanente nos serviços de saúde com treinamento para o uso das terapias 

complementares, aumentando a sensibilidade dos alunos que estão se formando e das equipes 

de profissionais da área da saúde. 

A análise dos artigos encontrados foi uma limitação, pois existe uma reduzida 

disponibilidade de produções publicadas e pelas próprias limitações de cada estudo. Todavia, 

estas pesquisas funcionam como um norte para se conhecer a produção cientifica que vem 

sido publicada. 

Estudos bem delineados e controlados ainda são necessários sobre o emprego dessa 

terapia pela enfermagem. Sendo importante que os profissionais da área de saúde busquem 
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conhecer formas que ajudem a tratar e prevenir doenças, como a terapia com música, 

melhorando a qualidade de vida e o cuidado prestado a esse paciente. 
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