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RESUMO 

A música é conhecida há séculos por produzir efeitos no ser humano. Desde o séc. IX a 
música é integrante da medicina. Hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, surgiram novos 
medicamentos e maquinários, começando uma nova era terapêutica. O tratamento não-
farmacológico tem igual importância, porém nem sempre tem o mesmo reconhecimento da 
implementação no cuidado integral dos sujeitos. O câncer é uma das doenças crônicas não-
transmissíveis mais comuns nos últimos anos, se tornando um problema de saúde pública. O  
sujeito com câncer sofre mudanças não apenas fisiológicas, mas por causa de todo o estigma 
envolta dessa doença, comprometimentos emocionais e espirituais também são comuns nesses 
pacientes. Portanto, o tratamento a ser dado a esse sujeito não deve ser focado apenas na cura 
da doença, mas no completo bem estar, precisando assim, de terapias complementares que 
visam a integralidade do cuidado, sendo a música um dos instrumentos indicados para isso. 
Com isso, esse estudo é sobre a utilização da música durante a hospitalização de clientes 
onco-hematológicos, tendo como objetivos descrever o significado da música para o cliente 
onco-hematológico hospitalizado e analisar a relação música, cuidado e saúde a partir da 
perspectiva desse cliente. Estudo de natureza qualitativa do tipo descritiva-exploratória, cujos 
sujeitos foram 10 pacientes com Leucemia e Linfoma hospitalizados no setor de Hematologia 
de um hospital geral localizado no município de Niterói - RJ. Para a coleta de informações, 
foi usada entrevista semi-estruturada, com o objetivo de conhecer o sujeito da entrevista e 
suas opiniões relacionadas à música e saúde. Após a organização e análise das categorias, 
constatou-se que a música para os clientes significa o resgate de seu passado, com vivência de 
memórias episódicas e identificação de suas histórias nas músicas, e também observou-se que 
todos os clientes acham que a música pode favorecer a recuperação de sua saúde, 
principalmente por produzir efeitos relacionados às emoções. Assim, concluímos que a 
música pode ser um potencial aliado para o tratamento integral desses clientes, porém há a 
necessidade de maiores investimentos de estudo desse tipo para a sensibilização de 
profissionais da área da saúde quanto à importância desse tipo de tratamento. 
 

Palavras-chave: Música, Enfermagem, Terapias Complementares 
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ABSTRACT 

Music is known for centuries for producing certain effects over the human being. Since IX 
century, music is a part of medicine. Nowadays with the technology development, it has come 
to life new medicaments and machines, starting a new therapeutic era. The non-
pharmaceutical treatment has the same importance, however not always has the same 
recognition in the implementation in the overall care of the being. Cancer is a non-
transmissible chronic disease extremely common in the past years, becoming a problem of 
public health care. The person with cancer suffers many changes, not only physiological, but 
also due to the stigma around this disease, emotional and spiritual committals are very 
common in these patients. Therefore, the treatment to be delivered to this being shall not be 
focused only in the disease’s cure, but also in the complete well being of the patient, requiring 
complementary therapies that focus the integrality of the care, being music one of the 
indicated instruments to achieve this goal. Considering this, this study is about the use of 
music during the hospitalization of onco-hematologic clients, having as objective the 
description of meaning of music to the hospitalized onco-hematologic client and the analysis 
of the relation between music, care and health from this client’s perspective. This study has an 
exploratory-descriptive nature, in which there were 10 patients with Leukemia and 
Lymphoma, hospitalized in the Hematology section of a General Hospital in Niteroi – Rio de 
Janeiro State. In order to collect the information, it has been used a semi-structured interview, 
with the objective of knowing the person throughout this interview and his/her opinion 
towards music and health. After the organization and analysis of the categories, it has been 
noticed that music to clients means the ransom of their past, with the experience of episodic 
memories and identification of their histories over music and it has also been observed that all 
the clients think that music may support the recovery of their health, mainly for producing 
effects related to emotions. Therefore, we conclude that music may be a potential allied to the 
integral treatment of these clients, however, there is a need for further investments in this kind 
of study, in order to promote the sensitization of the professionals from the HealthCare area 
over the importance of this kind of treatment. 
 

Key Words: Nursing, Music, Complementary Therapies      
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RESUMÉN 

Desde hace siglos la música es conocida por sus efectos en los seres humanos. La música hace 
parte de Medicina desde el siglo IX. Hoy en día, con el desarrollo de la tecnología, nuevos 
medicamentos y maquinaria han surgido, empezando una nueva era terapéutica. El 
tratamiento no farmacológico es de igual importancia, aunque no tengan el mismo 
reconocimiento en la implementación de la atención integral de los sujetos. El cáncer se 
convirtió en un problema de salud pública, por ser una de las enfermedades crónicas no 
transmisibles más comunes en los últimos años. Más allá de los cambios fisiológicos, el 
portador de cáncer sufre por todo el estigma envuelto en esta enfermedad, trastornos 
emocionales y espirituales también son comunes en estos pacientes. Por tanto, el tratamiento 
no debe centrarse sólo en la cura de la enfermedad, sino el completo bienestar del sujeto, así 
necesitan terapias complementarias destinadas a la atención integral, y la música es uno de 
estos instrumentos. Este estudio versa sobre el uso de la música durante la hospitalización de 
los clientes de onco-hematología, y sus objetivos son describir el significado de la música 
para el cliente onco-hematológico hospitalizado y analizar la relación entre la música, el 
cuidado y la salud desde la perspectiva de este individuo. Tratase de un estudio cualitativo 
descriptivo y exploratorio, cuyos sujetos fueron 10 pacientes hospitalizados afectados por 
leucemia y linfoma en la división de Hematología de un hospital general en la ciudad de 
Niterói, RJ. Para la colecta de información, se utilizó entrevista semiestructurada, con el 
objetivo de conocer el sujeto de la entrevista y su opinión sobre la música y la salud. Después 
de se organizar y analizar las categorías, se encontró que para los clientes la música significa 
el rescate de su pasado, con la vivencia de los recuerdos episódicos y la identificación de sus 
historias en las canciones; y también señaló que todos los clientes sienten que la música puede 
favorecer la recuperación de su salud, sobre todo por los efectos relacionados con las 
emociones. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la música puede ser un aliado 
potencial para el cuidado integral de estos clientes, sin embargo es necesaria la realización de 
más estudios como este con vistas a la sensibilización de los profesionales de salud sobre la 
importancia de este tipo de tratamiento. 
 

Palabras Clave: Enfermería, Música, Terapias Complementarias  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

“Não vim até aqui, pra desistir agora” 
(Até o fim - Engenheiros do Hawaii) 

 

 

 

 

 

 

 

Motivação para o Tema 

O interesse pelo Tema desse estudo surgiu da minha vivência pessoal e profissional. 

Quando eu tinha 13 anos participei de uma banda de música, na qual atuei durantecinco anos, 

até a minha entrada na faculdade. Com a banda, eu viajava e fazia shows por alguns lugares 

do Brasil e pude ver o quão feliz as pessoas ficavam de ouvir nossas músicas. Isto era 

demonstrado através do sorriso, do choro e da euforia. Por isso ser extremamente gratificante 

para mim,comecei a me interessar também pelo significado da música para as pessoas à 

minha volta, sendo essa a minha motivação pessoal.  

Quando eu ingressei na faculdade de Enfermagem no ano de 2009, tive a oportunidade 

de mesclar a música com os clientes internados, como voluntário do projeto de 

extensãointitulado “Boa Noite, Bom dia HUAP”. Através das músicas que eram tocadas 

durante o projeto, os clientes expressavam os mesmos sentimentos que eu presenciava quando 

participava da banda: sorrisos, choro, euforia, vontade de interagir e cantar. Eram momentos 

em que eles esqueciam por um curto intervalo de tempoda doença que os levara à internação, 

desfrutando conosco momentos de lazer e relaxamento no ambiente hospitalar. 

A partir do ano de 2012 passei a participar como bolsista do projeto financiado pela 

Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) intitulado “Atenção 

Integral à Saúde do Idoso hospitalizado em unidades clínicas e cirúrgicas e sua rede 

cuidadora: aplicabilidades das práticas não-farmacológicas”. Com a vivência desse projeto 

tenho ampliado os conhecimentos acerca das práticas não-farmacológicas e suas 

possibilidades de uso no cuidado aos clientes hospitalizados, o que tem oportunizado o 

desenvolvimento de habilidades para a pesquisa e despertado mais ainda meu interesse quanto 

à temática desse estudo. 
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O tema e sua contextualização 

Nos dias atuais constata-se um aumento crescente de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNTs) na população, relacionadas a fatores ambientais, sociais e genéticos, 

dentre as quais se destaca as doenças oncológicas. 

É importante conhecer a epidemiologia do Câncer para que as ações de enfrentamento 

dessa patologia sejam mais bemsucedidas. Tais ações são: educação em saúde em todos os 

níveis da sociedade; promoção e prevenção orientadas a indivíduos e grupos;geração de 

opinião pública e apoio e estímulo à formulação de leis e políticas que permitam monitorar a 

ocorrência de casos e controle dos já identificados. 

Nesse contexto, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2012, p. 26), as 

estimativas para o ano de 2012 são as mesmas de 2013 e apontam que ocorrerão cerca de 

518.510 (257.870 pessoas do sexo masculino e 260.640 pessoas do sexo feminino) casos 

novos de câncer incluindo os de pele não melanoma, reforçando a magnitude do problema do 

Câncer no país. Dentre esses casos, ocâncer de pele do tipo não melanoma (134 mil casos 

novos) será o mais incidente na população brasileira, seguido pelos tumores de próstata (60 

mil), mama feminina (53 mil), cólon e reto (30 mil), pulmão (27 mil), estômago (20 mil) e 

colo do útero (18 mil). 

Tomando como base essas estimativas que demonstram ser o Câncer um problema de 

saúde pública, acredito ser também de extrema relevância conhecer o cliente oncológico, 

poisele é uma pessoa que necessita de um cuidado especializado centrado holisticamente, e 

não apenas no tratamento farmacológico, visto que se trata de um cliente abalado, além de 

fisiologicamente, mentalmente, espiritualmente e emocionalmente. Esta afirmativa é 

reforçada pela seguinte citação: 

 
 

O paciente com câncer não deve ser considerado, apenas, como mais um caso. Nessa 
perspectiva, precisa ser empreendida uma visão holística e multidisciplinar, 
buscando compreendê-lo nas suas múltiplas relações para proporcionar uma 
abordagem profissional humanizada profundamente solidária, geradora não só de 
saúde, mas, principalmente, de vida(PESSINI1

Além do diagnóstico de Câncer ser carregado de estigmas, quando este cliente 

encontra-se hospitalizado ele é submetido a uma rotina diferente daquela encontrada em seu 

, 1996apud COSTA; FILHO; 
SOARES, 2003, p. 527). 

 

                                                           
1PESSINI, L.B.C. Problemas atuais de bioética. 5ª ed. São Paulo: Edições Loyola; Centro Universitário São 
Camilo, 1996. 527 p. 
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lar (por exemplo, banho matinal diariamente, horários variados de medicações, etc) que faz 

com que o diagnóstico seja enfrentado de maneira mais difícil, haja vista que a hospitalização 

representa um afastamento do convívio social e do cotidiano do cliente que passa a vivenciar 

uma nova rotina marcada por inúmeros procedimentos diagnósticos e de tratamento, os quais 

nem sempre ele tem conhecimento e que contribuem para gerar medo, ansiedade, sensação de 

desconforto e estresse que repercutem diretamente na sua adaptação e adesão ao tratamento. 

Nesse contexto, Jacques (2000, p.1) comenta que: 

 
 

A situação da hospitalização obriga o indivíduo necessariamente a uma convivência 
com pessoas desconhecidas que de alguma forma têm sobre ele um domínio, um 
poder; uma relação de dependência, e em maior ou menor escala, se apresenta de 
acordo com o contexto em que se encontra. Devido à hospitalização, as rotinas do 
cotidiano social, laborais e familiares do indivíduo são quebradas em função da 
internação. Sua acomodação à vida fica alterada, despertando sentimentos de 
angústia, medo e insegurança diante da doença e de temor diante da proximidade de 
sua própria morte ou daqueles que o rodeiam no cenário. 
 

A humanização da assistência, que pode ser entendida, de acordo com Brasil (2004, 

p.2) como “a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de 

saúde: usuários, trabalhadores e gestores”, é imprescindível a este cliente pois, segundo Costa 

(2003,p.311): 

 
 

A assistência humanizada ao paciente com câncer e seus familiares consiste no 
emprego de atitudes que originem espaços que permitam a todos verbalizar seus 
sentimentos e valorizá-los; identificar áreas potencialmente problemáticas;auxiliá-
los a identificar fontes de ajuda, que podem estar dentro ou fora da própria família; 
fornecer informações e esclarecer suas percepções; ajudá-los na busca de soluções 
dos problemas relacionados ao tratamento; instrumentalizá-los paraque tomem 
decisões sobre o tratamento proposto; e levar ao desempenho de ações de 
autocuidado, dentro de suas possibilidades. 
 

 O tratamento do Câncer é basicamente clínico e cirúrgico, porém todo o processo, 

desde o diagnóstico ao tratamento, demanda grande desgaste físico e mental que torna o 

cliente mais vulnerável a diversos agravos, seja ele de ordem física e/ou emocional, o que 

muitas vezes leva ao maior uso de recursos alopáticos para controle dos mesmos. 

Ao longo da minha experiência acadêmica em hospital, não visualizei a inclusão de 

nenhum tipo de terapia não-farmacológica no cuidado a esses clientes o que me levou a 

refletir sobre a importância de tal tratamento nesse contexto epassei a me interessar em 

conhecer mais sobre incluir a terapia não-farmacológica, especificamente a música, no 

cuidado a esses clientes, tendo em vista suas necessidades e demandas de suporte e cuidado 
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durante o processo de hospitalização e a possibilidade de intervenção do enfermeiro a partir 

do diagnóstico de enfermagem. 

À luz dessas considerações, o objeto desseestudoé a percepção do cliente onco-

hematológico quanto ao uso da música no cuidado em saúde. 

 

Questão norteadora 

  

Como a música pode ser usada no cuidado ao cliente onco-hematológico  

hospitalizado? 

 

Objetivo geral 

• Discutir, a partir da perspectiva do cliente, as possibilidades de utilização da 

música no seu cuidado durante a hospitalização. 

 

Objetivos específicos 

• Descrever o significado da música para o cliente onco-hematológico 

hospitalizado 

• Analisar a relação música, cuidado e saúde a partir da percepção do cliente 

onco-hematológico hospitalizado. 

 

Justificativa e relevância 

Para apresentar a justificativa desse estudo, compartilho a inquietação evidenciada por 

uma autora em um de seus livros, quando ela diz que: 

 
 

Indistintamente ouvimos as pessoas dizerem que a música lhes faz bem. [...] No 
ambiente hospitalar, costumamos dizer que ela faz bem, não temos dúvidas, mas o 
grande desafio tem sido pensar porque isso acontece, ou melhor, como a música 
influencia e produz efeitos na saúde humana (LEÃO, 2010, p. 347). 
 

Essa inquietação é a mesma que justificou esse estudo. Em quem ouve a música, 

independente de quem, a música produz algum efeito, seja ele felicidade, lembrança de um 

momento especial, tristeza, saudade.Pensar na intervenção com a música no hospital com os 

clientes hospitalizados e entender o porquê e como a música influencia no tratamento, 

produzindo efeitos na saúde humana, passaram a ser temas de investigação. 
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A delimitação do tema do trabalho para clientes oncológicos se deu pelas estimativas 

de ocorrência de Câncer nos próximos anos e a necessidade de investimentos em estudos e 

estratégias que possibilitem um melhor suporte e recuperação desses clientes com efetiva 

melhoria na qualidade de vida dos mesmos. Com isso, conhecendo as necessidades que esta 

doença demanda para o seu tratamento e visto o crescimento gradual da sua incidência e alto 

valor em sua previsão de incidência, os clientes acometidos com esta doença foram os 

escolhidos nesse estudo para falarem sobre a música almejando pensar na possibilidade de 

utilizá-la como possível intervenção complementar em seu tratamento.  

O tema torna-se relevante, pois a incidência do câncer cresce no Brasil, como em todo 

o mundo, num ritmo que acompanha o envelhecimento populacional decorrente do aumento 

da expectativa de vida (INCA, 2006, p. 25). Portanto, futuramente, os casos de Câncer serão 

mais propensos à nossa sociedade e, a intervenção precisa ser feita de uma forma em que o 

cliente seja beneficiado como um todo, utilizando o holismo como base para a compreensão 

das suas necessidades e implementação de ações de cuidado. 

Outra relevância se dá pela transformação de uma experiência pessoal em trabalho 

científico, para utilização no tratamento desta doença e de outras em que a música seja 

reconhecida como parte do tratamento em qualquer lugar no mundo.  

De acordo com Silveira2

Conhecida a necessidade de uma maior integração das equipes com o cliente e seus 

familiares, devido ao impacto da experiência, a gravidade do adoecimento e a alta 

complexidade do tratamento dos diversos tipos de câncer, foi implementada a Política 

Nacional de Atenção Oncológica (2005). A consolidação dessa política se deu através do 

artigo 2º, parágrafo IX, que diz “qualificar a assistência e promover a educação permanente 

 (2002, p. 408apud SILVA; ZAGO, 2005, p. 2): 

 
 

Por ser uma doença que leva a diferentes significados, a revelação do diagnóstico 
desencadeia ansiedades e angústias vivenciadas em situações complexas e difíceis. 
O diagnóstico de câncer incita o medo, levando a um impacto emocional intenso 
desencadeado pela construção sócio-cultural da doença que está associada ao 
significado de morte.  
 

Além de o diagnóstico do câncer ser extremamente impactante, o tratamento a base de 

fármacos potentes desencadeia uma série de reações, sejam elas fisiológicas ou emocionais, 

na vida do paciente oncológico. 

                                                           
2SILVEIRA NH. Câncer e morte. Rev. Bras. Sociol. Emoção, 2002, vol. 1, n. 3, pp. 406-16. 
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dos profissionais de saúde envolvidos com a implantação e a implementação da Política de 

Atenção Oncológica, em acordo com os princípios da integralidade e da humanização”. 

Portanto, o tratamento humanizado, visto no âmbito de entender as diferenças dos 

sujeitos, é imprescindível para este cliente, que se encontra abalado fisiologicamente, 

mentalmente e emocionalmente, sendo então a música um potencial aliado para o tratamento, 

juntamente com o tratamento farmacológico. 
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CAPÍTULO I: REVISANDO A LITERATURA 

“O conhecimento não ocupa espaço” 
(Monteiro Lobato) 

 

 

 

 

 

 

 

A revisão de literatura foi desenvolvida em livros, dissertações, monografias e artigos 

científicos da área de saúde. Também foi realizada uma revisão integrativa da literatura 

visando identificar evidências científicas do uso da música no cuidado a clientes oncológicos. 

 

A Música como ferramenta do Cuidado em Saúde 

A significante percepção da música como elemento íntimo da saúde humana teve seu 

início há cerca de 2.600 anos, na própria história da união entre a arte de curar e as notas 

musicais. No alto do monte Olimpo, Zeus, o mais poderoso dos deuses, reuniu seus filhos 

para lhes atribuir tarefas e domínios sobre os quais deveriam fincar seus reinados. Para Apolo, 

o mais belo deus entre os deuses, Zeus reservou a Caça, os Rebanhos, as Profecias, a 

Medicina e a Música. Prontamente Apolo buscou ajuda para alcançar a expertise necessária 

nos instrumentos musicais, pois ele acreditava que não exerceria influência caso não se 

mostrasse virtuoso na execução de ao menos alguns instrumentos musicais (SOUZA in 

LEÃO, 2010, p. 31). 

Em sua busca, Apolo aprendeu a tocar com maestria lira e flauta, instrumentos feitos 

por Hermes, meio-irmão nascido da união de Zeus com Maia. Pensando em dar continuidade 

a seu legado, impôs a Quíron, rei dos centauros, a missão de transmitir ao filho de Apolo, 

Esculápio, todas as maravilhas da mistura. Logo Esculápio tornou-se o deus da Medicina e da 

Cirurgia, tratando toda a sorte de doenças com os sons de sua lira, tornando-se versado em 

Música e Medicina. Em Epidauro, Esculápio fixou-se e desenvolveu uma verdadeira escola de 

Medicina que foi aprimorada por seus descendentes cujo representante máximo foi 

Hipócrates. Portanto, em Epidauro começam a aparecer os poderes restauradores das notas 
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musicais, algo que, a exemplo de outros frutos da união, se perpetuaria até nossos dias. 

(ibidem, p. 33) 

 
 

Após muitas peregrinações, Esculápio acabou por fixar-se em Epidauro, onde 
desenvolveu uma verdadeira escola de Medicina, cujos métodos, inicialmente 
mágicos, prepararam o  caminho para uma Medicina bem mais científica, trabalhada 
e desenvolvida por seus descendentes, cujo representante máximo foi o grande 
Hipócrates. Contudo, ele não se descuidava nunca da música e da poesia. Epidauro 
foi também [...] um centro cultural e de lazer, onde se viam teatros, estádios, 
ginásios e bibliotecas (SOUZA in LEÃO, 2010, p. 33). 
 

De acordo com Neumayr3

Corroborando com esse fato, Barnason et al (1995, p. 124) testaram a influência da 

música na ansiedade e no humor após cirurgia cardíaca. Os pacientes foram divididos em três 

grupos, um com influência da musicoterapia, outro com musicoterapia associado a vídeos e 

um grupo controle, com cuidados padrões. Após a segunda intervenção com a música, os dois 

 (1994, apud SOUZA, 2010, p. 36) a música foi introduzida 

como parte integrante da Medicina no século IX, por médicos dos países árabes. Em torno do 

século XIII a música passou a ser um dos instrumentos médicos mais importantes na reversão 

do declínio provocado pelo processo de envelhecimento. Porém, foi na era do Iluminismo que 

os efeitos terapêuticos da música sobre a alma alcançaram uma posição mais realista. Johann 

Peter Frank (1745-1821), considerado o fundador da saúde pública, estava convencido da 

importância que a música tinha na manutenção da saúde pública. No primeiro de nove 

volumes de A Plan for a Comprehensive Public Policy, publicado em 1779, ele demonstra sua 

crença na música como objeto terapêutico quando diz, de acordo com Neumayr (1994, apud 

SOUZA, 2010, p. 36)que: 

 
 

O programa não pode deixar de lado esta grande fonte de encorajamento [...]. Mas 
devemos ser inteligentes ao usar o poder deste meio divino capaz de elevar as 
emoções [...]. Os médicos têm registrado muitos exemplos de doenças curadas 
através da mágica da música, e seus efeitos nos nervos sensitivos é tão eficiente que 
a circulação [...] pode ser rapidamente restaurada, para grande alívio do nosso corpo.  
 

Nos dias de hoje, apesar dos inúmeros avanços tecnológicos, ritmo, notas musicais, 

acordes, tintas e cores tratam notadamente de manter seu lugar na cura, motivados pela 

mudança na abordagem terapêutica, que, agora, parece voltar-se mais para o homem como um 

todo, e não apenas para a sua doença, e o entendimento de que o meio ambiente pode 

influenciar na recuperação dos doentes. (SOUZA in LEÃO, 2010, p. 38) 

                                                           
3NEUMAYR A. Music & Medicine. EUA: Medi Press, 1994. 
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primeiros grupos sofreram alteração no humor e não sofreram alteração na ansiedade, contudo 

os níveis de débito cardíaco e pressões sistólica e diastólica tiveram significantes alterações, o 

que indica um estado geral de relaxamento fisiológico.  

A utilização da música como cuidado remete a pensar primeiramente que estará 

praticando Musicoterapia. Porém, existe outro conceito definido por Leão (2010, p. 349) 

chamado de Intervenção Musical Integrativa, que é definida como “todo fazer musical em 

qualquer modalidade, tanto no ambiente hospitalar como em instituições de Saúde ou sociais, 

que tenha como objetivo alcançar um resultado terapêutico”, sendo diferente, assim, de 

Musicoterapia, que além de ser realizada por um profissional específico, difere da Intervenção 

Musical Integrativa por não se utilizar apenas dos recursos sonoros ou a música em si, e sim 

pelo tipo de abordagem profissional e o processo musicoterapêutico.Portanto: 

 
 

A intervenção é integrativa também por pressupor o relacionamento profissional-
paciente; portanto não se trata somente de colocar uma música para o paciente ouvir 
sozinho. Mesmo quando é realizada somente uma audição (dita) passiva, por 
exemplo, a escuta é feita de forma compartilhada. Ouvir música junto, ouvir o 
silêncio do outro e ouvir o que o outro tem a dizer são as ações que fazem parte da 
proposta da Intervenção Musical Integrativa (ibidem,p. 349). 
 

A definição de Intervenção Musical Integrativa no fazer em Enfermagem é um pouco 

mais ampla, pois além de englobar o conceito previamente estabelecido, de acordo com a 

mesma autora: 

 
 

[...] consiste conceitualmente na utilização criteriosa da música como recurso 
complementar no cuidado ao ser humano, em todas as fases do ciclo vital, com o 
objetivo de restauração do equilíbrio e do bem-estar possível, além de favorecer a 
comunicação e, em muitos casos, a ampliação da consciência individual no processo 
saúde-doença (ibidem, p. 350). 
 

Os resultados da intervenção com música são retratados em inúmeros estudos, como o 

estudo citado visando mostrar o efeito da musicoterapia na depressão e o tempo de internação 

de mulheres submetidas à mastectomia total após diagnóstico de câncer de mama. O estudo 

foi feito com 120 mulheres, divididas em dois grupos, um controle, o qual recebia apenas os 

cuidados de enfermagem diários, e um experimental, o qual recebia a intervenção musical 

como complemento do tratamento diário. Este estudo mostrou que o grupo experimental 

apresentou queda significativa dos casos de depressão e o tempo de internação também foi 

mais curto neste mesmo grupo(ZHOUet al, 2011, p. 2321). 
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A pontuação media de depressão de todos os sujeitos foi de 37.19 ± 6.30.36 (30%) 
casos sofriam de sintomas da depressão, com 26 (72.2%) casos de depressão leve, 9 
(25.0%) casos de depressão moderada, e 1 (2.8%) caso de depressão severa. Após 
musicoterapia, as pontuações da depressão do grupo experimental foram menores do 
que o grupo controle em três testes posteriores, com diferenças significantes (F = 
39.13, P < 0.001; F = 82.09, P < 0.001). A duração da internação após mastectomia 
radical do grupo experimental ((13.62 ± 2.04) dias) foi mais curta do que o grupo 
controle ((15.53 ± 2.75) dias) com significativa diferença. (t = -4.34, P < 0.001) 
(ZHOUet al,2011, p. 2321). 
 

Relacionando ao cliente oncológico, vale salientar que apesar dos avanços da 

Medicina no que se refere ao diagnóstico precoce e tratamento, o câncer ainda é uma doença 

que carrega em si o peso de muitos estigmas relacionados à sua doença, principalmente a 

morte, podendo ocorrer de uma maneira inesperada. Portanto, ao cuidar do cliente oncológico, 

é importante que o enfermeiro saiba da relevância e entenda a maneira com a qual o paciente 

está lidando com esse diagnóstico, através do cuidado humanizado, para obter melhores 

resultados em seu processo de cuidados. 

 
 

Muitos pacientes oncológicos e suas famíliasao defrontar-se com a gravidade de sua 
doençabuscam suporte físico e emocional de diversas formas,na esperança de cura 
através do tratamento alopático,porém, este método desencadeia efeitos 
adversosdesagradáveis, como a queda dos cabelos, náuseas evômitos, entre outros. 
Isto acaba incentivando aassociação de outras medidas terapêuticas a fim deauxiliar 
à terapêutica convencional, com o objetivo deminimizar os efeitos colaterais 
(JACONDINO; AMESTOY; TOFEHRN, 2008, p. 62) 
 
 

Câncer e Tumores Onco-hematológicos 

Conforme descrito anteriormente, o câncer de uma forma geral será uma doença de 

grande magnitude nos anos de 2012 e 2013 no Brasil e, estima-se no ano de 2030, 27 milhões 

de casos de câncer, 17 milhões de mortes por câncer e 75 milhões de pessoas vivas, 

anualmente, com câncer (INCA, 2012, p. 25). 

Esta pesquisa aborda pacientes portadores de tumores onco-hematológicos, 

especificamente leucemias e linfomas, que juntos atingirão 18.150 pessoas (ibidem, 2012, p. 

45-8). Porém, se faz necessário conhecer a respeito dos outros tipos de tumores que terão 

grande representatividade nesse ano atual e nos seguintes. 

 

Tumores Oncológicos 

Com o propósito de proporcionar um melhor e mais rápido entendimento sobre os 

tumores oncológicos, apresenta-se um quadro baseado nas estimativas do Inca (2011) para o 

ano de 2012. 
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Quadro 1 - Tipos de câncer, fatores de risco, prevenção e incidência de novos casos 
Tipo de 

câncer 

Fatores de risco Prevenção Incidência de 

novos casos 

Câncer de pele 

não melanoma 

Exposição excessiva ao sol, 

sensibilidade da pele ao sol, exposição 

ocupacional e doenças 

imunossupressoras.  

Ações que estimulem a proteção da pele 

contra a luz solar e a educação em saúde, 

visando visita ao dermatologista ao primeiro 

sinal de surgimento de manchas e sinais novos 

na pele 

62.680 (homens) 

e 71.490 

(mulheres) 

Câncer de 

próstata 

Idade (62% dos casos diagnosticados 

em homens com 65 anos ou mais), 

dietas com base em gordura animal, 

carne vermelha, embutidos e cálcio, 

obesidade. 

Realizar o exame preventivo anualmente a 

partir dos 40 anos de idade e dietas ricas em 

vegetais, vitaminas D e E, licopeno e Ômega-

3 aparecem como fatores protetores 

60.180 

Câncer de 

mama 

Idade (aumento da taxa de incidência 

até os 50 anos), menarca precoce, 

nuliparidade, idade da primeira 

gestação a termo acima dos 30 anos, 

anticoncepcionais orais, menopausa 

tardia, terapia de reposição hormonal, 

história familiar de câncer da mama e 

alta densidade do tecido mamário.  

O exame clínico anual das mamas e o 

rastreamento (o exame clínico anual das 

mamas a partir dos 40 anos e um exame 

mamográfico, a cada dois anos, para mulheres 

de 50 a 69 anos).  

52.680 

Câncer de 

cólon e reto 

História familiar de câncer colorretal e 

a predisposição genética ao 

desenvolvimento de doenças crônicas 

do intestino, idade (aumento da 

incidência e mortalidade conforme o 

aumento da idade), consumo excessivo 

de carne vermelha, embutidos e 

bebidas alcoólicas, o tabagismo e a 

obesidade ou o sobrepeso. 

Dieta com base em um alto consumo de frutas, 

vegetais frescos, cereais e peixes, bem como a 

prática de atividade física, estão associadas a 

um baixo risco de desenvolvimento do câncer 

do cólon e reto. 

14.180 (homens) 

e 15.960 

(mulheres) 

Câncer de 

pulmão 

Tabagismo, exposição a carcinógenos 

ocupacionais e ambientais como 

amianto, arsênico, radônio 38 e 

hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos. 

Controle do tabaco e consumo de vegetais e 

frutas (visto que esses alimentos 

contêmcarotenóides, que possuem 

propriedades antioxidantes)  

17.210 (homens) 

e 10.110 

(mulheres) 

Câncer de 

estômago 

Infecção em longo prazo pela bactéria 

H. pylori. 

Uso de refrigeradores para uma melhor 

conservação alimentar, aumento da ingesta de 

frutas, legumes e verduras frescas. 

12.670 (homens) 

e 7.420 

(mulheres) 

Câncer do 

colo do útero 

Infecção pelo papilomavírus humano 

(HPV) juntamente com fatores ligados 

Exame citopatológico prioritariamente em 

mulheres de 25 a 64 anos. 

17.540 



25 

 

à imunidade, genética e ao 

comportamento sexual. 

Fonte: INCA. Estimativa 2012: Incidência de Câncer no Brasil. Rio de Janeiro, INCA, 2011. 

 

Linfomas e leucemias 

 O linfoma é um tumor originário dos linfonodos. O presente estudo aborda três tipos 

de linfomas: linfoma de Hodgkin,linfoma não Hodgkin e linfoma de Burkitt. 

O linfoma de Hodgkin se origina nos linfonodos (gânglios) do sistema linfático, que 

produzem as células responsáveis pela imunidade e vasos que as conduzem pelo corpo e tem 

o pico de incidência em pessoas na terceira década de vida e o outro após a quinta década de 

vida. 

 
 

A doença surge quando um linfócito (tipo de glóbulo branco) se transforma em 
célula maligna, capaz de crescer descontroladamente e disseminar-se. A célula 
maligna começa a produzir nos linfonodos cópias idênticas (também chamadas de 
clones). Com o passar do tempo, há risco de essas células malignas se disseminarem 
para tecidos vizinhos e, se não houver tratamento, atingir outras partes do 
corpo(INCA, 2012). 
 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cancerologia (2012), fatores como infecção 

pelo vírus Epstein-Barr e exposição ambiental também podem influenciar a etiologia do 

linfoma de Hodgkin, sendo este último ainda não comprovado. Outro fator que influencia é a 

predisposição genética, demonstrada pela maior tendência dos judeus a desenvolver a doença 

e pela maior incidência entre filhos e parentes próximos. 

O mesmo autor diz que a sintomatologia é demonstrada através do aumento dos 

gânglios linfáticos, os quais passam a apresentar uma consistência borrachosa que podem 

disseminar-se pelo corpo e os sintomas serão variados, de acordo com a localização. 
 
 
A doença de Hodgkin pode surgir em qualquer parte do corpo e os sintomas 
dependem da sua localização. Caso se desenvolva em linfonodos superficiais do 
pescoço, axilas e virilhas, formam-se ínguas indolores nesses locais. Se a doença 
ocorre na região do tórax, tosse falta de ar e dor torácica podem se manifestar. 
Quando se apresenta na pelve e no abdômen, os sintomas são sensação de estômago 
cheio e distensão abdominal. Outros sinais de alerta são febre, fadiga, sudorese 
noturna, perda de peso sem motivo aparente e coceira na pele(INCA, 2012). 
 

Segundo a Sociedade Brasileira de Cancerologia (2012), os exames utilizados para o 

diagnóstico são: exames laboratoriais, biópsia do gânglio linfático acometido, radiografia do 

tórax, tomografia computadorizada do abdome e pelve, biópsia da medula óssea, laparoscopia 

para casos especiais em que permanece a dúvida de presença da doença dentro do abdome. 
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O linfoma não Hodgkin (LNH) apresenta algumas similaridades e diferenças. Assim 

como o linfoma de Hodgkin, também é um tumor originário dos gânglios linfáticos. Já uma 

das diferenças se dá pela faixa etária predominante do LNH, tendo sua incidência maior em 

crianças (INCA, 2012).   

As causas do LNH são variadas, sendo elas: 
 
 

1- Deficiência imune - a deficiência imune congênita assim como a adquirida 
(AIDS, pós-transplantes), estão relacionadas com tumores agressivos, disseminados 
e freqüentemente associados à infecção pelo vírus de Epstein-Barr (EBV); 2 - 
Desordens autoimunes - como a tireoidite de Hashimoto e a síndrome de 
Sjögren,cursam com maior incidência do linfoma; 3 - Agentes infecciosos - 
Helicobacter pylori causa um gastrite crônica que conseqüentemente evolui para um 
linfoma gástrico; EBV claramente associado ao desenvolvimento do linfoma de 
Burkitt; HTLV1 (vírus humano da leucemia de células T tipo 1), relacionado com a 
etiologia dos linfomas/leucemias e o Herpesvírus associado ao sarcoma de Kaposi; 4 
- Agentes químicos e físicos - muitos estão relacionados com o aumento de risco. 
Dentre eles estão os inseticidas (organofosforados e fenoxiherbicida), 
anticonvulsivantes (difenilhidantoina) e muitos outros agentes químicos (benzenos, 
tricloroetileno, tiner de tinta, graxas e óleos) (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
CANCEROLOGIA, 2012). 
 

A sintomatologia e os métodos diagnósticos são os mesmos usados para o linfoma de 

Hodgkin.  

A cura de ambos os linfomas depende de quando o tumor é detectado. Quanto mais 

precoce for à detecção do tumor, maior será a chance de cura. Os métodos utilizados incluem 

a quimioterapia e a radioterapia.  

Outra forma encontrada de linfoma é denominada Linfoma de Burkitt (LB). Esse 

linfoma é denominado como um linfoma altamente agressivo, descrito pela primeira vez há 

cerca de 50 anos em crianças africanas (AFANAS et al, 2011). Seu diagnóstico se dá pela 

translocação constante envolvendo o proto-oncogene C-MYC (QUEIROGA, 2008). 

 
 
O tumor tem origem numa célula derivada do centro germinativo (CG) que perde a 
regulação da proliferação em virtude da ativação doproto-oncogene c-myc²  e 
superexpressão da proteína C-MYC. A perda da regulação dessa proteína resulta na 
ativação e repressão de pelo menos nove genes regulados por ela, entre os quais 
ciclina D1, p27, o gene da enzima lactatodesidrogenase A, p19ARF, p53, Bax, Fas e 
Fas ligante entre outros. (MAGLUTA; KLUMB, 2008, p. 41) 
 

Hoje, são conhecidas três variantes do Linfoma de Burkitt: endêmica, esporádica e 

associada à imunodeficiência.  

A forma endêmica ocorre na África Equatorial, sendo o vírus Epstein-Barr encontrado 

em quase todos os casos do linfoma, havendo correlação com fatores climáticos (temperatura, 

índices pluviométricos, etc) que correspondem à localização geográfica da malária. 
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Corresponde à neoplasia maligna mais comum na infância, sendo comumente envolvidos os 

ossos da face, principalmente maxila, mandíbula e órbita. (QUEIROGA, 2008) 

A forma esporádica ocorre mais comumente nas regiões dos Estados Unidos e Europa. 

Apresenta baixa incidência e não correlação com fatores climáticos. A presença do vírus 

Epstein-Barr é menor, com relação à forma endêmica, e a região mais acometida é a 

abdominal, sendo incomum o acometimento de ossos da face. Tem uma resposta de até 90% 

ao tratamento específico. (AFANAS et al, 2011) 

A forma associada à imunodeficiência é mais frequentemente observado em 

associação ao vírus da imunodeficiência humana (HIV).  

 
 
O LB corresponde a cerca de um terço dos casos de Linfoma não Hodgkin (LNH) 
diagnosticados em pacientes HIV positivos e comumente representa a manifestação 
inicial da síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA). Nesta forma de LB é 
comum o envolvimento linfonodal e infecção pelo EBV é encontrada em 30 a 40% 
dos casos. (QUEIROGA, 2008, p. 4) 
 

A sintomatologia se dá pela linfonodomegalia, sudorese noturna excessiva, febre, 

prurido e perda de peso sem explicação. Os métodos diagnósticos usados são: biópsia da 

massa tumoral, exames de imagem e estudos celulares.  

Outro tipo de tumor onco-hematológico é a leucemia. A leucemia é uma doença 

maligna dos leucócitos, geralmente de origem desconhecida.  

A leucemia pode ser dividida em linfoide ou linfocítica quando atingem as células 

linfoides e leucemia mieloide ou mieloblástica quando atingem as células mieloides. Esse 

grupo ainda pode ser subdividido em leucemias linfoides ou mieloides agudas ou crônicas. Na 

forma aguda a doença se agrava num curto intervalo de tempo e o número de células 

leucêmicas cresce rapidamente, enquanto que na forma crônica a doença vai se agravando de 

forma lenta e, conforme o crescimento do número de células leucêmicas, os sintomas 

começam a aparecer (INCA, 2012).  

Agrupando todos os tipos e subtipos, temos segundo o INCA (2012): 

• Leucemia Linfóide Aguda: afeta células linfoides e agrava-se rapidamente. É o 

tipo mais comum em crianças pequenas, mas também ocorre em adultos. 

• Leucemia Linfóide Crônica: afeta células linfoides e se desenvolve 

vagarosamente. A maioria das pessoas diagnosticadas com esse tipo da doença tem mais de 

55 anos. Raramente afeta crianças. 

• Leucemia mieloide aguda: afeta as células mieloides e avança rapidamente. 

Ocorre tanto em adultos como em crianças. 
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• Leucemia mieloide crônica: afeta células mieloides e se desenvolve 

vagarosamente, a princípio. Acomete principalmente adultos.   

 

A sintomatologia é inespecífica, porém pela história clínica e os achados no exame 

físico podem realizar o diagnóstico.  

 
 

Geralmente, o paciente apresenta-se com uma queixa de fraqueza há cerca de 1 a 3 
meses, pequena perda de peso, febre, dor óssea e abdominal, falta de ar e, mais 
importante, o sangramento e formação de hematomas de forma fácil. Ao exame 
físico pode-se notar a presença de sinais de sangramento (hematomas e petéquias) e 
a palidez condizente com a anemia e o sangramento. O aumento do tamanho do 
fígado, do baço e dos gânglios linfáticos são achados pouco comuns na leucemia 
aguda. Já os testes laboratoriais, demonstram uma diminuição das plaquetas e das 
células vermelhas. As células da série branca do sangue podem variar muito em 
quantidade (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CANCEROLOGIA, 2012). 
 

Os exames realizados para o diagnóstico são: hemograma, teste de coagulação 

sanguínea, testes químicos de rotina (eletrólitos, creatinina, etc.), esfregaço do sangue e da 

medula óssea e, em algumas vezes, a biópsia da medula óssea. Os fatores de risco incluem 

exposição às radiações ionizantes e ao benzeno, além do hábito de fumar. O vírus HTLV 1 

tem sido identificado como causa de leucemia/linfoma. O vírus Epstein-Barr também tem sido 

relacionado com alguns tipos de leucemia. Deve-se lembrar das síndromes que também 

aumentam o risco, como a de Down, anemia de Fanconi e ataxia-

telangiectasia.(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CANCEROLOGIA, 2012) 

 

Saúdee Doença: Um olhar na perspectiva oriental 

Os conceitos sobre saúde e doença são discutidos há muitos anos, com diferenças 

consideráveis da prática médica Ocidental e Oriental.  

Há muitos anos, na China, a concepção de saúde é dada pelo equilíbrio e as doenças 

tornam-se manifestas quando o corpo perde o equilíbrio, por conta de fatores externos e 

internos, como mudanças sazonais e suas influências sobre o corpo e desequilíbrios no estado 

emocional da pessoa, por exemplo, respectivamente (CAPRA, 1982, p. 308). 

Estes conceitos de saúde e doença segundo a Medicina Tradicional Chinesa são 

mantidos até os dias atuais. Para entender como ocorre o desequilíbrio ou bloqueio energético, 

é necessário saber que para a Medicina Tradicional Chinesa, o ser humano é constituído por 

dois aspectos polares, complementares e intercambiantes, conhecidos como Yin e Yang. O 

termo Yin refere-se ao “lado da montanha que está na sombra” e está relacionado com os 

fenômenos mais materiais, mais densos, mais profundos, enquanto o termo Yang refere-se ao 



29 

 

“lado da montanha que está no Sol”, relacionando-se com fenômenos imateriais, mais 

voláteis, mais quentes.(JACQUES, 2003) 

As causas mais específicas da doença podem ser internas e externas, que serão 

abordadas, além de ter relação com a energia ancestral e com os hábitos de vida. Esses fatores 

fazem com que haja uma ruptura do equilíbrio entre o Yin e Yang que ocorre em 

consequência de uma perda do “Qi (energia) – antipatogênico” de proteger o organismo ou 

devido à penetração de fatores patogênicos ultrapassando as possibilidadesde defesa orgânica 

(JACQUES, 2001, p. 12). 

As causas internas são relacionadas com emoções intensas e persistentes ou 

hipersensibilidade a determinados agentes que prejudicam os órgãos e vísceras.  

 
 

Fala-se em setefatores emocionais considerados como fatores endógenos 
desencadeadores da alteração no equilíbrioYin/ Yang do organismo: a fúria que faz 
o Qi ascender e afeta o fígado. A euforia que faz o Qi fluirlentamente e afeta o 
coração. A melancolia que dissolve o Qi e afeta o pulmão. A preocupação eexcesso 
de abstração que paralisam o Qi e afetam o baço. O medo que faz o Qi descender e 
afeta o rim.O choque que dispersa o Qi afetando o rim e o coração (JACQUES, 
2001, p. 12). 
 

Já as causas externas estão relacionadas com as variações climáticas, que vão além da 

capacidade de adaptação do organismo.  

 
 

Os seis fatores climáticos são: vento , calor de verão , umidade, secura , frio e fogo. 
O vento, fatoryang, típico da primavera, ataca a porção superior do corpo 
provocando dores de cabeça, obstruçãonasal, irritabilidade, dores migrantes, 
sintomas que aparecem e desaparecem como artrite, urticárias,espasmos, tremores, 
paralisia facial. O calor de verão, fator yang, consome yin, tem direção ascendente 
e perturba a mente, provoca transpiração, sede, respiração ofegante, cansaço, urina 
concentrada, febre  alta, inquietação, pele avermelhada, delírio, coma. Costuma 
associar-se à umidade causando tontura, cabeça pesada, sensação de sufoco no peito, 
náusea, falta de apetite, diarréia e lentidão. A umidade é um fator etiológico típico 
da canícula, época das chuvas, aumenta a viscosidade doslíquidos provocando 
estagnação. Manifesta-se como indolência, sensação de distensão na 
cabeça,tonturas, cansaço geral, opressão do epigástrio, náusea, vômito, viscosidade e 
sabor adocicado na boca,abcessos, úlceras gotosas, leucorréia de natureza purulenta 
com odor, urina turva, doenças prolongadas,artrite reumatóide, encefalite, 
epidemias. A secura, fator patogênico do outono, consome os 
líquidos,principalmente yin do pulmão, afeta a pele provocando ressecamento, rugas 
e rachaduras, provocaainda secura na boca e nariz e garganta, irritabilidade e tosse 
seca.O frio, fator yin, ocorre no inverno, consome Qi e yang. Caracteriza-se por 
contração e estagnação,retardamento da circulação de Qi e sangue, que pode 
manifestar-se como entorpecimento dasextremidades, arrepios, calafrios, membros 
frios, palidez, diarréia com alimentos não digeridos nasfezes, urina límpida com 
aumento de volume. O fogo, fator yang, danifica o yin, perturba a mente,incita o 
vento, provoca distúrbio no sangue e esgota o yin do fígado. Manifesta-se como 
febre alta,coma, delírio, convulsão, rigidez no pescoço, hemorragia, hematêmese, 
epistaxe, erupções e infecçãona pele, edema, calor, dor, furúnculos e úlcera (ibidem, 
p. 12). 
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Com isso, o desequilíbrio, fortemente influenciado por fatores internos e externos, é 

caracterizado por um desequilíbrio entre Yin e Yang no organismo, bloqueando o fluxo livre 

do Qi.  

 
 

Quando ocorre uma desorganização ou bloqueio do fluxo de Qi no organismo as 
proporções entre Yin e Yang se alteram, o equilíbrio energético é rompido e aparece 
a doença. As causas desse desquilíbrio podem ser internas ou externas. As causas 
internas estão relacionadas com o padrão psicoemocional da pessoa, com a 
deficiência da essência ou Qi ancestral, a energia herdada dos pais, e com 
desequilíbrios anteriores que tenham enfraquecido os “Zang – Fu”, órgãos e 
vísceras. As causas externas referem-se a fatores climáticos, alimentação, atividade 
física e intelectual em deficiência ou excesso e a entidades da medicina ocidental 
como bactérias e vírus que certamente não estavam presentes no sistema clássico 
(ibidem, p. 3). 
 

A Medicina Tradicional Chinesa também é responsável por dividir o corpo humano 

em consonância às características dos cinco elementos da natureza, cada qual com órgãos, 

vísceras, sentidos, tecidos emoções e atitudes correspondentes. Os cinco elementos são: 

madeira, fogo, terra, metal e água (ibidem, pp. 9-10). 

 

Quadro 2 - Os cinco elementos e órgãos correspondentes 

 MADEIRA FOGO TERRA METAL ÁGUA 

Órgãos 
(Zang) 

Fígado Coração Baço/Pâncreas Pulmão Rins 

Vísceras 
(Fu) 

Vesícula 
Biliar 

Intestino 
Delgado 

Estômago Intestino 
Grosso 

Bexiga 

Sentidos Olhos Língua Boca Nariz Ouvidos 
Tecidos Tendão Vasos Músculos Pele e pêlos Ossos 
Emoções Ira Alegria Preocupação Tristeza Medo 
Atitudes Planejamento Comunicação Reflexão Ordenação Vontade 
Fonte: JACQUES, Lilian. Medicina Tradicional Chinesa – Idéias e Conceitos. 8. Seminário Nacional da Ciência e da 
Tecnologia. 2001, Rio de Janeiro. 
 

Conhecidas as fases do corpo humano, se faz necessário entender que cada fase ao 

mesmo tempo em que fornece energia para o desenvolvimento da fase seguinte, controla a 

função da terceira fase, evitando assim, uma espiral energética excessiva e descontrolada. 

Portanto, simbolicamente, a madeira gera o fogo, mas controla a terra, extraindo energia do 

solo; o fogo gera a terra e controla o metal, fundindo-o; a terra gera o metal, mas controla a 

água, contendo-a;o metal gera a água, mas controla a madeira, cortando-a e por fim a água 

gera a madeira, mas controla o fogo, apagando-o. 
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No terreno da saúde e das doenças, as relações patológicas se instalam quando 
ocorremdesequilíbrios no ciclo da dominância. Uma fase com excesso de energia 
pode exercer umasuperdominância, enfraquecendo a fase dominada, em lugar de 
apenas controlá-la. Por exemplo,quando a energia do fígado está em excesso pode 
depletar a energia do baço/pâncreas. Nesse casotemos a madeira agredindo a terra, 
causando alterações digestivas. Ao contrário, pode ocorrer acontradominância, 
quando a fase dominada fica tão excessiva que agride seu controlador. Um excesso 
de energia no coração pode voltar-se contra o rim. Temos então o fogo 
contradominando a água com oaparecimento da hipertensão arterial (JACQUES, 
2001, p. 10). 
 

Visto a necessidade de garantir a integralidade no cuidado e na atenção à saúde, em 

2006, foi criada a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no 

Sistema Único de Saúde (SUS), atendendo a necessidade de se conhecer, apoiar, incorporar 

eimplementar experiências que já vêm sendo desenvolvidas narede pública de muitos 

municípios e estados, destacando-se as do âmbito da Medicina Tradicional Chinesa, tais como 

acupuntura, homeopatia, fitoterapia, medicina antroposófica e termalismo-crenoterapia 

(BRASIL, 2006, p.7). 

Em pesquisa realizada durante a primeira etapa do projeto FAPERJ “Atenção Integral 

à Saúde do Idoso hospitalizado em unidades clínicas e cirúrgicas e sua rede cuidadora: 

aplicabilidades das práticas não-farmacológicas”, foram destacadas cinco práticas integrativas 

e complementares que obtiveram maior número de artigos relacionados, sendo essas, 

respectivamente: plantas medicinais, crioterapia, acupuntura, terapia pela cor (cromoterapia) e 

Fonte: JACQUES, Lilian. Medicina Tradicional Chinesa – Idéias e Conceitos. 8. Seminário Nacional da Ciência 
e da Tecnologia. 2001, Rio de Janeiro. 
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massagem. Porém, analisando a viabilidade da aplicação dessas técnicas no hospital, foi 

selecionado apenas a massagem (reflexologia), além da terapia do riso, técnicas de 

harmonização (Ikebana e Origami) e a música. 

A Reflexologia constitui uma diagnose e tratamento em que o corpo esta em seus 

mínimos detalhes, representado em uma zona específica (microssistema) de uma de suas 

partes como mãos, pés e orelhas; a técnica é feita através de massagens que favorecem o fluxo 

de energia proporcionando relaxamento e sensação de bem estar (ALMEIDA, 2000, p. 21). 

A Terapia do riso foi selecionada pois, o riso e o bom humor contribuem para aliviar 

as tensões sociais. Ele envolve regiões encefálicas altamente desenvolvidas para expressão de 

emoções positivas. O sorriso é levado nas instituições hospitalares e em casas de repouso por 

organizações não governamentais, como os Doutores da Alegria, Enfermeiros da Alegria. 

Essas práticas reforçam a imunidade, relaxam a tensão muscular, amenizam o estresse, a 

ansiedade e aliviam a dor por liberação de neurotransmissores relacionados à serotonina por 

envolvimento do sistema nervoso centrale podem ser estimuladas em qualquer ambiente 

(LAMBERT, 1999, p. 35), além de as pessoas enfermas tornam-se mais dispostas ao 

tratamento trazendo uma comunicação mais efetiva com os profissionais da saúde e se 

recuperando mais rapidamente (DEVOLDER; ESPIRITO SANTO, 2010, p. 27). 

O Ikebana, que significa a arte de arranjar flores, ramos e galhos naturais numa 

composição que lhes evidencia a beleza, é, sobretudo, um caminho, uma forma de expressão 

artística desenvolvida ao longo dos séculos que leva o praticante à harmonia interior. A 

contínua interação com essa arte resulta no desenvolvimento da sensibilidade sendo, por isso, 

considerada uma forma de meditação.Seus objetivos são favorecer o equilíbrio e bem-estar 

físico e mental, despertando assim a consciência de que é fundamental o cuidado de si, para o 

cuidado com o outro. 

O Origami, na atualidade, vem sendo usado como terapia, representando um 

importante mediador entre o Homem e o raciocínio, criatividade, persistência, inter e 

transdisciplinaridade, ou seja, pode-se encontrar nessa arte uma filosofia particularmente 

holística e humana. O trabalho com Origami em grupos humanos desenvolve e potencializa a 

criatividade, autoestima, relacionamento interpessoal, além de otimizar a concentração e 

coordenação motora (FERRAZ, 2006, p. 29). 

Por fim, a Música, por meio da sua linguagem de ritmo, melodia, forma, tom, 

harmonia, timbre, instrumentação e vozes, toca todos os níveis do nosso ser e as nuances da 

estrutura musical afetam o fluxo de imagens (BUSH, 1995, p. 38), conduzindo-nos à ideia de 

que músicas diferentes, com diferentes estruturas musicais podem apresentar, também, 
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diferentes potenciais para evocar a imaginação. As imagens decorrentes da audição musical 

erudita têm sido pouco investigadas. 

Sendo exposta a importância da utilização de técnicas complementares e alternativas 

no tratamento do cliente hospitalizado, evidenciando o cliente oncológico,esta pesquisa toma  

como base a definição de saúde e doença da Medicina Tradicional Chinesa, pois é a que mais 

se aproxima do modelo holístico proposto para os dias de hoje, não considerando a ideia do 

modelo biomédico, que prioriza o tratamentoda doença em uma visão fragmentada da 

pessoa.A música também será utilizada como método de integralidade do homem 

biopsicossocial, a integração da equipe de cuidado de saúde com os clientes, visando um 

equilíbrio entre seu estado físico, emocional e espiritual. 
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CAPÍTULO II: TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

“Você não sabe o quanto eu caminhei 
Pra chegar até aqui 

Percorri milhas e milhas antes de dormir 
Eu não cochilei” 

(A estrada - Cidade Negra) 
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Caracterização do Estudo 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa do tipo descritiva exploratória, 

visando analisar a relação música, cuidado e saúde na perspectiva do cliente onco-

hematológicohospitalizado. 

A pesquisa qualitativa se preocupa com o nível de realidade que não pode ser 

quantificada e sim compreendida em sua dimensão, trabalhando em um universo de 

significados, atitudes e motivos correspondentes a um espaço mais profundo e peculiar das 

relações, que não podem ser reduzidos a uma operacionalização de variáveis (MINAYO, 

2008). A abordagem qualitativa ainda proporciona uma visão holística, naturalista e 

humanista do fenômeno, tendo uma natureza indutiva.  

Segundo Vieira (2002), as pesquisas descritivas expõem as características de 

determinada população ou de determinado fenômeno, mas não têm o compromisso de 

explicá-lo, estando interessada em observar os fenômenos, procurando descrevê-los, 

classificá-los e interpretá-los. 

As pesquisas exploratórias têm como objetivo proporcionar uma maior familiaridade 

com o problema que será pesquisado (GIL, 1989). Nesse tipo de pesquisa procura-se explorar 

o problema ou uma situação para prover critérios que possibilitem a sua compreensão 

(VIEIRA, 2002). 

Com essas definições, constatou-se que a abordagem qualitativa era a que mais se 

adequava ao estudo, pois as informações obtidas não podem ser quantificadas, mas sim 

entendidas em toda a subjetividade de cada participante e o tipo de pesquisa descritivo-

exploratória busca investigar as situações, as informações e os dados, objetivando 

compreender as diferentes vertentes que surgiram no decorrer do estudo, buscando uma 

avaliação e interpretação mais completa a respeito da temática abordada. 

 

Aspectos éticos 
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Este estudo está vinculado ao Projeto de Pesquisa intitulado “Atenção Integral ao 

cliente oncohematológico hospitalizado: implicações para o cuidado de enfermagem” cujo 

protocolo (ANEXO A) de pesquisa tem aprovação pelo Comitê de ética e pesquisa do HUAP, 

sob o número CAAE 04583812.4.0000.5243,conforme preconizado pela Resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde. 

Os sujeitos do estudo foram previamente informados sobre os objetivos da pesquisa, 

as técnicas de coleta de informações, a preservação de suas identidades com uso de nomes de 

notas musicais aleatórias e a necessidade de confirmação do interesse na participação no 

estudo através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE)(APÊNDICE A) 

 

A coleta de dados 

A coleta de informações ocorreu durante os meses de Maio a Julho de 2013 no setor 

de Hematologia do Hospital Universitário Antônio Pedro, localizado no quarto andar do 

referido hospital. 

Antes chamado de Hospital Municipal Antônio Pedro, foi inaugurado em 15 de janeiro 

de 1951 em homenagem ao clínico-geral Antônio Pedro Pimentel, um dos fundadores da 

Faculdade Fluminense de Medicina e destaque no estudo de doenças infecciosas. Após alguns 

anos de carência de recursos para manter-se aberto, em 1964 o hospital foi cedido à 

Universidade Federal Fluminense, tornando-se assim, Hospital Universitário Antônio Pedro.  

O Setor de Hematologia, onde foi realizado o estudo, é composto por uma enfermaria 

com 8 leitos e 3 quartos, sendo um masculino com 4 leitos, um feminino com 4 leitos, e um 

quarto que seria destinado para pacientes mais graves, porém dependendo da demanda do 

setor é destinado para outros pacientes, quando não há mais vagas nos outros quartos. 

O HUAP é uma das referências para o tratamento de câncer no estado do Rio de 

Janeiro e foi certificado como uma Unidade de Alta Complexidade em Oncologia 

(UNACON) com serviço de Hematologia em 2009 pelo Ministério da Saúde.(BRASIL, 2009) 

A técnica de coleta de dados foi a entrevista semiestruturada (APÊNDICE B) e 

utilizou-se como instrumento um roteiro estruturado em duas partes, sendo a primeira parte 

responsável pela caracterização dos participantes, e a segunda parte responsável por perguntas 

abertas relacionadas à música e o participante, e, de acordo com Manzini4

                                                           
4 MANZINI, Eduardo José. A entrevista na pesquisa social. Didática, São Paulo, v. 26/27, p.149-158, 1990/1991 

 (1990/1991, apud 

AQUINO; ESPÍRITO SANTO, 2012, p. 38), esse tipo de entrevista concentra-se em um tema 
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sobre o qual planejamos um roteiro com perguntas básicas, complementadas por outras 

questões que poderão ocorrer no momento da entrevista, fazendo assim, com que possam 

surgir mais informações espontâneas durante a coleta de informações. 

Pela necessidade de coletar informações relativas à patologia dos participantes, antes 

da aproximação com os possíveis sujeitos era realizada uma leitura prévia do prontuário, para 

que fosse possível conhecer mais sobre a(s) patologia(s) e a hospitalização deles e identificar 

os possíveis sujeitos do estudo. Após essa leitura, a aproximação era realizada de maneira 

amigável, onde primeiramente eu me apresentava e, após a apresentação, explicava todos os 

tópicos da pesquisa, suas finalidades e a garantia de que não haveria nenhum risco para os 

mesmos em participar da pesquisa. 

Assim, para seleção do sujeitos foram definidos os seguintes critérios de inclusão: 

pacientes internados no setor de Hematologia, maiores de 18 anos com diagnóstico descrito 

no prontuário de leucemia e linfoma, de ambos os sexos, em condições mentais preservadas, 

disponibilidade e interesse em participar do estudo, devidamente formalizado com a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Como critérios de exclusão, 

pacientes impossibilitados de falar (sedação, por exemplo), sem definição do diagnóstico e 

pacientes em situação de alta hospitalar. As entrevistas eram realizadas de acordo com a 

disponibilidade dos sujeitos no próprio leito e tiveram uma duração media de 10 minutos e 

foram gravadas em aparelho reprodutor de mp3, com o consentimento prévio dos 

participantes, para preservar a integralidade dos depoimentos. 

 

Caracterização 

No momento inicial da entrevista, eram feitas perguntas fechadas para os participantes 

a fim de caracterizá-los. As perguntas foram: nome, idade, data da entrevista, número do 

prontuário, sexo, religião, raça, naturalidade, nacionalidade, endereço, bairro, município, 

estado, estado civil, grau de escolaridade e profissão. Além dessas perguntas, o instrumento 

também possuía espaço para o diagnóstico médico principal e doenças associadas que foram 

informações obtidas com leitura prévia do prontuário do sujeito, conforme mencionado 

anteriormente. 

Esta primeira parte foi um momento crucial para a relação pesquisador-sujeito, pois 

esse contato inicial era o momento da criação de um vínculo de grande importância para o 

decorrer da coleta de informações. Somente após a coleta das informações relativas à 

caracterização é que ocorria o segundo momento da entrevista. 
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Entrevistas 

Durante o segundo momento, o participante respondia a perguntas abertas relativas à 

sua relação com a música.  

Como se tratava de uma entrevista semiestruturada, outras perguntas surgiram no 

decorrer das entrevistas, porém o roteiro inicial tinha quatro perguntas: 1- Você gosta de 

música? Se sim, qual estilo musical? Com que frequência ouve?; 2 - Fale sobre a música na 

sua vida; 3 - Você acha que a música pode favorecer na recuperação da sua saúde? Como?; 4 

- Existe alguma música marcante em sua vida? Se sim, por quê?.  

Com essas perguntas, esperou-se obter informações relativas ao significado da música 

para o cliente onco-hematológico e à relação entre música, saúde e cuidado na perspectiva 

destes clientes. 

 

Organização e análise dos dados: 

A organização dos dados incluiu a transcrição na integra das entrevistas e identificação 

dos sujeitos com notas musicais aleatórias. 

Em seguida, seguiu-se a etapa de caracterização de todos os participantes da pesquisa 

e os dados descritivos foram submetidos a análise temática considerada apropriada para as 

investigações qualitativas em saúde (MINAYO, 2000). Essa etapa envolveutrês passos. O 

primeiro passo foi a leitura flutuante, para que se tenha ciência do assunto abordado, enquanto 

o segundo foi a leitura profunda, com o objetivo de identificar os temas comuns nas falas dos 

sujeitos após sucessivas leituras e o terceiro a identificação dos temas comuns por cores e 

códigos, a fim de facilitar a visualização e leitura dos resultados, os quais foram agrupados 

nas seguintes categorias: 

• A Música na Vida e a Vida da Música e a música no cuidado em saúde: agrupa as 

falas presentes na primeira categoria relacionadas às perguntas 1, 2 e 4 da entrevista, 

que tinham como temas a música, a música na vida e a música de cada um. 

• A Música no Cuidado em Saúde: agrupa as falas presentes na segunda categoria 

relacionada à pergunta 3 da entrevista, que tem como tema a música e a saúde. 

 

A seguir são apresentados os resultados e discussão das categorias emergentes da 

análise dos dados, com base em autores que abordam a temática nas áreas de enfermagem e 

saúde.  
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CAPÍTULO III: APRESENTANDO OS RESULTADOS 

 
“When I'm calm, I feel good 
And when I feel good, I sing 

And the joy it brings makes me feel good 
And when I feel good, I sing” 

(The Freedom Song - Jason Mraz) 
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Contextualização dos resultados 

A música é uma ferramenta que causa alterações em quem ouve, indistintamente de 

quem ou o que está ouvindo. Esse resultado, aliado a estudos que objetivam aperfeiçoar o uso 

dessa ferramenta na saúde, pode ser usado como tratamento complementar na saúde do 

paciente, buscando o seu cuidado integral, cuidando também de seus constituintes social, 

emocional e espiritual.  

Assim, podemos pensar que a música, como ferramenta de cuidado em saúde, estimula 

o núcleo sadio do sujeito atuando diretamente em dois pontos: na pessoa e no ambiente. 

Quando falamos da pessoa, a música atua de forma a trazer memórias, despertar 

emoções/sentimentos, desencadeando respostas biológicas, como o bem-estar, por exemplo.  

No ambiente, a música é responsável por agregar as pessoas, remetendo à festa, 

favorece a socialização e alegra o ambiente.  

A doença em questão nesse estudo é o câncer, que, como foi visto, pode ser 

considerada uma doença crônica de grande magnitude e será ainda maior no decorrer dos 

anos. Como o tratamento é feito baseado no uso de quimioterápicos que produzem inúmeras 

reações no sujeito, muitas das vezes esse sujeito deverá ser hospitalizado para receber o 

tratamento e cuidado adequados.  

Assim, podemos dizer que o cliente onco-hematológico vive situações que agravam o 

seu estado geral, pois, muitas vezes ele se encontra numa situação de hospitalização, onde há 

a distância de seu lar e isolamento social, além da própria situação do adoecimento, que 

comumente remete à tristeza e ao medo. Ou seja: 

 
 

O processo de hospitalização é um acontecimento comum para alguns indivíduos 
com doenças crônicas não transmissíveis, essa realidade contribui para que 
mudanças significativas ocorram na vida desses indivíduos. Essas mudanças de 
rotina geram afastamento da família e amigos, afetando o indivíduo e toda a sua 
estrutura familiar, pois tende a ser percebida como ameaçadora geradora de estresse, 
gerando sentimentos de insegurança, culpa, perda de controle, interferência na 
autonomia e independência e alterações nos aspectos sócio-econômicos.(AQUINO, 
2012, p. 42) 
 

Os mecanismos fisiológicos de defesa do indivíduo onco-hematológico estão 

diminuídos por conta da patologia e também dos tratamentos recomendados, que visam 

diminuir os sintomas da doença. Portanto, o maior risco que esses pacientes estão expostos é 

o risco de infecção. A infecção, para alguns indivíduos hígidos, pode ser combatida 
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facilmente através de mecanismos fisiológicos e com a ajuda dos medicamentos, porém, para 

indivíduos que estão com todas as células de defesa debilitadas, é um risco inerente de morte. 

A hospitalização não somente oferece riscos para esses indivíduos. Os aspectos 

positivos da hospitalização são baseados no fato de que o paciente tem a atenção da equipe 

multiprofissional pronta para atuar em qualquer alteração e o tratamento realizado da maneira 

adequada, minimizando os riscos de uma evolução rápida da doença. 

O cuidado com o ambiente no qual o indivíduo em questão está hospitalizado torna-se, 

então, primordial para o auxílio na recuperação de sua saúde. Por isso, é fundamental que os 

enfermeiros tenham uma observação atenta a tudo que está no entorno do cliente para 

proporcionar a ele um ambiente adequado, seguro, agradável e confortável (SOUSA; 

ESPÍRITOSANTO; COSTA, 2012, p. 2623).Assim:  

 
 

Nesse contexto, cuidar do ambiente reduzindo riscos e estabelecendo medidas de 
segurança, apoio e suporte as limitações do cliente, avaliando suas queixas, 
qualificando-as para o planejamento do cuidado é fundamental, quando a meta é 
estimular sua recuperação através de uma atitude que priorize a sua individualidade 
e integralidade como ser humano em situação de fragilidade e vulnerabilidade 
durante o processo de hospitalização.(ibidem) 

 

Assim, pensar no ambiente de cuidado remete a pensar não apenas na estrutura física, 

mas no conforto que o mesmo deve proporcionar aos pacientes e a equipe, o que vai de 

acordo com o que diz a Política Nacional de Humanização, quando a mesma propõe "adequar 

os serviços ao ambiente e à cultura local, respeitando a privacidade e promovendo a 

ambiência acolhedora e confortável." (BRASIL, 2004, p. 24) 

Voltando a relacionar a música com a enfermagem, foi visto que o interesse da 

enfermagem pela música como um recurso no cuidado tem aumentado e pode ser constatado 

nos estudos que apontam suas diversas contribuições junto ao cliente, a exemplo de trazer 

conforto, diminuir a dor, facilitar a comunicação e a relação cliente-enfermeiro, tornando o 

cuidado mais humanizado(BERGOLD, ALVIM, CABRAL, 2006. p. 263). 

 
 

O êxito dessas experiências nos faz acreditar na importância de sensibilizar os 
enfermeiros quanto à possibilidade do uso da música na sua prática do cuidar, 
considerando que "a música, assim como o cuidado, não devem ser vistos como 
prerrogativas de uma determinada profissão, mas sim de qualquer profissional da 
saúde que, no atendimento ao cliente, esteja preocupado em fazê-lo de forma 
respeitosa, com conhecimento científico e valorizando a construção de 
subjetividades inerentes ao afeto e à criatividade". (ibidem, p. 263) 
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Para a implementação da música como ferramenta complementar no cuidado em 

saúde, faz-se necessário, então, uma educação prévia dos profissionais para que estes 

acreditem que efetivamente estão fazendo um trabalho que está promovendo o bem-estar do 

sujeito, colaborando diretamente com a recuperação de sua saúde. Muito se tem para ensinar 

aos profissionais de saúde a partir da música. Corroborando com esse fato, Davidoff (2011), 

após estudar e correlacionar como a educação dos músicos pode ajudar os profissionais de 

saúde, estabeleceu dez aspectos da especialização dos músicos que podem ser benéficas aos 

médicos e a equipe multiprofissional: performance, treinamento, fama, talento, tempo, arte, 

prática, trabalho em equipe, repertório e especialização. 

Ao relacionar esses achados, os benefícios que a música traz e a proposta da Política 

Nacional de Humanização, constatamos que é extremamente pertinente o uso da música como 

intervenção complementar ao tratamento. Tal afirmação é corroborada com os trechos da 

Política Nacional de Humanização que dizem: 

 
 

Humanizar é, então, ofertar atendimento de qualidade articulando os avanços 
tecnológicos com acolhimento, com melhoria dos ambientes de cuidado e das 
condições de trabalho dos profissionais[...]Levar em conta as necessidades sociais, 
os desejos e os interesses dos diferentes atores envolvidos no campo da saúde 
constitui a política em ações materiais e concretas.(BRASIL, 2004, pp 6-8)  

 
Com a pesquisa, observei que a relevância da música para o cuidado integral do 

cliente onco-hematológico tem sido mais desenvolvida nos últimos anos, apesar de ainda ser 

baixo o número de publicações, principalmente nacionais. Todos os estudos achados serão 

importantes para o embasamento da caracterização dos resultados encontrados nessa pesquisa.  

 

Conhecendoos sujeitos 

Os pacientes desse estudo, na maioria das vezes, encontravam-se debilitados pelo uso 

dos medicamentos ou pelo desenvolvimento da doença, tristes por estarem na situação em que 

se encontravam e, por muitas das vezes, passavam por situações constrangedoras, que foi um 

conceito definido pelos próprios pacientes (banho no leito, auxílio para evacuar, implantação 

de fraldas, etc). Alguns demonstravam bastante o lado religioso, sempre mencionando a fé 

como um dos pilares para a sua recuperação e outros demonstravam conformidade com a 

doença e o tratamento e preferiam apenas serem medicados e aceitar a situação pela qual 

estavam passando.  

Mesmo com esses fatores, a aproximação com eles não foi difícil e a abordagem usada 

foi baseada na importância da contribuição de cada um para esse estudo inicial, priorizando 
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que era um estudo voltado para o benefício da saúde deles. Essa aproximação era realizada 

durante períodos distintos do dia, geralmente focados a tarde após o horário de visitas, pois a 

rotina do setor encontrava-se mais calma durante esse momento. 

No total de 16 pacientes hospitalizados no setor com leucemia e linfoma durante o 

período de coleta de dados, 10 pacientes atenderam aos critérios de inclusão e foram 

selecionados para serem participantes da pesquisa, sendo 5 mulheres e 5 homens. A média de 

idade foi de 56,4 anos.  

Segundo dados do Censo Brasileiro (IBGE, 2010), 51% da população é composta por 

mulheres e 49% por indivíduos do sexo masculino. De acordo com o estudo realizado com 

10.554 clientes idosos acerca do risco de hospitalização (CHERUBINO et al, 2012), após 1 

ano de acompanhamento desses clientes, a prevalência de internações foi de 15,6%, sendo a 

taxa de 15,3% entre as mulheres e 16,4%.entre os homens. 

Quanto a religião, a mais prevalente foi a evangélica com 5 (50%) participantes, 

seguida pela católica com3 (30%) participantes e os que declararam não ter nenhuma religião, 

totalizando2 (20%) sujeitos.  

Segundo dados do Censo Brasileiro (IBGE, 2010),  a religião evangélica é a que mais 

cresceu nos últimos 40 anos, saltando de 5,2% da população para 22,2%, enquanto que a 

religião católica teve uma diminuição de 12,2% no seu total. Mesmo assim, o Brasil continua 

sendo a maior nação católica do mundo, representada por 64,6% da população. 

Gráfico 1 - Distribuição por Religião 
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Relacionado à raça, 5 (50%) sujeitos eram brancos, 4 (40%) negros e 1 (10%) pardo. 

Quanto a escolaridade junto com a raça, temos que 8 (80%)brancos tinham ensino 

fundamental incompleto, 1 (10%) tinha ensino superior completo e 1 (10%) era analfabeto. 

Entre os negros, 1 (25%) tinha ensino fundamental incompleto, 1 (25%) com ensino 

fundamental completo, 1(25%) ensino médio incompleto e 1 (25%) era  analfabeto. A única 

pessoa parda tinha ensino fundamental incompleto. 

 Gráfico 2 – Distribuição por raça e grau de escolaridade 

 
 

No que diz respeito ao município de origem dos participantes, 3 (30%) eram de São 

Gonçalo, 3 (30%) de Itaboraí, 1(10%) de Cabo Frio, 1 (10%)de Iguaba Grande, 1(10%) de 

Rio Bonito e 1 (10%)de Niterói. 

Gráfico 3 – Distribuição por Município de Origem 
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Atualmente, o Hospital Universitário Antônio Pedro é a maior e mais complexa rede 

de saúde da Grande Niterói, considerado na hierarquia do SUS como nível terciário e 

quaternário. O HUAP atende a população da Zona Metropolitana II que engloba, além de 

Niterói, as cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. 

Quando questionados com relação ao estado civil, 6(60%) pessoas eram casadas, 

2(20%) solteiras e 2(20%) divorciadas. 

Gráfico 4 – Distribuição por Estado Civil 
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De acordo com os dados do último Censo Brasileiro, dentre a população do estado do 

Rio de Janeiro com 10 anos ou mais, 54,1% eram solteiros, 33,7% casados e 4,1% 

divorciados. (IBGE, 2010). 

Quanto ao diagnóstico médico principal e a doenças associadas 4 (40%) sujeitos 

estavam com Leucemia Mielóide Aguda, 3(30%) com Linfoma Não Hodgkin, 1(10%) com 

Leucemia Mielóide Crônica, 1(10%) com Leucemia Linfóide Crônica e 1(10%) com Linfoma 

de Burkitt. 

De acordo com o registro do setor de Hematologia do Hospital Universitário Antônio 

Pedro, durante o período de coleta de dados foram internadas 32 pessoas e, dentre elas 

ocorreram 9 (28,12%) casos de leucemias e 7 (21,87%) casos de linfomas confirmados. 

Gráfico 5 – Distribuição por Principais Diagnósticos Médicos 

 
De acordo com dados do INCA (2011), a incidência esperada para o ano de 2012/2013 

de Linfoma não Hodgkin é de 9.640 novos casos (5.190 homens e 4.450 mulheres). Já para os 

casos de Leucemia, são esperados 8.510 novos casos (4.570 homens e 3.940 mulheres).  

Com o fim da primeira parte da entrevista e conhecimento dos participantes, as 

entrevistas eram iniciadas. Ouvindo o que os pacientes tinham a dizer a respeito da música, as 

respostas foram variadas em alguns aspectos, porém na maioria das vezes, as respostas se 

repetiam, sendo umas mais extensas e detalhistas e outras mais curtas. As reações e 

expressões faciais também eram diferentes, porém, reações de euforia, felicidade e expressões 

de alegria foram as mais encontradas. 
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A música na Vida e a vida da Música 

A forte relação que a música tem com a vida de cada um é um fator importante a ser 

considerado, pois a subjetividade identificada pode desencadear alterações relevantes no 

cliente, conforme afirma McCaffrey, Locsin5

Quem é que não gosta de música né? Eu gosto de música romântica, gosto de 
samba, mas romântica é o meu forte. [...]então são músicas que me tocam mesmo.. 

 (2002 apud PUGGINA, SILVA, 2009, p. 438), 

ao falar da importância da preferência musical para tornar a música uma intervenção de 

enfermagem integral: 

 
 
A preferência musical leva em consideração experiências pessoais anteriores como a 
escuta da música, idade, cultura, estado de espírito, gênero e atitude. É previsto que 
exista uma correlação positiva entre o grau de significância que a música tem na 
vida pessoal antes do início da doença e a efetividade da música como intervenção 
durante essa enfermidade. 
 

Correlacionando os dados de outros estudos com este, observaram-se resultados 

semelhantes. Assim, a relação da música na vida dos sujeitos foi observada logo na primeira 

pergunta, onde se questionava se gostavam de música, qual estilo musical e com que 

frequência ouvem. Todos os sujeitos do estudo demonstraram que gostam de música, porém 

não necessariamente o mesmo estilo musical e nem a mesma frequência. A relação mais 

encontrada com a música e a vida dos pacientes foi música e festa e música e produção de 

algum efeito, como podem ser identificadas nas seguintes falas dos sujeitos: 

 
 

Se eu gosto? Mas que pergunta boba.. é lógico! Olha, na verdade todos. Gosto de 
bolero, gosto de valsa, gosto de tango, gosto dessas músicas modernas aí que eu 
fico dançando sozinho na varanda(DÓ MAIOR) 
 
Adoro (sorrindo). Sou romântica, né? Gal costa, Ivete Sangalo e mais vários 
artistas. Toda hora que posso, eu vejo, entendeu? Lá em casa tem muita "festeira", 
tem muita festa, todo mundo gosta muito de festa, essa aí que o diga, festeira 
(apontando para a filha).(MI MAIOR) 

 
Outro dado obtido através da primeira pergunta, foi a representatividade de uma 

referência musical de acordo com o estilo que os pacientes gostavam, como pode ser visto nas 

falas: 

 
 

Gosto (risos). Sertanejo. Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Xororó.(LÁ 
MENOR) 
 

                                                           
5McCaffrey R, Locsin RC. Music listening as a nursing intervention: a symphony of practice. Holist Nurs Pract 
2002; 16(3): 70-7. 
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ouço muito Roberto Carlos, porque quem não é fã de Roberto Carlos? Ouço música 
romântica mesmo.. Amado Batista...(FÁ MENOR) 

 
Por fim, outra repetição presente na fala dos sujeitos foi à presença do rádio como 

instrumento para ouvir as músicas, conforme mostram as falas desses mesmos pacientes: 

 
 

Praticamente no radinho (risos). Primeiro eu escuto as minhas músicas de religião, 
depois enquanto eu estou fazendo as minhas coisinhas...enquanto eu to trabalhando, 
bem baixinho.(LÁ MENOR) 
 

Ah, lá em casa eu sou fã de rádio. Vejo muito pouco televisão. Tá todo mundo vendo 
televisão e eu to ouvindo o meu radinho.(FÁ MENOR) 

 
A segunda pergunta da pesquisa era para os pacientes falarem sobre a música na vida 

deles. Para todos os pacientes a música gerava algum tipo de emoção, principalmente a 

alegria. 

 

 
A música na minha vida, me faz viver com alegria, vontade de viver, porque a 
música faz parte da vida, né? Então, eu gosto muito de música por isso.(MI 
MAIOR) 
 
Ah eu gosto, é legal, é divertida, alegra o coração, eu gosto.(RÉ MAIOR) 
 
Ah, tudo né? A alegria, quando você tá assim.. enjoada, aborrecida.. quando você 
liga o rádio aquilo, poxa, você esquece daquela tristeza. É alegria, só alegria.(SOL 
MAIOR) 

 

Além da alegria, falar de musica remetia a história pessoal dos sujeitos, ajudando a 

configurar a sua identidade e lembranças do passado, como ilustram as falas:  

 
 

Me faz bem, me deixa alegre, tem músicas que a gente vê a nossa história na 
música.(SI MAIOR) 
 
Música na minha vida é tudo. A música me alimenta, me estimula, sem a música, 
poxa vida.... Eu quando era mais jovem até batia pandeiro em um grupo, hoje em 
dia fala pagode, mas era sambista.. samba, cantava, ia pra seresta. (FÁ MENOR) 

 

A relação da música com a emoção foi descrita por Juslin, Västjfall (2008) onde os 

mesmos, motivados pelo pequeno número de produções científicas acerca desse assunto, 

realizaram uma extensa revisão da literatura e propuseram seis mecanismos psicológicos 

pelos quais a audição musical induz emoções: reflexos cerebrais, condicionamento avaliativo, 

contágio emocional, imaginação visual, memória episódica e expectativa musical. 
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Relacionado a essa pesquisa, as emoções descritas foram coerentes com o mecanismo de 

memória episódica.  

A memória episódica é o processo pelo qual a emoção é induzida no ouvinte porque a 

música evoca uma memória de um evento particular e pessoal (LEÃO, 2010).  

Essa emoção pode ser percebida nas seguintes falas: 

 
 

Porque eu dançava muito baião quando era mais novo. Lá pros meus 17, 18 anos só 
dava baião. Por isso que eu levei o apelido de Rei do Baião. (DÓ MAIOR) 
 
Inclusive foi até num dia desses, um temporal feio que eu panhei no caminho, eu vim 
de Iguaba pra cá, meu filho, mas que temporal, sabe? Eu tava achando que não ia 
chegar em casa. Porque aonde a gente tava, tava um buracão. Então tava aquele 
moínho de água cheio, o carro não podia se afirmar. Aí eu lembrei do hino, chamei 
no nome de Jesus, cantei o hino e olha, de repente, aquilo clareou, fez sol, 
entendeu? Aquele sol bonito, aí deu pra todo mundo sair, ir embora. Muito bom, 
muito bom.(SOL MAIOR) 
 
Ih rapaz, aquela música marcou muito a minha vida, foi o primeiro beijo que eu dei 
na menina. Até hoje eu recordo dela. (LÁ MAIOR) 

 
A quarta pergunta, também integrante desta categoria, foi se existia alguma música 

marcante na vida dos pacientes e, se existisse, por qual motivo. Nessa pergunta, apenas um 

paciente disse que não tinha nenhuma música marcante, enquanto os outros falaram 

especificamente de uma música ou falavam que tinham, porém eram muitas músicas e não 

estavam conseguindo definir qual seria a mais marcante. O motivo pelo qual as músicas se 

tornaram marcantes eram bons ou ruins, mas sempre traziam memórias passadas ou, em 

alguns poucos casos, memórias recentes. 

Em alguns casos, o motivo pelo qual as músicas se tornaram marcantes tem relação 

com situação conjugal e/ou familiar, seja por motivos bons ou ruins. O paciente Ré menor e 

Lá maior demonstraram tristeza ao falar desse aspecto por motivos distintos. O paciente Ré 

menor lembrou-se de uma garota que ele gostava. Porém, ele não era casado com ninguém e 

nem tinha uma companheira. Já o paciente Lá maior também se lembrou de uma garota que 

ele gostou, porém, acabou se casando com outra pessoa, mas não se esqueceu dessa outra 

menina. 

 
 

Existe. Amado Batista. (CANTANDO) "Eu sei, esse amor que fez você me amar". 
Isso aí. (AMADO BATISTA - RECLAMANDO SUA AUSÊNCIA). Porque tem uma 
mulher que eu gosto dela. E gosto até hoje (desvia o olhar para o lado).(RÉ 
MENOR) 
 
Ah, existe. Que beijinho doce (BEIJINHO DOCE - ELIANA E ADELAIDE 
CHIOZZO). Ih rapaz, aquela música marcou muito a minha vida, foi o primeiro 
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beijo que eu dei na menina. Até hoje eu recordo dela. Quanto toca essa música no 
rádio... me dá uma tristeza, uma lembrança.. eu fico porque eu tô longe e ela tá 
longe também, não deu pra casar. O pai dela não gostava de mim porque na roça 
eu era meio maluco né.. então ele não gostava de mim e ela casou com outro cara. 
E aquilo me arrebentou todo e até hoje eu me alembro dela. Era um mulherão 
rapaz, índia, cabelo comprido, todo mundo lá no lugar ficava com ciúme... mas era 
um mulherão mesmo. Até hoje eu lembro dela, sério mesmo. Paixão daquelas das 
"brabas" mesmo de arrebentar o coração. Namorei, casei, mas nunca sou 
apaixonado igual, sério mesmo.(LÁ MAIOR) 

 
Isso nos remete novamente a pensar sobre o fenômeno da memória episódica também 

já apresentado anteriormente. Complementando essa informação, Leão (2010, p. 355) diz que: 

 
 

Pesquisadores sugerem que a música frequentemente evoca memórias e, quando 
uma delas vem à consciência, a mesma emoção associada a essa memória também é 
evocada. As memórias evocadas pela música tendem a envolver relações sociais do 
ouvinte; todavia ela pode envolver todo tipo de evento.  

  
Quando perguntados sobre a música marcante, alguns pacientes faziam questão de 

cantá-las, o que era entendido como um momento de completa distração e minimização da 

preocupação com a doença/tratamento, motivos relevantes para o incentivo da intervenção 

com música no ambiente hospitalar. Naquele momento eles não estavam se importando onde 

estavam ou quem estava por perto, apenas queriam cantar para novamente “viver” o passado 

marcante lembrado por um instante por meio da música. O que foi visto, novamente, foi uma 

forte relação da música com a relação conjugal/família.  

 
 

Paciente Fá menor: “Tem muita música marcante. Se eu for citar todas, eu vou falar 
muitas. Oh, existe uma música, o nome dela é "tu" (TU - JULIO CESAR). Essa 
música marcou a minha vida, porque a letra dela tudo me dizia depois de uma 
separação que eu tive, essa música marcou a minha vida. Porque a letra diz 
(CANTANDO) "Quando tu partiste me deixaste teu olhar, triste aqui dentro de mim" 
aí vai embora. Esse é o lado ruim da coisa, porque marcou porque a menina saiu. E 
nessa época, por incrível que pareça, a música era um sucesso. Agora, tem músicas 
que eu gosto. Oh, tem outra música que eu gosto, Desabafo, do Roberto Carlos. 
Marcou porque eu tava num momento bom, namorando uma menina. A música diz 
assim (CANTANDO) "Porque me arrasto aos teus pés? Porque me dou tanto assim? 
E porque não peço em troca nada de volta pra mim?" Essa foi nos anos 80. Vou 
parar por aqui porque senão terão muitas outras..”(FÁ MENOR) 
 
Paciente Lá menor: “Em frente ao portão, do Roberto Carlos (O PORTÃO - 
ROBERTO CARLOS). (CANTANDO) "Em frente ao portão, meu cachorro me 
sorriu latindo, minhas malas coloquei no chão, eu voltei". Você lembra? É linda 
ela! Essa aí marcou muito. Marcou porque foi uma fase que eu me aborreci com o 
meu esposo e no momento que a gente tava discutindo eu achei que aquela hora ali 
tava tocando no rádio. Eu era noiva, muito bacana, nós éramos noivos, aí 
terminamos.. mas na hora rodou a música, aí eu disse "caraca, essa acabou" aí 
ficou pra sempre. E pior que ele também gosta. Ele acabou voltando depois, voltou, 
pediu perdão, chorou.. é aquela coisa que marca né. Acontece ali naquele momento 
e mexe com os seus sentimentos.. na hora estar rolando essa música.. marca, pode 
saber que marca. Isso é legal, muito bacana, ter coisas que "marcou" a sua vida, 
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você não esquece, você se lembra, lembrar do passado, do presente, essa entrevista 
é muito bacana.”(LÁ MENOR) 
 
Paciente Ré maior: “Ai nossa, eu tenho várias... escolher uma agora... ah tem um 
montão.. agora eu não sei, sei lá.. eu gosto muito de música internacional... tem 
várias, assim, ... uma específica eu nem sei te dizer. Ah, várias coisas, meus filhos, 
ex marido, traste de ex marido (risos) e assim vai. Mas assim, tem várias. Sei nem te 
dizer umazinha assim..”(RÉ MAIOR) 

 
Por fim, a religiosidade também foi um motivo presente quando perguntados sobre a 

música marcante. Estudos relacionados à música e religião/religiosidade/espiritualidade são 

geralmente associados ao tratamento com pacientes em cuidados paliativos, como pode ser 

visto no estudo de Seki, Galheigo (2010, p. 280) quando as mesmas dizem que: 

 
 

A música pode facilitar, de diferentes modos, a despedida. Canções suaves de ninar 
podem ser usadas, pois remetem às sensações de cuidado e proteção, e podem ajudar 
a aliviar o medo do abandono durante o processo de passagem. Existem estilos 
musicais que podem se relacionar com a espiritualidade, como os cantos gregorianos 
e a música erudita, e que podem estimular sentimentos de serenidade, em especial 
no momento da morte. A música pode também preencher, com beleza e significado, 
os momentos de silêncio tão difíceis de serem suportados quando se acompanha 
alguém que está morrendo, criando um ambiente mais confortável. 
 

 

Isso também pode ser ilustrado na fala do paciente Sol maior: 

 
 

Ah, tem, quem não tem, né? Quem não tem a música marcante... tem tantas.. tem 
uma que.. qualquer música? Ah, tem um hino sabe? Tem um hino que eu ainda vou 
aprender que eu só sei assim.. eu não consigo, eu choro, mas choro, me emociona 
muito. Um hino da igreja, sabe? Me faz milagre sim. Faz milagre em mim. Quantos 
apertos eu passo, aí eu me "alembro" do hino, canto o hino com aquela fé, meu 
filho, que quando eu vejo aquilo passou.(SOL MAIOR) 

 
O que foi observado na fala da paciente é que o momento de relacionar 

música/religião/saúde não é necessariamente apenas na hora da morte. Também podem ser 

lembradas num momento distinto da vida da pessoa, mas sempre é lembrada como um 

instrumento para enfrentar situações difíceis e, consequentemente, gerar conforto espiritual 

quando a situação é superada. 

 

A música no cuidado em saúde 

A terceira pergunta foi com base na crença deles de que a música poderia beneficiar a 

recuperação da saúde e de que maneira. Todos os pacientes afirmaram que a música poderia 

auxiliar na recuperação da saúde. O mecanismo com o qual a música poderia auxiliar foram 

descritos de maneiras parecidas, sempre voltadas para o lado emocional. A resposta do 
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paciente Ré menorrepresenta bem essa afirmação, pois era um paciente que se encontrava em 

um quadro depressivo, pedindo o isolamento dos outros pacientes, que faleceu 4 dias após a 

entrevista. 

 
 

Pode. Porque ela favorece a mente das pessoas. Ajuda a esquecer... ajuda (pausa), 
ajuda a botar pra fora o mau pensamento. (RÉ MENOR) 
 
Pode. É porque às vezes a pessoa tá muito pra baixo, caída, e a música levanta o 
moral da gente, dá uma moral boa [...]E sem a música a pessoa fica meio caída, 
apagada, não escuta nada, parece que tá deserto, desolado, e a música bota a gente 
pra cima.(LÁ MAIOR) 

 
Alguns aspectos também ganham relativa importância a serem analisados na fala dos 

outros sujeitos. A experiência em grupo foi citada pela paciente Lá menor como sendo 

marcante e extremamente benéfica, corroborando com as definições da Intervenção Musical 

Integrativa já explicitada. Durante a sua hospitalização, a paciente Lá menor recebeu a visita 

do grupo do qual eu fiz parte de 2009 até 2011 chamado "Boa Noite Bom Dia HUAP", que 

conta, em sua maioria, com voluntários, sendo eles da área da saúde ou não, independente de 

estarem cursando o ensino superior, bolsistas e professores (médicos, enfermeiros, 

terapeutas). Esse grupo faz parte de um projeto de extensão e tem como objetivo levar a arte 

(música, dobraduras, etc) como instrumento de cuidado complementar aos pacientes de todos 

os setores do hospital.  

 
 

Eu acho. Esses dias, tem um grupo aqui, que não sei se você sabe...Menino, eu tava 
num baixo astral, assim, muito mal, e eles cantando lá na sala e eu achei aquilo 
lindo, começou a mexer com a minha mente, foi tirando aquele problema de doença, 
afastando, afastando... daqui a pouco eles vieram brincar com a gente, não foi uma 
bênção? Nossa, eu a-do-rei. Dali pra cá melhorou tudo! Me relaxou muito! Agora 
dia da mulher (8 de março) eles também vieram aqui e só cantaram uma música.. 
da outra vez eles cantaram três músicas. Foi bacana mesmo, eles dançavam (risos), 
faziam os ritmos da música, foi bacana pra caramba. Dali pra frente levantou o meu 
astral. (LÁ MENOR) 

 
Outro aspecto interessante de ser analisado foi durante a fala do paciente Fá menor.  

 
 

Eu acho. Por exemplo, às vezes você não tá muito bem, tá meio pra baixo 
psicologicamente, ela melhora o astral da gente. Ela pode não melhorar 
clinicamente assim.. mas o emocional melhora. A pessoa fica outra coisa. (FÁ 
MENOR) 

 
Essa fala representa a dissociação que existe para algumas pessoas a respeito do 

conceito de saúde mais recente, que se refere ao completo bem-estar biopsicossocial.  
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Ou seja, se o "emocional melhora", consequentemente estamos melhorando sua saúde 

também. Além disso, também representa a falta de divulgação em massa dos resultados 

clínicos provenientes do uso da música para os pacientes. Muito se fala do aspecto positivo 

relacionado ao lado emocional, porém não muito dos aspectos clínicos (entendidos aqui como 

alterações fisiológicas, aumento da produção de endorfinas, alteração da frequência 

respiratória, etc) 

Além das diversas pesquisas divulgadas durante a composição desse trabalho, outro 

exemplo ganha destaque sobre a temática. Bradt et al (2011) realizaram uma revisão 

sistemática com relação aos efeitos a música como intervenção complementar para pacientes 

com câncer. Num total de 30 estudos selecionados e 1.891 pacientes com câncer, foi visto que 

a música diminuiu moderadamente as taxas de ansiedade e dor e diminuiu numa taxa menor a 

frequência cardíaca e respiratória e a pressão arterial. Estudos como esse mostram que não 

somente o efeito benéfico se restringe ao lado emocional do ser humano, mas também exerce 

grande influência fisiológica.  

Outro estudo com relação à analgesia alternativa diz que: 

 
 

Do ouvido, o som é decodificado na cóclea em impulso nervoso é conduzido ao 
tálamo de onde é redistribuído para a amígdala (emoção), para o hipocampo 
(memória) e para o córtex temporal (integração dos engramas da audição). Na 
interação música e analgésico, ouvir clássicos suaves de ritmicidade lenta ou música 
com sons naturais (pássaros, água, floresta) tem aspectos positivos, como o aumento 
de distração, conforto, bem-estar e bom humor dos pacientes internados e 
acompanhantes, mas também das equipes médica e paramédica. (VALE, 2006, p. 
539) 
 

A teoria pela qual a música age diminuindo a dor se dá pela Teoria do Portal no 

controle da dor: a música age como um estímulo em competição com a dor, fazendo com que 

a pessoa se distraia e desvie sua atenção da dor; desta forma, o estímulo doloroso é modulado. 

(TODRES, 2006).  

Outros estudos foram feitos para correlacionar o ritmo musical com alterações 

cardiovasculares, cerebrovasculares e respiratórias. Foi visto que ritmos mais lentos 

produziam um efeito relaxante, com redução da frequência cardíaca, da pressão arterial e da 

ventilação, enquanto músicas de ritmo mais rápido provocavam a ativação simpática, 

aumentando o ritmo da respiração, a pressão arterial e os batimentos cardíacos. (BERNARDI, 

PORTA, SLEIGHT, 2006, pp. 445-52) 

Portanto, a divulgação em massa desses dados é importante, pois muitos pacientes 

fazem referência aos meios de comunicação como instrumentos em que ouvem músicas e 
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também as notícias. Isso pôde ser notado na fala do paciente Dó maior, que evidencia a 

veiculação das notícias com relação a essa temática: 

 
Pode. Eu vejo às vezes na televisão os músicos indo fazer visita no hospital, então, 
aquilo na minha opinião traz benefícios para as crianças, benefícios para o adulto, 
claro que faz. É muito bom.”(DÓ MAIOR) 

 

 

 

 Assim, constatamos com as falas dos sujeitos e os estudos sobre a música no cuidado 

em saúde que ela pode ser uma ferramenta que favorece a recuperação do paciente e, no caso 

desse estudo, atua como uma forma de suporte e conforto em momentos difíceis de 

adoecimento e hospitalização, podendo, portanto, ser uma prática complementar no cenário 

hospitalar, proporcionando sensação de bem-estar que, aliada ao tratamento, propicia 

adaptação do paciente, harmonizando o espaço do cuidado ao paciente onco-hematológico 

hospitalizado, como ilustra o esquema a seguir. 
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MÚSICA 

Efeitos na pessoa/ambiente 

Pessoa Ambiente 

• Traz memórias 
• Desperta 

emoções/sentimentos 
• Desencadeia resposta 

biológica: Bem-estar 

• Agregar pessoas 
• Favorece a socialização 
• Alegra, ilumina o 

ambiente 

Política Nacional de 
Humanização 

Cliente onco-hematológico 

Situação de hospitalização: 
Isolamento social 
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Situação de adoecimento: 
Tristeza, medo 

Música estimula o núcleo sadio da pessoa, 
sendo assim, uma ferramenta complementar de 

cuidado integral 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“The end of the beginning” 
(The end of the beginning - Black Sabbath) 

 

 

 

 

 

 

 

Esse trabalho foi desenvolvido com clientes onco-hematológicos hospitalizados com o 

objetivo de descrever o significado da música para o cliente onco-hematológico hospitalizado 

e analisar a relação música, cuidado e saúde na perspectiva desses clientes. 

A metodologia adotada foi baseada na necessidade do trabalho de que as falas dos 

sujeitos fossem analisadas minuciosamente a fim de responder os objetivos da pesquisa. Por 

isso, o método qualitativo escolhido possibilitou a correlação da caracterização dos sujeitos 

com os dados mais recentes apresentados e também a compreensão das falas dos 

participantes. 

De acordo com os dados obtidos da caracterização, constatou-se que metade dos 

participantes eram homens e a outra metade mulheres, com idade média de 56,4 anos. A 

maioria era branca, evangélica, residente de São Gonçalo e Itaboraí e casada. O diagnóstico 

mais predominante foi o de Leucemia Mielóide Aguda, seguido de Linfoma Não Hodgkin.  

Na primeira categoria, o significado da música foi descrito pelos pacientes como 

sendo um instrumento que trazia alegria, festa e despertava as mais diferentes emoções. Não 

só isso, mas também foi visto que a música significa o despertarda memória episódica, que é 

o resgate de um evento passado marcante para a pessoa. Outros achados importantes dessa 
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categoria remetem à identificação da vida pessoal do sujeito na história da música, relação da 

música com situações conjugais/família e religiosidade. 

A outra categoria foi responsável por responder a relação música, cuidado e saúde na 

perspectiva desse cliente. Para a resposta dessa relação, foi perguntado se ele acreditava que a 

música poderia ajudar na recuperação da sua saúde. Com isso, obteve-se que todos os 

participantes acreditavam que a música, de fato, poderia ajudar na sua recuperação. O 

principal mecanismo com o qual a música poderia atuar para a melhora foi descrito como 

melhora do lado emocional. Nesse âmbito, foi visto que existe a dissociação do lado 

emocional com o quadro clínico, ou seja, para eles, não necessariamente melhorando o lado 

emocional há algum efeito clínico. Isso nos remete a pensar na importância da divulgação de 

mais estudos acerca da temática, não somente para a comunidade científica, mas também para 

todas as pessoas através dos meios de comunicação. 

Com o fim do trabalho, foi constatado que alguns pesquisadores nacionais se destacam 

na área da pesquisa com a música e saúde, porém, o número de produções científicas 

nacionais ainda pode ser considerada incipiente. As publicações mais recentes e completas a 

respeito do efeito da música na saúde são norte-americanas e, em grande parte, o acesso não 

está disponível para o público, o que limitou o embasamento das questões levantadas nessa 

pesquisa. Junto com o reduzido número de pesquisas científicas, a utilização da música nos 

hospitais passa por outras dificuldades de caráter acadêmico-técnico-científico, sociopolítico e 

filosófico, como a falta de profissionais especializados, a ausência de uma visão 

interdisciplinar sobre a utilização da música e a falta de sensibilização para a utilização da 

música nas instituições de saúde como prática complementar ao cuidado em saúde no cenário 

hospitalar principalmente, ainda compreendido na perspectiva da doença com poucas 

iniciativas para a promoção da saúde. 

Por fim, esse trabalho é de grande relevância para a enfermagem, pois o enfermeiro é 

o profissional de saúde que está grande parte de seu horário de trabalho com o cliente. 

Portanto, ele tem oportunidade de interagir com ele e entender suas dificuldades perante a 

hospitalização. O enfermeiro, junto com a equipe de saúde, deve buscar alternativas de 

promover o bem-estar e uma melhora da qualidade de vida do cliente hospitalizado, 

utilizando-se de criatividade e inovação. Com isso, a música pode ser usada como uma 

ferramenta no cuidado e recuperação deste cliente, para além da doença, em uma perspectiva  

visão holística e humanizada, visando a promoção do bem-estar mental e emocional. 

Espera-se que a comunidade acadêmica não apenas se sensibilize, mas que conheça e 

pesquise a respeito da importância da música como uma prática complementar ao tratamento 
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farmacológico como produtora de efeitos benéficos para que, então, a música passe a ser 

difundida mundialmente como um instrumento capaz de exercer significativa melhora no 

quadro geral do paciente, como uma importante ferramenta na humanização da assistência e 

das pessoas que atuam em unidades de saúde e de pessoas que se encontram hospitalizadas 

em situação de adoecimento.  

Cuidar é uma arte, e como tal implica em usar formas sensíveis e criativa de ver, 

conviver e se relacionar com os outros estabelecendo interações harmoniosas em um ambiente 

que favoreça a recuperação da saúde, a partir do estimulo ao núcleo saudável de pessoas em 

situação de fragilidade física, psíquica e social. Isso porque: 

“A música presta auxílio a mentes enfermas, arranca da memória uma tristeza 

arraigada, arrasa as ansiedades escritas no cérebro e, com seu doce e esquecedor antídoto, 

limpa o seio de todas as matérias perigosas que pesam sobre o coração". (SHAKESPEARE) 
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APÊNDICES 

 
“Let's sing to be happy 

To feel things, to communicate and be heard 
We sing out to protest and to project 

And to harmonize with birds 
Whether it's your birthday or your dying day 

It's a celebration 
To rejoice, to use your voice 

And give wings to any old choice” 
(Everything is sound - Jason Mraz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE A: Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Dados de identificação 

Título do projeto: "Atenção Integral ao Cliente Oncohematológico Hospitalizado: 

Implicações para o Cuidado de Enfermagem". 

Pesquisador responsável: FÁTIMA HELENA DO ESPÍRITO SANTO 

Instituição a que pertence o pesquisador responsável: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Telefones para contato: (21) 9399-4768 

Nome do voluntário:_____________________________________________________ 

Idade:_____anos              RG:____________________________ 

O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa: "Atenção 

Integral ao Cliente Oncohematológico Hospitalizado: Implicações para o Cuidado de 

Enfermagem", de responsabilidade do pesquisador Fátima Helena do Espírito Santo e do 

acadêmico Matheus Cavalcante de Deus. 

A pesquisa aqui apresentada tem como objetivos: Discutir as possibilidades de 

utilização da música como intervenção no cuidado de enfermagem. Levantar os principais 

diagnósticos de enfermagem CIPE nos clientes onco-hematológicos hospitalizados antes e 

após a intervenção com música. Identificar as reações do cliente onco-hematológico 
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hospitalizado com a música; Analisar os efeitos da música no cuidado ao cliente onco-

hematológico hospitalizado; A pesquisa será realizada através de entrevista antes e após a 

música, os depoimentos serão gravados em aparelho digital MP3 para preservar a 

integralidade dos discursos. 

Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e/ou revistas 

científicas. A retirada do consentimento e permissão de realização do estudo pode ser feita a 

qualquer momento, sem que isso traga prejuízos. Será mantido o caráter confidencial de todas 

as informações relacionadas á privacidade do participante da pesquisa. Este documento será 

elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo representante legal do sujeito da pesquisa e 

uma arquivada pelo pesquisador. 

Eu,______________________________________________, RG nº_______________, 

Declaro ter sido informado e concordo com minha participação, como voluntário, no projeto 

de pesquisa acima descrito. 

     Niterói,____ de _____________ de _________. 

 

___________________________________               ____________________________ 

                      (entrevistado)                                      (responsável por obter o consentimento) 

 

___________________________________              ____________________________ 

                          (testemunha)                                                             (testemunha) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B: Roteiro daentrevista semiestruturada 

 

IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO 

 

 

Nome:___________________________________________ Idade:_______         
 
Data: ___/___/____    Nº prontuário:_________ 
 
Sexo: (  ) Masculino   (  ) Feminino  Religião: _____________ 
 
Raça: ___________________  
 
Naturalidade: ______________________  Nacionalidade: ________________ 
 
Endereço: _____________________________ Bairro: _______________ 
 
Município: ___________________   Estado: ________ 
 
Diagnóstico Médico Principal: ______________________ 
 
Doenças Associadas: ___________________________ 
 
Estado civil: (  ) Casado (  ) Solteiro (  ) Divorciado(a) (  ) Viúvo(a) 
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Grau de escolaridade:  
(  ) Analfabeto     (  ) Ensino médio incompleto 
(  ) Ensino fundamental completo  (  ) Ensino superior completo 
(  ) Ensino fundamental incompleto  (  ) Ensino superior incompleto 
(  ) Ensino médio completo 
 
Profissão Atual: ___________________ 
 

ENTREVISTA 

 

1) Você gosta de música?  (  ) Sim  (  ) Não 

Se sim, qual estilo musical? Com que frequência ouve? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2) Fale sobre a música na sua vida. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3) Você acha que a música pode favorecer a recuperação da sua saúde? Se sim, como? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4) Existe alguma música marcante em sua vida? Se sim, por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5) Impressões do pesquisador: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6) Comentários do sujeito: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXOS 

 

Nunca deixe que lhe digam que não vale a 
pena acreditar nos sonhos que se tem, ou que 
seus planos nunca vão dar certo, ou que você 

nunca vai ser alguém. 
(Mais uma vez - Legião Urbana) 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A: APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 
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