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RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo geral discutir os efeitos da música como terapia complementar 

no cuidado a idosos residentes em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). 

Trata-se de um ensaio clínico com delineamento de séries temporais, usando abordagem 

mista, realizado no período de agosto a outubro de 2018 com 14 residentes de uma ILPI no 

município de Niterói tendo como critérios de inclusão os idosos com idade igual ou superior a 

60 anos, residentes em ILPI e, como critérios de exclusão Idosos com perdas auditivas severas 

ou que entrem nos critérios de descontinuidade (falecimento, internação ou ter uma perda 

auditiva severa). A produção de dados ocorreu em três momentos, no primeiro foi realizada 

avaliação inicial de enfermagem utilizando formulário de identificação, escalas de avaliação 

geriátrica (Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e Escala de Katz) e questões para 

identificar as preferências musicais de cada idoso, compondo um acervo digital individual, 

valorizando suas escolhas e opiniões. No segundo momento foram realizadas quatro sessões 

musicais, uma por semana, usando as músicas selecionadas no primeiro momento e 

reproduzindo-as em aparelho de headfone e, em seguida o idoso respondia uma entrevista 

semiestruturada, no início e final de cada consulta foram verificados os Sinais Vitais e 

aplicada a escala EMADOR e durante as sessões musicais era registrado em diário de campo 

todas as reações apresentadas pelos participantes. No terceiro momento foram aplicadas, 

novamente, as escalas de avaliação geriátrica, estas feitas no final da quarta sessão musical.  

Na análise, por meio da triangulação dos dados, foram associados os resultados quantitativos 

e os qualitativos de cada participante do estudo, com uma visão micro e, no total dos 

resultados, com uma visão macro, dos resultados obtidos. A pesquisa foi submetida ao CEP 

sob o CAAE 79953017600005243 e aprovado sob parecer n°2.548.033. Os resultados 

mostraram que o uso da música aliada ao cuidado de enfermagem de idosos possui efeitos 

significativos na cognição de idosos além de favorecer o acolhimento e a convivência social 

dos mesmos no ambiente de ILPI, além de apresentar diminuição nos relatos de dor e 

diminuição significativa no valor da pressão arterial sistólica e diastólica (p < 0,5), podendo 

ser usada como estratégia no cotidiano do cuidar da enfermagem, considerando-se que, como 

o cuidado, ela favorece a construção de subjetividades inerentes ao afeto e à criatividade e 

colabora tanto para criação de um ambiente terapêutico quanto favorece a expressividade do 

idoso e melhora sua socialização no grupo. 

Palavras chave: Musicoterapia; Idoso; Enfermagem Geriátrica; Instituição de Longa 

Permanência para Idosos. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Motivação para o Tema 

 

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

Em 2007, comecei aulas de teoria musical e uma grande incentivadora dos meus estudos na 

música foi minha finada avó. Com o tempo fui percebendo que, mesmo com os sinais de 

envelhecimento e de Alzheimer começando a se apresentar, como esquecimento de 

determinados fatos recentes e, até mesmo, alguns nomes, quando ela escutava as músicas que 

gostava as memórias associadas a essas músicas eram evocadas e ela contava histórias 

completas, recentes ou antigas. 

Em 2013, quando entrei no Curso de Graduação em Enfermagem, tive a 

oportunidade de participar de projetos de pesquisa e extensão, onde conheci as práticas 

integrativas e complementares. Nessas experiências pude aplicar e pesquisar o uso dessas 

práticas em idosos hospitalizados
1
 e participar em atividades à comunidade como membro do 

projeto de extensão "Projeto Cuidar"
2
, inclusive em eventos internacionais, nacionais e locais, 

com atividades de cuidado usando práticas integrativas e complementares .  

Assim, considerando minha trajetória acadêmica e pessoal, despertei o interesse e 

curiosidade de pesquisar a música e seus efeitos enquanto terapia complementar ao cuidado 

de enfermagem. O trabalho de conclusão do curso de graduação também se baseou nessa 

temática, com o titulo “Música no cuidado ao idoso: Revisão Integrativa” e nela foram 

identificados alguns pontos que motivaram esta pesquisa de campo (LEAL, 2016). 

A partir de então, avaliando os achados e as possibilidades de uso da música como 

aliada ao cuidado de enfermagem, principalmente em idosos, fui motivado em pesquisar os 

efeitos que a terapia com música pode proporcionar ao idoso residente em Instituição de 

Longa Permanência. 

 

 

 

                                                           
1
 Projeto de Pesquisa:  Atenção Integral à Saúde do Idoso hospitalizado em unidades clínicas e cirúrgicas e sua 

rede cuidadora: aplicabilidades das práticas não farmacológicas (PIBIC/CNPq). 

2
 Projeto de Extensão voltado ao cuidado de acadêmicos, profissionais e comunidade mediante uso de práticas 

integrativa e complementares (PROEX/UFF) 
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O Tema e sua contextualização  

 

A população mundial vem aumentando e mudando sua composição, tem ocorrido um 

aumento na expectativa de vida e um declínio na taxa de nascimento, podendo atribuir esse 

fato a uma melhor atenção à saúde, resultando, em um numero menor de crianças em idade 

escolar e um aumento na população idosa, em sua maioria mulheres. O aumento de idosos 

ocorreu primeiramente em países desenvolvidos, se tornando um indicador de melhor 

qualidade da atenção à saúde (JACOB FILHO; KIKUCHI, 2011, p. 3 et seq.; SMELTZER; 

BARE, 2012, p. 3 et seq.). 

Com essa inversão na pirâmide etária, vemos um aumento da incidência e 

prevalência de enfermidades específicas ou mais comuns em idosos, como a Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS), depressão, dores músculo esqueléticas, Mal de Parkinson e Doença 

de Alzheimer, entre outras (IBGE, 2015, passim). Assim a morbimortalidade, do pais, vai 

transitando de uma dominância de doenças parasitárias e infeciosas para um domínio das 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). 

As DCNT são entendidas como um problema de saúde pública e transitam entre 

períodos estáveis e outros instáveis, sendo raramente curáveis, necessitando, assim, de 

estratégias de tratamento e cuidados diferenciados para a promoção da saúde (PESTANA, 

2011, p. 39). Diversos idosos sofrem com múltiplas doenças crônicas, que se asseveram por 

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

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

agravos. (SMELTZER; BARE, 2012, p. 5). 

Dentro do processo de envelhecimento estão envolvidos diversos fenômenos, como, 

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

pelos profissionais de saúde na hora da atenção e cuidado dos idosos (PESTANA, 2011, p. 

38). 

Tais fatores relacionados ao aumento da população de idosos vêm trazendo inúmeras 

mudanças na sociedade, uma das mudanças mais impactantes é o abandono que advêm da 

“falta de tempo” por parte das famílias, para cuidar do idoso, surgindo, assim, a necessidade 

de um cuidador para prestar os cuidados básicos e integrais ao idoso e este fato também levou 

ao aumento do numero de internações em Instituições de Longa Permanência para Idosos 

(ILPI) (SILVA et al., 2017, p. 160).  

Este processo faz com que o idoso tenha que se ajustar longe do seu referencial de 

ambiente e de sua família, forçando-o a criar novas conexões com pessoas estranhas. A 
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institucionalização desse idoso traz para ele consequências biopsicossociais, como a perda da 

dependência funcional e da função cognitiva, além da maior incidência de depressão, 

ansiedade e doenças degenerativas (ibid., passim). 

Logo, vão se perdendo a autonomia, a independência e a capacidade funcional, 

tornando o ambiente cada vez mais degenerativo e prejudicial à qualidade de vida do idoso. 

Além disso, vão sendo adotados diversos medicamentos combinados, aumentando as chances 

de interações medicamentosas e reações adversas. 

Procurando manter a funcionalidade do tratamento, a melhoria da qualidade vida e 

levando em consideração a fase de instabilidade econômica vivida pelo país, priorizando o 

gerenciamento de recursos e ao controle de custos, mantendo como foco o binômio do custo-

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

na Atenção Primária em Saúde (APS), as Práticas Integrativas e Complementares (PICs). 

Tendo por objetivo alcançar melhores resultados em saúde, menores custos e gerarem 

satisfação dos usuários (BRASIL, 2012, passim; SMELTZER; BARE, 2012, p. 4). 

As PICs são denominadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de Medicina 

Tradicional e Medicina Complementar e Alternativa (MT/MCA), tendo sido recomendada aos 

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

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

Seguindo a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) de inserção e 

integração da MT/MCA no sistema oficial de saúde, o Brasil teve a iniciativa de implementar 

as práticas não-farmacológicas no SUS, o que levou a ser elaborado, em 2006, a Política 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) (BRASIL, 2012, p. 9).  

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

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

acupuntura, homeopatia, plantas medicinais e fitoterapia (ibid., passim). E em março de 2017 

foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) a Portaria nº:849 que, em seu artigo 

primeiro, inclui na PNPIC outras práticas como a Arteterapia, Dança Circular, Meditação 

Reflexoterapia, Reiki, Yoga, Shantala e a Musicoterapia (BRASIL, 2017, p. 68). 

Entre tais terapias, destaca-se a musicoterapia que, através do som, ritmo, harmonia e 

melodia, atua prevenindo patologias e também pode ser usada no tratamento ou cura das 

mesmas. 

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

desenvolvida por um profissional qualificado nesta área, o musicoterapeuta. Então, as práticas 
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que utilizam a música, que são aplicadas por profissionais na área de saúde, mas que não são 

musicoterapeutas não deve ser chamado musicoterapia e sim intervenção com música. 

De acordo com o Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, as 

Práticas Integrativas e Complementares (PICs), podem ser prescritas por médicos, 

enfermeiros, fisioterapeutas, professores de educação física (BRASIL, 2017, passim). 

A Enfermagem que, por vezes, incentiva os pacientes a assumirem o controle de sua 

saúde, tem um papel fundamental no quadro atual (TAETS; BARCELLOS, 2010, p. 1010). 

Além disso, é a profissão que tem por especificidade e essência, o cuidado ao indivíduo de 

forma holística e integral logo, também deve estar a frente do cuidado ao idoso (PESTANA, 

2011, p. 28). 

Reforçando essa afirmativa, Espírito Santo, Leal, Souza e Silva Neto (2019, passim) 

enfatizam que as PICs na Enfermagem podem ser associadas ao cuidado de enfermagem pela 

forma de abordar e entender o ser humano em uma perspectiva integral valorizando sua 

trajetória de vida, suas características individuais e formas de lidar com a saúde e doença, por 

meio de uma escuta acolhedora e ativa que favorece a expressão de idéias, conhecimentos e 

experiências e permite estabelecer um vinculo terapêutico. 

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

como reduzir a ansiedade e promover conforto e, para Sales et al. (2011, passim), a música 

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

comprova o efeito ansiolítico que a música exerce em diversos casos pois, como referem 

Oliveira et al. (2012, p. 89) a música promove melhora do humor, redução da agressividade, 

influência no estado depressivo e melhora o padrão de sono.  

Nesse sentido, a música para além de um divertimento, também contribui para a 

construção da personalidade. Logo, toda e qualquer música pode ser usada de uma forma 

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

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

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

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

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

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

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

p, 35). 

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

ninguém é o que é sem ser lembrar-se do que foi. Ninguém reproduz uma lembrança ou 
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memória semelhante à outra pessoa, mesmo representando o mesmo fato ou momento. Esta 

memória pode ser visual, olfativa, sentimental, gustativa ou ainda sonora (PAIVA, 2011, 

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

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

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

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

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

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

SILVA; SALES, 2013, p. 628). 

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

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

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

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

de vida. 

Á luz dessas considerações foi definido como objeto de estudo: Os efeitos da música 

como terapia no cuidado a idosos em ILPI. 

 

Questão de Pesquisa: Quais são os efeitos do uso da música no cuidado a idosos em uma 

ILPI? 

 

Hipóteses: 

Hipótese: A terapia com música apresenta efeitos benéficos ao idoso em ILPI. 

Hipótese nula: A terapia com música não apresenta benefícios ao idoso em ILPI. 

 

Objetivos 

Objetivo Geral: Discutir os efeitos da música como terapia complementar no cuidado a idosos 

em ILPI. 

 

Objetivos Específicos 

Caracterizar os idosos residentes na ILPI 

Aplicar a música como terapia complementar ao cuidado de idosos em ILPI. 

Descrever os efeitos da terapia com música em idosos em ILPI. 
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Justificativa 

 

 Foi realizada uma revisão integrativa na literatura, para analisar o estado da arte, 

conduzida para identificar, analisar e sintetizar os estudos existentes. Foram seguidos os 

passos propostos por Souza, Silva e Carvalho (2010, passim), onde primeiramente foi  

elaborado a questão norteadora: “Como a música vem sendo utilizada no cuidado ao 

idoso?”. 

Em seguida foi feita a busca nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem 

on-line (MEDLINE), Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Base de dados de 

enfermagem (BDENF), e Public Medline (PUBMED) com os descritores: “Musicoterapia”, 

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

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

Aged” e “Music Therapy AND Nursing”. 

Foram aplicados filtros de ano (“2012” OR “2013” OR “2014” OR “2015” OR 

“2016”) e de tipo de estudo (“Relato de Caso” OR “Caso Controle” OR “Ensaios Clínicos” 

OR “Coorte” OR “Ensaio Clínico Controlado” OR “Estudos Clínicos” OR “Artigos de 

Pesquisa”). Os critérios de inclusão adotados foram: Artigos que apresentassem pesquisas 

realizadas com idosos; Artigos que usaram como estratégia de intervenção a música; e Artigos 

que estavam disponíveis na íntegra e gratuitos nas bases de dados descritas a cima. E critérios 

de exclusão: Artigos que não discutirem a temática proposta; Artigos de revisão integrativa ou 

sistemática; e Artigos que se encontravam repetidos nas bases de dados. 

Na fase seguinte foram coletados os principais dados dos artigos em um instrumento 

de coleta de dado e em seguida foi feita a analise critica dos artigos e categorizados quanto 

seus eixos temáticos 

Identificou-se na busca 17.485 artigos e, após aplicação de filtros, restaram 851 os 

quais após aplicação dos critérios de inclusão restaram 22 artigos, destes: nenhum era da 

BDENF e da LILACS, 19 da PUBMED, três da SCIELO e um da MEDLINE. 

Evidenciou-se que a maior parte dos estudos (72,7%) foram realizados em 

instituições hospitalares, no período perioperatório, em procedimentos radiológicos, 

citoscopia e cateterismo cardíaco e durante a ventilação mecânica, seguidos de 18,3% dos 

estudos realizados em casas de repouso, ou ILPIs. Esse achado corrobora com a pesquisa 

realizada por Rohr (2013, p. 33), em que ele afirma que o predomínio do uso da música é no 
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ambiente hospitalar (58,0%), principalmente durante a realização de exames, cirurgias e 

outros procedimentos invasivos e em menor quantidade (22,0%) foram encontradas pesquisas 

utilizando música em ILPIs. 

No que se refere às categorias profissionais envolvidas nos estudos analisados, 

percebe-se que a maior parte dos estudos foi realizada por Médicos (59,1%), seguido por 

31,8% realizados por Enfermeiros. Esse dado diverge do que foi observado por Gomes e 

Amaral (2012, p. 108) em seu estudo, pois eles identificaram diversas categorias profissionais 

pesquisando na área, como, farmacêutico, musicoterapeuta, professora de música, enfermeiro 

e educador físico. E se faz necessário que diversas categorias profissionais pesquisem sobre o 

tema, pois desta forma irá contribuir para inserção da música nos tratamentos, beneficiando os 

usuários do serviço de saúde. 

Dos artigos incluídos na revisão, em 45,5% a maioria dos idosos foi do sexo 

feminino, fenômeno esse que pode ser explicado pela maior expectativa de vida das mulheres, 

comparado à expectativa de vida dos homens (FELIX, 2009, passim). 

A maior parte dos estudos teve procedência no Reino Unido (22,7%), seguido de 

18,2% dos EUA, mas houve representatividade de países de todos os continentes, como, 

Suiça, Espanha, Noruega, África do Sul, Brasil, China, Japão, Austrália, Alemanha e Hong 

Kong. Este resultado assemelhou-se ao encontrado por Vicente (2011, p. 21) em sua revisão, 

que encontrou a maioria dos artigos nos EUA (33,3%), seguido do Brasil com 16,7%, e 

também houve pesquisas realizadas em diversos continentes, como Austrália, Canadá, China, 

Coréia, Escócia, Itália, Irã, Taiwan, Vietnã e Suécia. 

A música tem se mostrado uma intervenção terapêutica bastante eficaz em pessoas 

idosas com condições de saúde física prejudicadas, como na Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crônica ou dor crônica, trazendo benefícios psicológicos, neurológicos, cognitivos e sociais. 

Tendo influências positiva na região do cérebro responsável pela ansiedade e estresse, e assim 

o paciente relata maior felicidade e satisfação com a vida, além de menores escores de solidão 

e depressão (MELO et al., 2015, passim; SILVA et al., 2014, passim; AMENGUAL et al., 

2013, passim; COULTON et al., 2015, passim; TSE et al., 2014, p. 2 et seq.; LIU et al., 2014, 

passim). 

Na área de saúde mental, a música tem sido vista com um grande potencial, no 

tratamento dos sintomas e redução da gravidade das condições de depressão e esquizofrenia, e 

além de tratar patologias ela pode ser usada ocasionando o bem-estar nos usuários do serviço 

(FANCOURT et al., 2016, passim). 
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Segundo Fancourt et al. (2016, passim), a música mais rítmica aumenta a atividade 

anti-inflamatória, elevando a quantidade de Interleucina-4 (IL4) e Antitrombótica assim como 

acontece em pacientes que estão se recuperando de depressão. 

Tanto para Sakamoto, Ando, Tsutou, (2013, p. 781 et seq.), como para Ridder et al. 

(2013, passim) e para Hsu et al. (2015, passim) o uso da música de forma ativa, como seu uso 

de forma passiva, trazem efeitos benéficos para os pacientes com demência grave, 

principalmente quando esta música é individualizada e associa-se com memórias específicas, 

aumentando a atividade do sistema parassimpático, e assim, reduzindo o estresse, aumentando 

o relaxamento e diminuindo a agitação. Quando se observa os efeitos do uso da música em 

longo prazo, pode-se associar com diminuição do afastamento afetivo e diminuição da 

ansiedade e de fobias, induzindo o paciente ao riso e evocando memórias. 

O estilo da música usada na terapia pode mudar, não precisa ser exclusivamente a 

música clássica, pois o efeito da música se dá pela evocação das lembranças. Logo, a escolha 

da música deve ser individualizada. E um mesmo paciente pode querer ou precisar de uma 

música mais lenta em um momento e uma mais agitada em outro momentos (HSU et al., 

2015, passim). 

Os pacientes idosos com demência grave recebem grande quantidade de medicações, 

como, psicotrópicos e antidepressivos, e com o decorrer do tratamento a quantidade dessas 

medicações vão aumentando, todavia nota-se, que os pacientes que recebem a terapia 

complementar com música as prescrições medicamentosas não recebem acréscimo durante 

intervalos maiores de tempo (RIDDER et al., 2013, passim). 

Existe um interesse crescente em usar a música como estimulo para neuroterapia, 

pois os mecanismos neuronais perceptivos do cérebro são ativados quando a pessoa escuta 

uma música, depois estes se agrupam e organizam o som, formam um padrão. Quando a 

música já é conhecida pelo paciente ela pode evocar sentimentos e memórias antigas (de 

outros contatos do indivíduo com a aquela música), dessa forma, ela pode trazer à tona 

emoções positivas ou negativas (STRAUSS; HEERDEN; JOUBERT, 2016, p. 22; KÄLL et 

al., 2012, p. 3 et seq.; SILVA et al., 2014, p. 634). 

A música também traz diversos efeitos fisiológicos, alterando o metabolismo, 

liberando adrenalina, regulando a frequência respiratória e os batimentos cardíacos, causando 

variações na pressão arterial sanguínea, redução da fadiga do tônus muscular e aumento do 

limiar dos estímulos sensoriais, melhorando a atenção e a concentração, além de estimular o 

lado direito do cérebro, otimizando a aprendizagem e a retenção de memória. Ela age como 

um recurso complementar no cuidado, favorecendo a comunicação, e restaurando o equilíbrio 
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e o bem-estar, levando o indivíduo a uma melhor qualidade de vida (SILVA et al., 2014, p. 

631; STRAUSS; HEERDEN; JOUBERT, 2016, passim). 

Em caso de paciente que sofreram um Acidente vascular encefálico (AVE) e 

receberam a música, a excitabilidade aumenta na região do córtex motor, no hemisfério 

afetado, levando a melhora no desempenho de movimentos com os membros afetados, ou 

seja, a música leva a reorganização cortical em pacientes com AVE em estágio crônico, 

graças ao aumento da força de transmissão sináptica (AMENGUAL et al., 2013, p. 2 et seq.). 

A música quando usada como terapia no paciente em surto de psicose, traz efeitos 

benéficos, fazendo com que alivie os sintomas. Nesse sentido, o sentimento de segurança e 

estabilidade é proporcionado pela estrutura da música já que é rítmica e harmoniosa. Em um 

paciente com psicose que está apresentando o quadro de agitação psicomotora pode ser 

aplicado músicas de ritmo e melodia mais calma e com tons mais graves, inibindo assim, os 

níveis de atividade motora e provocando tranquilidade e relaxamento, em contrapartida, se o 

paciente está apresentando o quadro de inibição psicomotora dever ser feito terapia com 

música com ritmo rápido, estimulando a atividade motora (SILVA et al., 2014, p. 631; 

STRAUSS; HEERDEN; JOUBERT, 2016, passim). 

Os profissionais da área da saúde entendem os efeitos benéficos do uso da música 

como terapia complementar a outros tratamentos, porém não a utilizam no cotidiano do 

cuidar, e isso ocorrer por não se sentirem preparados e capacitados para tal
 
(SILVA et al., 

2014, p. 631). 

A Ansiedade é definida como um estado de apreensão, levando a agitação e aumento 

da atividade motora, excitação e remoção temerosa. A ansiedade e o medo, não aliviados, não 

são somente sintomas desagradáveis, mas atividade do sistema simpático, podendo levar a 

dispneia, aumento da demanda de oxigênio pelo miocárdio, diminuição da capacidade de 

concentração e relaxamento (CHLAN et al., 2014, passim). 

Segundo Palmer et al. (2015, passim) e Sadideen et al. (2012, passim) os pacientes que 

são submetidos às cirurgias, sofrem com ansiedade e isso acarreta mudanças nos parâmetros 

hemodinâmicos vitais, o que pode fazer com que o procedimento seja cancelado. E embora 

esta ansiedade pré-operatória possa ser controlada, através da administração de doses maiores 

de drogas ansiolíticas, estas podem diminuir a respiração e circulação, tornando as 

alternativas não farmacológicas melhores alternativas. 

Nos últimos anos, como relatado por Kulkarni et al. (2012, passim), Zhang et al. 

(2013, passim) e Ripley et al. (2014, passim) vem sendo usada à terapia com música durante 

diversos procedimentos, pois ela possui diversos efeitos benéficos aos pacientes, favorecendo 
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o relaxamento, diminuindo os níveis de dor e reduzindo a ansiedade, fazendo com que, desta 

forma, seja ministrada uma quantidade menor de sedativos e analgésicos. 

Para Chlan et al. (2014, passim) e Silva et al. (2014, passim) a intervenção com 

música auxilia na diminuição da quantidade de medicações sedativas que o paciente fica 

exposto, diminuem os efeitos do estresse que ocorrem em volta do paciente e reduzem 

ansiedade, além de ser uma intervenção de baixo custo e ser implementada de maneira fácil. 

A música traz um efeito relaxante, e este pode ser atribuído às alterações 

hemodinâmicas (diminuição da frequência cardíaca e da pressão arterial); à liberação de 

opioides endógenos e ativação do sistema dopaminérgico; à relação dos estímulos auditivos e 

a resposta do mecanismo do estresse; aos mecanismos autônomos e endócrinos; à 

vasodilatação provocada através da liberação de óxido nítrico através da endorfina no 

endotélio (RIPLEY et al., 2014, passim). 

Outro fator que a música age é como uma distração emocional, e tal distração pode 

fazer com que aumente significativamente a ativação de uma parte do córtex frontal e do 

tálamo posterior, fazendo com que diminua a intensidade da dor e do sentimento de angústia. 

Já que a terapia com música desvia a atenção da dor, ela acaba por ser amplamente usada, 

tanto em dores crônicas, como em dores agudas (ZHANG et al., 2013, passim). 

Quando se toca uma música, escolhida pelo paciente, durante um procedimento, ela 

traz efeitos, pois se trata de um som conhecido e familiar. Podendo ser usada em diversos 

procedimentos, como endoscopias, pequenas cirurgias e cateterismo cardíaco, pois possui 

efeito ansiolítico, reduzindo o sentimento de dor e a experiência emocional negativa. Desta 

forma, o paciente que faz uso da terapia, mantém a frequência cardíaca e a pressão arterial, 

com valores menores, favorecendo, a diminuição de medicamentos (KULKARNI et al., 2012, 

passim; ZHANG et al., 2013, passim; RIPLEY et al., 2014, passim). 

Logo, a música é uma intervenção reconfortante e familiar para pacientes que passam 

por um tratamento estressante no CTI, ou antes, de cirurgias, reduzindo significativamente os 

níveis sanguíneos de cortisol e hormônios neurais e diminuindo os níveis de ansiedade 

(BHANA; BOTHA, 2014, passim). 

Então, apesar do uso da música de forma terapêutica ocorrer desde a antiguidade, seu 

uso de forma científica se deu há pouco tempo, por este motivo não é tão conhecida ou tão 

utilizada. Entretanto, ela tem muitas possibilidades de uso e muitas áreas a serem exploradas, 

para que, assim, aumente a credibilidade e a conscientização sobre sua eficácia. 

E os resultados sugerem que a música exerce efeito positivo para reduzir a dor, a 

ansiedade e sintomas da demência, podendo ser usada em Instituições de Longa Permanência 
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para Idosos, sendo um grande instrumento no tratamento, reabilitação e prevenção de 

doenças, tanto físicas, como mentais ou emocionais. 

É importante que os profissionais da área de saúde busquem conhecer formas que 

ajudem a tratar e prevenir doenças, como a terapia com música, melhorando a qualidade de 

vida e o cuidado prestado ao paciente. E percebe-se que existem poucos estudos clínicos 

realizados no Brasil ou produzidos pela enfermagem. 

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

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

tem dúvida disso, mas o desafio tem sido investigar como a música produz esse efeito na 

saúde humana. Pensar na intervenção com música e entender o porquê de sua influência no 

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

justifica. 

 

Relevância 

 

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

envelhecimento, Enfermagem Gerontológica e Práticas Integrativas e Complementares, 

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

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

não-farmacológicas aliadas ao cuidado de enfermagem. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

equipe de enfermagem.   
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O Processo de envelhecimento 

 

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

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

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

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

Este processo vem ocorrendo de forma acelerada e o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) estima que a expectativa de vida será de 78,6 em 2030, e 

13,4% da população estará com 65 anos ou mais. (IBGE, 2016, passim; CRUZ et al., 2017, p. 

2; SMELTZER; BARE, 2012, p. 4). 

Estudo sobre o perfil dos idosos responsáveis pelos domicílios no Brasil (IBGE, 

2010), mostrou que a população brasileira se constitui de 8,6% de pessoas com 60 anos ou 

mais, numero maior do que o de 7,3%, encontrado em 1991. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

é resultado de processos bioquímicos, pré-estabelecidos pelo genoma, 

sendo este, também responsável pela expectativa de vida, já que cada 

indivíduo apresentaria o seu padrão genético estipulando a duração 

dela. 

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

primeira causa de envelhecimento seria o acúmulo de moléculas 

defeituosas, vindas da falha de reparo e/ou síntese de moléculas 



28 

intracelulares com o avanço da idade, repercutindo na perda progressiva 

da função do organismo. 

 A Teoria das Mutações avalia como responsáveis pelo envelhecimento as 

suscetíveis alterações que ocorrem nas células somáticas, com o passar 

dos anos, produzindo, assim, células mutantes, sendo estas incapazes de 

cumprir as funções biológicas, acarretando um declínio dos órgãos e 

tecidos, instalando-se o envelhecimento. 

 Segundo a Teoria do Uso e Desgaste o envelhecimento é resultado do 

acúmulo de desgastes e agressões ambientais do dia-a-dia, que 

poderiam estes ocasionar a diminuição da capacidade do organismo em 

recuperar-se totalmente. 

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

normal seria o resultado de danos intracelulares ocasionais provocados 

pelos RLs, moléculas instáveis e reativas, que atacariam as diferenças 

biomoléculas do organismo em busca de estabilidade.  

 

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

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

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

Sendo estas mudanças causadoras dos problemas característicos do envelhecimento. 

  

Políticas Públicas 

 

As políticas públicas de saúde vêm evoluindo focando mais na prevenção de 

patologias e na melhoria da qualidade de vida da população, incluindo os idosos na sociedade 

de maneira ativa, evitando o isolamento e preservando, ao máximo, sua funcionalidade 

(OLIVEIRA et al., 2012, p. 86). 

Dentre essas políticas, temos o estatuto do Idoso (2013, p. 11), que em seus artigos 

primeiro e segundo considera idoso toda pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 

anos. Dando-lhes todos direitos fundamentais e inerentes à pessoa humana, garantindo 

oportunidades e facilidades para manutenção de sua saúde física, mental, intelectual, 

espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. 

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

ao idoso. Iniciou-se com a Política Nacional do Idoso (PNI), instituída pela Lei 8.842 de 
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1994, que tem como objetivo, descrito em seu Art. 1°, "assegurar os direitos sociais do idoso, 

criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na 

sociedade”. 

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

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

previdência social, também apresenta ações governamentais, criando modelos de atendimento 

ao idoso, e inserindo o ensino de geriatria na graduação, além da criação de universidades 

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

Em 2003, foi aprovado o Estatuto do Idoso integrando assim, as políticas de atenção 

ao idoso, ampliando o direito dos mesmos. Além disso, abrange uma área maior que a PNI e 

com penas mais severas para casos de maus-tratos, abandono e de desrespeito (BRASIL, 

2003, passim). 

O Estatuto do idoso, também instituiu outras medidas que favorecem a melhora da 

qualidade de vida do idoso, como por exemplo, o atendimento preferencial no SUS, o direito 

ao transporte coletivo sem custos, a distribuição de medicamentos, entre outros benefícios 

(PESTANA, 2003, passim). 

Em 2006, foi criada a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), pela 

Portaria GM/MS n. 2.528/2006, cujo principal objetivo é a recuperação, manutenção e 

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

individuais seguindo os princípios e diretrizes do SUS. Quando o Pacto pela Vida foi 

implementado no SUS, esta política foi atualizada e destaca-se que a saúde do idoso constitui 

uma das suas prioridades (BRASIL, 2006, passim). 

O Pacto pela Saúde foi um avanço importante nas políticas de saúde que representa 

um conjunto de medidas que trazem inovações aos instrumentos e processos do SUS. Ele é 

composto por cartilhas, e a 12ª cartilha traz o tema de Atenção à Saúde da Pessoa idosa e 

Envelhecimento, nele podemos perceber que a Saúde do Idoso surge como uma das 

prioridades no Pacto pela Vida, e assim, a saúde da população idosa, pela primeira vez nas 

políticas públicas no Brasil, é uma das preocupações mencionadas (BRASIL, 2010, p. 10). 

 

Enfermagem Gerontológica 

 

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

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

e espirituais, nasceu em 1970 estudos voltados para a Enfermagem Gerontológica, focando no 
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atendimento ao idoso, sendo esses estudos o reflexo da preocupação do cuidar do idoso de 

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

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

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

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

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

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

cuidado ao idoso (ibid.). 

O envelhecimento populacional, a necessidade de formar profissionais competentes e 

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

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

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

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

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

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

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

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

(ibid.). 

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

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

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

se contendo apenas em passar o conhecimento teórico, mas inserindo o aluno em práticas, 

onde sejam possíveis o exercício em situações mais complexas, e desta forma respondendo a 

demanda apontada nas diretrizes da PNI (ibid.). 

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

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

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

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

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

prevê quanto a estas instituições.  

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

pesquisa de Rohr (2013, p. 33) em concordância com a realizada por Leal (2016, passim), 

evidenciaram que as intervenções ocorrem em locais distintos, predominando o ambiente 

hospitalar, relacionadas à exames, cirurgias e outros procedimentos invasivos. E em 
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quantidade menor identificou-se, também, a utilização da música em instituições de longa 

permanência para idosos. 

 

Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs) 

 

Uma Instituição de Longa Permanência (ILPI) se trata de um estabelecimento 

residencial coletivo com serviços de atendimento integral às necessidades de idosos, 

preservada sua dignidade, liberdade e cidadania. São ambientes institucionalizados que 

ofertam cuidados básicos aos mesmos, com diferentes níveis de dependência (SILVA, et. al., 

2017, passim). 

Uma ILPI oferece cuidados essenciais a indivíduos idosos que não têm possibilidade 

de permanecer com familiares ou em domicílio, de modo a promover qualidade de vida aos 

mesmos. Portanto, dentre os serviços ofertados destacam-se as áreas médica, de enfermagem, 

fisioterapia, terapia ocupacional, social, psicológica, e outras (MARKARIAN et al., 2015, 

passim).   

No art. 37 do Estatuto do Idoso (no capítulo IX), o idoso tem direito à moradia digna, 

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

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

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

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

O estatuto aborda determinados tópicos sobre ILPIs em vários capítulos, descrevendo 

obrigações, direitos e deveres. Quanto aos direitos fundamentais do Idoso a legislação traz em 

seu art. 35. do Capítulo VIII sobre “A Assistência Social”, que todas as entidades de longa 

permanência, devem ao firmar contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa. Nos 

casos de filantropias, é facultada a cobrança, e os conselhos municipais estabeleceram o valor, 

esse que não poderá passar a setenta por cento de qualquer benefício previdenciário ou de 

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

A maioria das ILPIs no Brasil é de origem filantrópica, aproximando-se dos 65%, 

entretanto observa-se a crescente transição para a iniciativa privada, enquanto permanece uma 

baixa taxa de estabelecimentos financiados pelo governo. Comumente as ILPI brasileiras 

possuem por instituição pequeno número de clientes, em que a maior parte deles é dependente 

(ibid). 



32 

 Ainda no estatuto, dentro do Título IV, Capítulo II (Das entidades de atendimento ao 

idoso), em seu art. 49. Dispõem que as instituições de longa permanência deverão adotar os 

seguintes princípios (ibid., p. 23): 

 

- Manutenção dos vínculos familiares; 

- Atendimento individualizado e em pequenos grupos; 

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

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

- Garantir os direitos dos idosos; 

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

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

 

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

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

multa entre R$500,00 (quinhentos reais) e R$3.000,00 (três mil reais), se for um crime, a 

infração pode chegar a interdição do estabelecimento até que sejam cumpridas as exigências 

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

enquanto durar a interdição (ibid, p. 25). 

Para que seja ofertada assistência integral aos mesmos, é realizado um 

dimensionamento de pessoal da equipe de funcionários, de acordo com o nível de 

dependência dos clientes, da seguinte forma (SILVA, et. al., 2017, p. 161): 

 

 Quando idosos independentes, ainda que usem equipamentos de autoajuda, 

são necessários 1 cuidador para cada 20 residentes ou fração, 2 funcionários 

de serviços gerais e 2 cozinheiros, com carga horárias semanal de 40h, para 

os três tipos de funcionários. 

 Quando idosos que necessitam de auxílio em toda ação de autocuidado são 

necessários 1 médico com carga horária semanal de 8h, 1 enfermeiro com 

carga horária semanal de 12h, 1 nutricionista e 1 fisioterapeuta ambos com 

4h semanais, 1 técnico de enfermagem por turno para cada 15 residentes ou 

fração, 1 cuidador por turno para cada 10 idosos ou fração, 2 funcionários 

de serviços gerais e 2 cozinheiros ambos com 40 horas semanais. 

 Quando idosos totalmente dependentes de assistência são necessários 1 

médico com carga horária semanal de 12h, 1 enfermeiro com carga horária 
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semanal de 20h, 1 nutricionista com carga de 8 horas semanais, 1 

fisioterapeuta com 20h semanais, 1 técnico de enfermagem por turno para 

cada 10 residentes ou fração, 1 cuidador por turno para cada 08 idosos ou 

fração, 2 funcionários de serviços gerais e 2 cozinheiros ambos com 40 

horas semanais. 

 

Os gastos em uma ILPI, em 2010, eram de cerca de R$ 720,00 por idoso, em que os 

valores máximo e mínimo correspondiam, à época, respectivamente a R$92, 92 e R$ 

9.230,77.  A maior parte da saída de dinheiro dos orçamentos é destinada ao pagamento dos 

funcionários, e o segundo maior gasto destina-se à alimentação dos residentes. O fato de uma 

instituição ser filantrópica aumenta as chances de isenções de taxas e impostos, além de 

receber doações (CAMARANO, KANSO; 2010, passim).   

O idoso residente em ILPI encontra-se por vezes em situação de confinamento social, 

e devido a isto é necessário que tais instituições sejam lares especializados, de forma a 

incentivar a integração social por intermédio da coletividade e atividades, além de conservar a 

identidade da pessoa idosa (MARKARIAN et al., 2015, passim).   

Entende-se que as ILPI não são espaços de função unicamente social, mas também 

como estabelecimentos que requerem assistência de saúde aos residentes. Portanto, tais 

instituições podem ser caracterizadas como sociossanitárias, e a partir disto, demandam 

cuidados de enfermagem nas 24 horas (RODRIGUES et al., 2018, passim). 

 

Música e Saúde 

 

Histórico da música na sociedade 

 

No início da sociedade e da família, nos primórdios do homem, a música se 

encontrava presente, pois é algo cultural e biológico. Tende-se a pensar que a “mãe primitiva” 

dava conforto e carinho através de algo rítmico, como uma canção de ninar (RIBEIRO; 

EUZÉBIO, 2013, p. 14). 

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

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

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

respiratório, aumentando a pressão na expiração, exercitando o pulmão para os asmáticos. Já 

no século XIX era percebido os efeitos da música na pressão sanguínea, nos batimentos 
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cardíacos, nos sistemas respiratório e circulatório, podendo ter interferências, inclusive, na 

força muscular. 

Como a música é algo inerente do ser humano, desde épocas primitivas ela sempre 

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

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

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

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

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

tecnologia inovadora no cuidado em enfermagem, pois facilita a expressão de sentimentos e 

emoções, além de auxiliar na comunicação interpessoal (BERGOLD; ALVIM, 2009, p. 538; 

TAETS; BARCELLOS, 2010, p. 1010). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mais fortes, podendo restaurar a função cognitiva e emocional residual. Esta abordagem pode 

ser útil para ajudar relacionamentos graves dos pacientes de demência com os outros e 

melhorar a qualidade de vida. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

música, eles permanecem por dias. Quando o paciente com DA está escutando alguma música 
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ele consegue acessar lembranças e emoções e as reproduz (ALBUQUERQUE et al., 2012, p. 

406). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

componentes cognitivos envolvidos no efeito relaxante observado durante a terapia com 

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

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

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

diversas entidades de doença (ROJAS, 2011, p. 749).  

 

A Música no Cuidado em Saúde e Enfermagem 

 

Existe a necessidade de se desenvolver novas tecnologias para serem 

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

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

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

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

(BERGOLD; ALVIM, 2009, p. 538). 

Como a música é algo inerente do ser humano, desde de épocas primitivas ela 

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

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

tratamento de pacientes. Como nossa cultura é musical, seu uso pode ser considerado como 
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uma tecnologia simples, porém, diversas vezes, essas tecnologias simples são menos 

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

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

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

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

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

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

musicoterapeutas não deve ser chamado musicoterapia. 

Recentemente a “musicoterapia” passou a constar na Classificação das Intervenções 

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

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

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

realizar (NIC, 2010, p. 535). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1011). 

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

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

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

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

de tratamento traz resultados positivos, como a diminuição da ansiedade, expressão de 
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emoções, essas que não são normalmente expressadas, e principalmente a criação de um 

vínculo entre o paciente e o profissional. 

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

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

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

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

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

541; TAETS; BARCELLOS, 2010, p. 1013). 

 

Música no Cuidado a Idosos 

 

A música é um meio de comunicação e expressão universal e possui diversidades, 

entre elas, o ritmo e os instrumentos. E mesmo antigamente, nos primórdios da humanidade, 

quando a doença era tratada como algo sobrenatural e maligno, já utilizavam como fonte de 

cura. Índios, ainda hoje, usam a música para expulsar os espíritos que não são bons. Porém, 

com o advento da medicina moderna, a música foi esquecida como forma de tratamento, e 

somente no final do século XX, ela voltou a ser usada como tratamento da depressão após a 

segunda guerra mundial (OLIVEIRA et al., 2012, p. 87), 

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

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

passar do tempo essa faixa etária vem diminuindo e tem aumentado os idosos. Estima-se para 

2020 que 13% da população brasileira serão de idosos, tornando o sexto país com maior 

população nessa faixa etária do mundo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

facilitando a expressão de sentimentos, permite maior interação social, estimula a memória e 
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auxilia a criatividade. Atua no sistema nervoso autônomo, aliviando a dor e diminuindo o uso 

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

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

89). 

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

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

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

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

 

Tipo de Estudo 

 

Trata-se de um ensaio clínico com delineamento de séries temporais usando uma 

abordagem mista (HULLEY et al., 2008, p.165).  

Desta forma, fundamentada no pragmatismo, esta pesquisa segue a abordagem mista 

que segundo Tréz (2012, p. 1137) é o estilo de pesquisa na qual o investigador combina, em 

todas as fases do estudo, elementos da abordagem qualitativa e quantitativa (ex: na 

perspectiva, coleta e analise de dados), com o objetivo de ampliar e aprofundar o 

conhecimento e sua constatação. 

O tipo de estudo selecionado foi o ensaio clínico, que segundo Hulley e col. (2008, p. 

165) é a pesquisa na qual o investigador aplica uma intervenção e observa os seus efeitos e 

desfechos, demonstrando a causalidade.  

O ensaio clínico possui diversos tipos de delineamento, dentre estes existe o 

delineamento de séries temporais, que é quando são feitas aferições antes e depois de cada 

participante do estudo receber a intervenção, desta forma cada participante serve de seu 

próprio controle na hora de avaliar os efeitos do tratamento. Significando que características, 

como idade, sexo e fatores genéticos não são meramente balanceadas, mas são eliminadas 

como variáveis confundidas (HULLEY et al., 2008, p. 184). 

Uma principal desvantagem dos delineamentos intragrupos é o efeito aprendizado, 

onde os participantes do estudo têm desempenho melhor quando o mesmo teste é feito 

repetidas vezes (HULLEY et al., 2008, p. 184). Para minimizar esta desvantagem foi 

selecionada uma técnica de coletada de dados adequada, na qual o participante não tivesse o 

efeito aprendizado. 

Com essas definições constatou-se que apenas a abordagem quantitativa ou a 

qualitativa, não seria suficiente para responder a questão de pesquisa como um todo, sendo 

necessária a combinação de ambas as abordagens, aprofundando, assim, o conhecimento 

sobre a terapia com música e obtendo uma maior extensão de resultados. 

  

Campo de Pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada em uma ILPI localizada no município de Niterói, Estado do 

Rio de Janeiro. A instituição que é de natureza privada, foi inaugurada em 11 de setembro de 
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2007, possui 12 quartos com camas para 1, 2 ou 3 idosos, 2 salas de estar, 6 banheiros, 2 

refeitórios, 3 varandas e área de lazer com espaço para jardinagem tendo capacidade de até 30 

idosos. A ILPI possui uma equipe interdisciplinar com médicos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e educador físico, fornecendo 

atividades diversas para os idosos, como passeios, festas das estações, exercícios físicos e 

jogos.  

 

Participantes  

 

Os participantes da pesquisa foram idosos de uma ILPI, tendo como critérios de 

inclusão: Idosos de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos residentes na ILPI. 

E como critérios de exclusão: Idosos com perdas auditivas mais severas, descritas no 

prontuário ou identificado na acumetria
3
 (realizada pelos testes de Rinne

4
 ou Weber

5
). 

Estágios avançados de demências que o impossibilitem de responder as questões da pesquisa. 

Idosos que entrem nos critérios de descontinuidade: Falecimento durante o período da 

pesquisa, entrar nos critérios de exclusão durante o período da pesquisa; Não participar de 

uma semana depois de iniciadas as intervenções. 

A ILPI escolhida para ser realizada a pesquisa comportava no máximo 30 (trinta) 

idosos mas, no período da coleta de dados, havia 23 (vinte e três) idosos institucionalizados, e 

todos se enquadravam nos critérios de inclusão. Todavia três idosos foram excluídos, pois 

estavam em estágio avançado de demência; outro idoso foi excluído porque possuía perda 

auditiva severa, identificado no prontuário e confirmado pelos testes de Rinne e Weber;  dois 

idosos se recusaram a participar da pesquisa e um faleceu antes dos pesquisadores realizarem 

o preenchimento do formulário. 

Foram preenchidos os formulários de 16 idosos, mas o idoso 01 (I01) faleceu antes 

de ser realizado o 1º encontro com intervenção e o outro idoso (I11) não quis realizar o 2º 

encontro com música. Assim, ambos entraram nos critérios de descontinuidade, tendo suas 

                                                           
3
 Acumetria – testes usando o diapasão (barras metálicas em formato de U), entre os vários tipos, os 

mais usados são os criados por Weber (1834) e Rinne (1855), pois são mais práticos e permitem a obtenção de 

conhecimento sobre a parte auditiva (TEIXEIRA, 2017). 

4
 Rinner – teste que compara a percepção do som pela via óssea e pela via aérea, onde o diapasão é 

colocado do processo mastoide em seguida próximo ao trágus e é percebido o som de forma igual em ambos os 

pontos (TEIXEIRA, 2017). 

5
 Weber – teste que compara as vias ósseas, onde o diapasão é colocado na linha média do crânio e é 

percebido o som em ambas as orelhas (TEIXEIRA, 2017). 
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respostas e seus resultados retirados dos dados da pesquisa. Vale ressaltar que o idoso I15 

faleceu duas semanas após a 4ª consulta, logo seus resultados não foram retirados dos dados, 

pois não entrou nos critérios de descontinuidade. Portanto, participaram do estudo 14 idosos 

que responderam ao formulário e estiveram presentes nos quatro encontros com intervenções 

musicais. 

 

Produção de dados 

 

A produção de dados ocorreu nos meses de agosto a outubro de 2018, por meio de 

três instrumentos de coleta de dados: o primeiro foi um formulário com questões abertas e 

fechadas, utilizado para a caracterização dos participantes e estabelecer a relação do 

participante com a música; o segundo foi um instrumento contendo três escalas de avaliação 

do idoso: MEEM – mini exame do estado mental
6
; Escala de Katz (Atividade de Vida 

Diária)
7
; EMADOR – escala multidimensional de avaliação da dor

8
; e o terceiro foi o roteiro 

da entrevista semiestruturada feita a cada encontro com intervenção 

A coleta de dados ocorreu em três etapas, a saber:  

 

- Primeira etapa: 

 

Foi realizada na primeira visita, com apresentação da equipe de pesquisa e seus 

objetivos aos idosos individualmente, seguida de assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A) e, no caso dos idosos com dificuldade de 

compreensão (limitação cognitiva ou analfabetismo) foi pedido assinatura do TCLE ao 

representante legal e o idoso assinou o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) 

(APÊNDICE B). Os termos foram lidos e as dúvidas esclarecidas, quando foi necessário.  

                                                           
6
 O MEEM compreende a avaliação da orientação, memória, atenção do idoso,  além de avaliar habilidades 

específicas como nomear e compreender, sua pontuação máxima é 30 e a mínima 0 (MELO; BARBOSA, 2015, 

passim) 

7
 KATZ é uma escala que avalia a independência nas atividades de vida diária, desenvolvida para a avaliar a 

progressão de doenças crônicas, é avaliado o desempenho em atividades de autocuidado com complexidades 

distintas: alimentação, controle de esfíncteres, transferência, higiene pessoal, capacidade de se vestir e de tomar 

banho (LINO et al., 2008, passim). 

8
 EMADOR é uma escala multidimensional de avaliação prática, confiável e sensível para mensurar as queixas 

álgicas, através de dez itens, avaliando intensidade, tipo de dor, duração e localização (SOUZA et al., 2010, 

passim). 
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Em seguida, foi aplicado pelo pesquisador um formulário com perguntas abertas e 

fechadas aos participantes sendo que as perguntas fechadas abordavam dados de identificação 

como: nome, idade, sexo, tempo na ILPI, religião, raça, naturalidade, nacionalidade, estado 

civil, grau de escolaridade, profissão e se recebe ou não visitas da família além de um espaço 

para descrição de patologias e doenças associadas dos idosos (APÊNDICE C). Na segunda 

parte do instrumento consta de questões para identificar a relação do idoso com a música que 

foram: 1- Você gosta de música?; 2- Fale sobre a música na sua vida; 3- Quais os estilos de 

música ou cantores que você mais gosta?  

Nesta mesma visita foram aplicadas duas escalas de avaliação do idoso: Mini Exame 

do Estado Mental (MEEM) (ANEXO A) e Escala de Katz - Atividades de Vida Diária 

(AVDs) (ANEXO B). 

Em seguida, com base nos gostos musicais de cada participante, foi elaborada uma 

seleção de músicas para cada idoso, tornando as intervenções individualizadas, esta seleção 

foi gravada em um CD virgem e salva numa pasta no notebook do pesquisador principal com 

as iniciais do participante e seu numero de identificação na pesquisa. 

 

- Segunda etapa: 

 

Nessa etapa foi realizada a intervenção com música, por quatro semanas, com uma 

consulta por semana. Destaca-se que, com base em estudos analisados na revisão integrativa, 

cada consulta teve a duração de 25 minutos.  

 Em cada consulta o idoso era convidado a ir para o ambiente onde ocorreu a 

intervenção e, em seguida, o pesquisador verificava os Sinais Vitais e aplicava a Escala 

Multidimensional de Avaliação da Dor (EMADOR) (ANEXO C); posteriormente, era 

realizada a primeira questão da entrevista semiestruturada “1- Como você se sentiu da semana 

passada para esta?” (esta questão não se aplica na primeira semana de intervenção, visto que 

não foi iniciado o uso da terapia com música neste participante), imediatamente após foi 

aplicado à intervenção com a música, o CD foi executado no aparelho de som (Lenoxx® 

sound, modelo BD-125) e a lista de músicas foi colocada no modo “aleatório”. 

Ao final o idoso respondia a outras duas questões da Entrevista semiestruturada 

(APÊNDICE D): “2- O que você achou das músicas tocadas hoje?”; e “3- As músicas que 

você ouviu hoje te lembram de algum momento da sua vida?”, e foram novamente verificados 

os Sinais Vitais e EMADOR. Estas entrevistas foram gravadas no aparelho de telefone dos 

pesquisadores, para analise subsequente. 
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- Terceira Etapa: 

 

Foram novamente aplicadas as escalas de avaliação geriátrica (MEEM e Escala de 

Katz) nos participantes. Esta etapa ocorreu no quarto encontro com intervenção. 

Ao término da pesquisa os CDs de cada participante foram doados para os mesmos, 

para que assim a intervenção pudesse continuar a ser usada  pela própria instituição.  

 

Figura 1: Esquema de produção de dados 

 

Fonte: Leal, 2019 

 

Organização e Analise dos dados 

 

Os dados coletados foram dispostos em uma planilha tipo Excel, separados por 

participante do estudo e por consulta, para facilitar a analise comparando os dados 

quantitativos e qualitativos. Os participantes do estudo foram identificados pela letra “I” 

seguido por um número de identificação (ex: “I1”, “I2”, “I3”).  

A análise dos dados do formulário de identificação foi feita por estatística simples, 

em uma planilha do programa “Excel 2010”; os dados obtidos dos SSVV foram analisados 

usando o programa Graphpad Prism 6, realizado o teste T de Student pareado e bicaudado, 

assumindo um valor de p < 0,05 como estatisticamente significativo; os dados das escalas de 

avaliação geriátricas foram analisados por estatística simples, em uma planilha do programa 

“Excel 2010”; Em seguida os dados quantitativos foram associados aos qualitativos que foram 

analisados através do método de analise de Bardin, onde os dados foram submetidos à análise 

1ª etapa – Apresentação, TCLE/TALE, formulários de caracterização, 

identificação dos gostos musicais e escalas de avaliação geriátrica. 

2ª etapa – Durante 4 semanas uma sessão musical semanal, SSVV, 

EMADOR e entrevista para análise do resgate da memória. 

3ª etapa – Escalas de avaliação geriátrica e entrega dos CDs 

personalizados para cada idoso. 

Elaboração dos CDs individuais para os idosos 
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de conteúdo, primeiramente feita uma leitura flutuante das respostas, depois uma codificação 

e dividido os resultados em duas categorias “Música: escolhas e significações” e “Música e 

evocação de memórias”. 

Considerando os dados quantitativos e qualitativos obtidos, utilizou-se a triangulação 

dos dados de cada participante do estudo, com uma visão micro dos resultados individuais, e 

no geral de todos os participantes, numa visão macro dos resultados obtidos na pesquisa. 

 

Aspectos éticos 

 

A pesquisa seguiu as recomendações da resolução 466/12/2012 (BRASIL, 2012, 

passim) do Conselho Nacional de Saúde e o projeto de pesquisa foi submetido, via Plataforma 

Brasil, ao Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro da 

Universidade Federal Fluminense (HUAP/UFF), sob o CAAE 79953017600005243 e 

aprovado sob o Parecer n°2.548.033 (ANEXO D). 

Os participantes foram esclarecidos quanto aos objetivos da pesquisa e orientados 

quanto à assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e/ou do Termo 

de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE). 
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CAPÌTULO III: RESULTADOS 

 

Conhecendo os participantes da pesquisa 

 

Participante I2: 

 

Senhora de 80 anos, solteira, com ensino médio incompleto. Possui diagnóstico de 

Doença de Alzheimer (DA). A idosa não possui grande interação nem com a equipe nem com 

os outros idosos e não recebe visitas.  

- MEEM: antes das sessões musicais 13; depois das sessões musicais 15.  

- KATZ: se manteve em 5 antes e depois das intervenções. 

- EMADOR: com média 3 antes das sessões musicais e média 0,5 depois das intervenções.  

Relatou que sempre gostou de música, principalmente músicas antigas e, durante as 

sessões musicais foi observado interação com os pesquisadores e movimentos com os pés de 

forma rítmica. Informou ter gostado das músicas, embora não tenha relatado lembranças 

enquanto ouvia as músicas. A idosa sempre relatava cefaléia e muito sono, durante as sessões 

musicais permanecia com as mãos sobre os olhos e depois de cada intervenção relatava 

melhoria na dor. 

 

Participante I3: 

 

Senhora com 91 anos, viúva, ensino superior completo em Letras. Possui diagnóstico 

de Doença de Alzheimer (DA). Não recebe visita da família. 

- MEEM: antes das sessões musicais 10 e depois  das sessões musicais 12 

- KATZ: se manteve em 2 antes e depois das intervenções. 

- EMADOR: com média 6 antes das sessões musicais e média 1 depois 

Relatou gostar muito de música, pois a deixa muito feliz e, durante as sessões 

musicais, dançava com o corpo inteiro, batia palmas e cantava as letras inteiras. Em algumas 

músicas específicas relatou lembrar do marido e, em outras, do irmão. Mesmo com 

diagnóstico de DA, quando a equipe de pesquisadores se aproximava para realizar os 

encontros ela batia palmas e balbuciavas sons no ritmo. Em dois encontros a idosa relatou 

artralgia e depois de cada sessão musical referiu melhora na dor. 
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Participante I4: 

 

Senhora de 80 anos, casada, com ensino médio completo. Possui diagnóstico de 

Doença de Alzheimer (DA). Recebe visita da família todos os dias. 

- MEEM: antes das sessões musicais 10 e depois 16  

- KATZ: antes das intervenções teve escore 1 e depois 2. 

- EMADOR: antes das sessões musicais média 7,5 e após 1,5. 

Relatou amar música e que escutava músicas clássicas e românticas junto com o 

marido. Durante as sessões musicais lembrou da mãe e relatou sentir saudade dela, lembrou  

do esposo, dos filhos e da neta. Conseguia reconhecer todas as músicas do seu cantor favorito, 

dançou e cantarolou em alguns momentos mesmo com limitação de movimentos e acamada. 

Queixou-se de dor em MMII em duas consultas, relatando melhora no final de ambas as 

consultas. 

 

Participante I5: 

 

Senhora com 70 anos, viúva, ensino superior completo em administração. Possui 

diagnóstico de Doença de Alzheimer (DA). Recebe visita da família uma vez por semana. 

- MEEM: antes das sessões musicais 20 e depois 25. 

- KATZ: antes das intervenções teve escore 6 e depois das intervenções 5. 

- EMADOR: relatou dor em uma consulta, antes escore 2 e no final 0.  

Relatou que gostava de música, mas que tinha dias que não gostava de ouvir nenhum 

barulho porém, a música era boa para relaxar. Durante as sessões musicais lembrou do 

marido, do filho, do pai e da mãe a qual faleceu quando ela tinha nove anos. Reconheceu as 

músicas que eram tocadas e batia palmas enquanto ouvia mas, em alguns momentos quando 

lembrava de um familiar,  ficava apática. Referia uma dívida que tinha que pagar e falava 

sobre isso de forma repetitiva e quando os pesquisadores a questionavam ela mudava de 

assunto. 

 

Participante I6: 

 

Senhor de 70 anos, viúvo, com ensino superior completo em Letras. Possui livros 

escritos com temáticas religiosas e também de poesias. Tem diagnóstico de Mal de Parkinson. 

Recebe visitas durante o mês sem um padrão.  
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- MEEM: antes das sessões musicais 27 e depois 26. 

- KATZ: antes das intervenções teve escore 6 e depois das intervenções 6. 

- EMADOR: relatou escore 0 em todas as consultas.  

Relata ser próximo à música, pois sempre foi em serenatas e em teatros com a esposa 

e disse que escutava músicas para relaxar, pois elas o acalmavam. Durante as sessões 

musicais contou histórias sobre os cantores e suas obras, demonstrando grande conhecimento 

tanto sobre o cantor e autor da música, como também sobre a motivação para a autoria de 

várias canções. Contava para a equipe de pesquisadores histórias e curiosidades sobre os 

cantores, cantarolava as músicas, dançava com o ritmo e regia com as mãos. Lembrou de 

familiares já falecidos (mãe, pai, irmãos e esposa) e familiares vivos (filhos). Não queixou-se 

de dor em nenhum encontro. 

 

Participante I7: 

 

Senhor de 82 anos, divorciado, com ensino médio completo, atuava como primeiro 

sargento do exército. Possui diagnóstico de Doença de Alzheimer. Recebe poucas visitas, tem 

meses que nem recebe. 

- MEEM antes das sessões musicais 17 e depois 20.  

- KATZ: antes das intervenções teve escore 5 e depois das intervenções 6.  

- EMADOR antes das sessões musicais 3,3 e depois 1 . 

Relatou que não gostava de música, mas que escutava sempre que colocavam e que 

ia muito a shows, quando mais novo, e que sempre cantava no chuveiro. Durante as sessões 

musicais percebeu-se que embora ele falasse que não lembrava de nada quando a equipe fazia 

a pergunta do resgate de memória, enquanto ouvia as músicas cantava todas em inglês e em 

português. Disse que aprendeu inglês através da música e que escutava muitas das músicas em 

bailes e festas que ia.  Queixou-se de dor na coluna em três encontros.  

 

Participante I8: 

 

Senhor de 85 anos, viúvo, com ensino fundamental incompleto. Possui diagnóstico 

de Doença de Alzheimer. Não recebe visitas da família e interage pouco com a equipe e com 

os outros idosos. 

- MEEM antes das sessões musicais 18 e depois 21. 

- KATZ: antes das intervenções teve escore 6 e depois das intervenções 6. 
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- EMADOR antes das sessões musicais 4,5 e após 1,5.  

Relatou que sempre gostou de música. Durante as sessões musicais lembrou da 

mocidade e da primeira namorada, em vários momentos. Em algumas músicas específicas 

disse lembrar da mãe. Sorria e mexia com os membros enquanto ouvia as músicas mas, em 

alguns momentos enchia os olhos de lagrimas. No último encontro ficou em silêncio em duas 

músicas com ritmos mais lentos e com os olhos começando a lacrimejar. Disse que sentia 

saudade de pessoas que ele sabia que estava esquecendo.  Queixou-se de dor em MMII, mas 

relatava melhor após as sessões musicais. 

 

Participante I9: 

 

Senhor de 82 anos, solteiro, ensino médio completo, motorista de ônibus. Possuía 

diagnóstico de Doença de Alzheimer, Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus tipo 

2. Apresentava MMII e MSD amputados. Não recebia visita de familiares. 

- MEEM antes e depois das sessões musicais 16. 

- KATZ: antes e depois das intervenções teve escore 1.  

- EMADOR antes das sessões musicais 5,25 e depois 1,25. 

Relatou gostar apenas de músicas românticas. Durante as sessões musicais lembrou 

de algumas namoradas de sua vida e, em vários momentos, chorava mas, disse que  não eram 

"lagrimas de tristeza e sim de saudade, pois eram de momentos lindos que ele viveu e que 

sente falta, mas gostava de relembrar". Contou histórias de bailes e shows que foi com 

algumas namoradas e que colocava aquelas músicas no rádio para escutar com elas. Em vários 

momentos mexia a cabeça e se balançava tentando dançar. Nas últimas semanas de 

intervenção ele se lembrou da equipe de pesquisadores e o que ia ser feito, assim que a equipe 

chegou. Relatou dor em coluna todas as sessões, mas que ao final de encontro ele “esquecia” 

a dor. 

 

Participante I10: 

 

Senhora com 80 anos, divorciada, possui ensino fundamental incompleto. Tem 

diagnóstico de Doença de Alzheimer. Recebe visitas todo mês, mas sem intervalo padrão. 

- MEEM antes das sessões musicais 9 e depois 11 

- KATZ: antes das intervenções teve escore 5 e depois das intervenções 6. 

- EMADOR antes das sessões musicais 7,7  e depois 1,7. 
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Relatou gostar de música, pois sempre ouvia quando mais nova e familiares dela 

tocavam instrumentos (pai e irmão). Durante as sessões musicais lembrou de familiares e do 

grupo religioso que fazia parte, além de comentar do ex-marido e de um outro namorado da 

juventude. Reconhecia todos os cantores e cantava junto as músicas, além de balançar a 

cabeça e batucar com as mãos na cadeira todas as músicas. Relatou dores pelo corpo em três 

consultas. 

 

Participante I12: 

 

Senhora de 87 anos, solteira, com ensino fundamental completo. Possui diagnostico 

de Doença de Alzheimer. Não recebe visita de familiares. 

- MEEM antes das sessões musicais 10 e depois 16.  

- KATZ: antes das intervenções teve escore 1 e depois das intervenções 2.  

- EMADOR antes das sessões musicais 5,3 e após 2. 

Relatou gostar de todos os tipos de música e que quando era mais nova ia para os 

bailes dançar com os moços. Durante as sessões musicais lembrou algumas histórias de sua 

juventude, contou histórias da mãe, dos amigos da rua e da escola, dos namorado. Em uma 

das histórias expressou arrependimento, dizendo que se apaixonou por um moço que ela 

dançou mas a madrasta que cuidava dela não a deixou namorar com ele. Contou que demorou 

muito para poder sair e dançar, pois era criada "presa" e, por isso hoje, ela sempre que ouvia 

uma musica animada, queria dançar, cantar e brincar. Porém relatou arrependimento pois 

agora que ela pode dançar, o corpo não corresponde e já não tem tanta força para dançar. 

Relatou dores em articulações em três consultas  

 

Participante I13: 

 

Senhora de 90 anos, viúva, com ensino médio completo. Recebe visita todas as 

semanas e, em datas comemorativas e feriados a família leva ela para casa para ficarem 

juntos.  

- MEEM: antes das sessões musicais 12 e depois 17. 

- KATZ: antes das intervenções teve escore 6 e depois das intervenções 4. 

- EMADOR: relatou escore 0 em todas sessões.  

. Relata gostar de música desde pequena e que sempre foi próxima a música, pois a família 

tem muitos músicos, todos sempre tocaram e cantaram juntos. Disse que as amigas iam para a 
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casa dela para cantarem juntos e que gostava de frequentar bailes para ouvir, cantar e dançar 

sendo suas músicas favoritas as românticas e as clássicas. Durante as sessões musicais referiu 

lembrar da infância, das brincadeiras de carnaval com a mãe, que sempre iam para a praia 

ouvindo música. Lembrou também dos bailes que frequentava, além de contar histórias do 

avô, pois ele era maestro. Durante as sessões musicais ela também cantava as músicas, 

identificava o cantor e o compositor, enquanto mexia com o corpo, assoviava, estalava os 

dedos, dedilhava um piano imaginário no ritmo da música e ainda fazia movimentos como se 

regesse uma orquestra durante as músicas clássicas. Falou sobre a parte técnica das músicas, e 

das notas que estavam sendo tocadas. 

 

Participante I14: 

 

Senhora de 75 anos, casada, com ensino médio incompleto. Tem diagnóstico de 

Doença de Alzheimer. Não recebe visitas da família. 

- MEEM antes das sessões musicais 19 e depois 21 

- KATZ: antes e depois das intervenções teve escore 6. 

- EMADOR antes das sessões musicais 3 e após 0,5. 

Relata gostar de música, não só de ouvir, mas de cantar também.Durante as sessões 

musicais disse que as músicas estavam ajudando a acalmar e a diminuir a ansiedade, deixando 

ela mais feliz. Contou que, quando era mais nova, a mãe sempre reunia as amigas em casa 

para cantar e ela sempre era a que mais cantava, e quando ela estava sem cantar todos pediam 

para ela cantar.Disse que aprendeu a cantar com sua mãe. Em outro encontro contou que o 

participante I7 cantava com ela e com outros idosos. Lembrou das filhas, dos bailes e 

orquestras que ia assistir e dançar. Durante todas as sessões reconheceu as músicas, os 

cantores e cantou junto com eles além de dançar com o corpo e bater palmas e pés no ritmo da 

música. Relatou que todos os dias que ouvia música eram dias mais felizes para ela, pois 

ficava mais saudosa, lembrando histórias felizes da sua vida. Relatou dores em todo o corpo 

em três consultas  

 

Participante I15: 

 

Senhora de 79 anos, viúva, com ensino superior completo em pedagogia. Possui  

diagnóstico de Doença de Alzheimer. Não recebe visitas. 

- MEEM antes das sessões musicais 11 e depois 15. 
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- KATZ: antes e depois das intervenções teve escore 4. 

- EMADOR: relatou 0 antes e depois das intervenções.  

Relatou que gosta muito de música e ouve bastante, mas tem música que deixa ela 

irritada. Durante todos os encontros disse ter vontade de sair da instituição. Durante as sessões 

ouvindo as músicas ela relatava estar feliz, mas em dois momentos foram colocadas músicas 

românticas e clássicas e ela disse que eram chatas. Referiu lembrar-se da adolescência, que 

crescera em uma escola religiosa onde era obrigada a ouvir "essas músicas". Nas outras 

músicas tocadas, que eram mais agitadas, ela contou histórias dos filhos, bisnetos e da 

infância, além de dançar e bater palmas em todas as músicas animadas e falar que isso fazia 

ela até esquecer que queria ir embora. Porém, à todo momento perguntava "Quanto custa?" e 

"Para quem eu devo pagar?". Essa participante faleceu duas semanas após ter sido encerrada a 

coleta de dados da pesquisa. 

 

Participante I16: 

 

Senhora de 80 anos, solteira, com ensino médio completo. Tem diagnóstico de 

artrite. Recebe visitas e também sai para visitar seus familiares a cada dois ou três dias e passa 

todos os feriados e finais de semana na cada de algum parente ou amigo.  

- MEEM antes e depois das sessões musicais 27. 

- KATZ: antes e depois das intervenções teve escore 6. 

- EMADOR antes das sessões musicais teve média de 6,5 e após 2. 

Relatou gostar muito de música e que sempre anda escutando música, pois anima ela, 

mesmo quando está triste. Durante as sessões musicais lembrou-se da adolescência, dos bailes 

que dançava com amigos e nos shows dos cantores favoritos que sempre ia. Lembrou também 

das irmãs e delas dançando juntas. A partir da segunda semana relatou que amava quando era 

dia de fazer a sessão com música pois relaxava e lembrava histórias novas.Disse que sempre 

que num encontro lembra de algum familiar ou amigo que na mesma semana ela já ia visitar 

eles. A cada música tocada ela abria sorrisos e cantarolava, batia palmas e os pés no ritmo da 

música e dançou com a cabeça e o corpo. 

 

Caracterização dos Participantes 

 

Dos 14 idosos participantes da pesquisa,  dez (71%) eram mulheres e quatro (29%) 

eram homens. Quanto à idade, quatro (29%) tinham entre 70 e 79 anos, oito (57%) tinham 
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entre 80 e 89 e dois (14%) tinham 90 anos ou mais, a média de idade dos participantes foi de 

81 anos. Sendo quatro (29%) solteiros, dois (14%) casados, dois (14%) divorciados e seis 

(43%) viúvos. No que se refere a raça autoreferida, cinco (36%) negros e nove (64%) brancos. 

Todos os idosos nasceram em território brasileiro, sendo que oito (57%) nasceram no 

Rio de Janeiro, três (21%) em Minas Gerais, um (7%) em São Paulo, um (7%) no Espírito 

Santo e um (7%) no Ceará. Quanto à religião três (21%) protestantes, sete (50%) católicos e 

quatro (29%) espíritas. 

Quanto à escolaridade dois idosos (14%) com ensino fundamental incompleto, um 

(7%) ensino fundamental completo, dois (14%) ensino médio incompleto, cinco (36%) ensino 

médio completo, um idoso (7%) ensino superior incompleto e três participantes (21%) ensino 

superior completo. 

No que se refere à ocupação dos idosos quatro (29%) professores, três (21%) do lar, 

e uma costureira (7%), uma faxineira (7%), um motorista de ônibus (7%), um pedreiro (7%), 

um militar (7%), uma administradora (7%) e uma contadora (7%). 

Dentre os idosos quatro (29%) relataram morar na ILPI há pelo menos 5 anos, cinco 

(36%) entre 5 e 10 anos, três (21%) entre 10 e 15 anos na ILPI e dois (14%) há mais de 15 

anos. 

No que tange aos hábitos alimentares, quatro (29%) relataram ter apetite menor que o 

ideal, enquanto nove (64%) afirmaram possuir apetite satisfatório e um (7%) disse possuir um 

apetite maior que o ideal. Quanto às eliminações intestinais e vesicais dez (71%) com 

eliminações espontâneas, três (21%) em uso de fralda nas 24horas e um (7%) fazia uso de 

sonda vesical de demora (SVD). 

Nos hábitos de sono dos idosos, seis (43%) relataram padrão de sono satisfatório, três 

(21%) acordam uma vez no meio da noite ou com dor ou para ir no banheiro e cinco  (36%) 

acordam várias vezes durante a noite seja assustado, com dores fortes ou sem motivos 

aparentes. 

Quanto a necessidade de uso de algum equipamento auxiliar para deambulação, nove 

idosos (64%) não necessitavam de nenhum auxilio, mas quatro (29%) precisavam de cadeiras 

de rodas e um (7%) utilizava muletas. Quanto ao uso de substâncias lícitas ou ilícitas, sete 

(50%) afirmaram nunca ter usado nenhum tipo de substância, cinco (36%) disseram já ter 

feito uso de tabaco durante a vida e quatro (29%) relataram ter ingerido bebidas alcoólicas. 

Todos os idosos que relataram o uso de tabaco e/ou álcool afirmaram não fazer mais usos 

destes e nenhum participante relatou ter usado substâncias ilícitas. No que se refere ao uso de 

alguma terapia natural doze idosos (86%) afirmaram nunca ter usado e os outros dois 
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participantes (14%) já usaram homeopatia, um (7%) também faz uso de auriculoterapia e um 

(7%) faz acompanhamento com acupuntura. 

Sete idosos (50%) não apresentavam nenhuma alteração na visão, cinco (36%) 

tinham miopia e usavam óculos, um (7%) tinha astigmatismo e também usava óculos e um 

(7%) era cego, devido uma retinopatia diabética. 

Quanto à presença de comorbidades nos idosos, houve predominância de Doença de 

Alzheimer, em onze (79%) idosos, Diabetes Mellitus tipo 2 (DM 2) em dez (71%), e 

Hipertensão Arterial (HAS) em oito idosos (57%). Outras doenças citadas foram a 

Osteoporose em quatro (29%) idosos, doenças articulares em 3 (21%), Mal de Parkinson em 

um (7%) e cegueira em um idoso (7%). Dez idosos (71%) não declaram ansiedade e quatro 

(29%) apresentavam quadro de ansiedade. 

Quanto a cirurgias anteriores sete (50%) nunca haviam operado, cinco (36%) fizeram 

cesáreas, dois (14%) cirurgia de correção de catarata, dois (14%) mastectomia da mama 

esquerda, um (7%) artrodese no joelho direito, um (7%) miomectomia e um (7%) amputação 

de membros inferiores (MMII) e membro superior direito (MSD). Oito idosos (57%) não 

tinham plano de saúde e seis (43%) tinham plano de saúde. A maioria dos idosos (36%) não 

tinha limitações motoras, cinco (36%) tinham limitações nos membros inferiores (MMII) e 

três (21%) limitações nos membros superiores (MMSS).  

Das principais alterações apresentadas, ressalta-se que duas idosas não apresentavam 

a mama esquerda, um não apresentava os MMII e o MSD, um idoso não apresentava 

mobilização dos MMII, um idoso estava desorientado no tempo e espaço no dia do 

preenchimento do formulário, dois apresentavam cifoescoliose e um apresentava agitação 

psicomotora. 

No que se refere ao comportamento dos idosos residentes da ILPI, quanto a postura e 

comunicação, seis (43%) eram reclusos e não gostavam de conversar, dois (14%) eram 

silenciosos e gostavam de conversar, três (21%) eram calmos e comunicativos e três 

participantes (21%) eram agitados e muito comunicativos. Dentre os idosos sete (50%) não 

recebiam visitas da família, três (21%) recebiam visitas da família raramente, uma por mês ou 

a cada dois meses, três (21%) recebiam com frequência, as vezes até mais de uma visita por 

semana e um idoso (7%) saia para visitar os familiares sempre que queria. 

Para avaliar a qualidade da audição dos idosos participantes do estudo foi realizado o 

teste de Rinne e Weber com todos os participantes do estudo e os quatorze (100%) 

apresentaram resultados positivos bilateralmente. 
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Efeitos da Música nos Sinais Vitais dos idosos 

 

Utilizando o programa Graphpad Prism 6, foi realizado o teste T de Student pareado 

e bicaudado, assumindo um valor de p < 0,05 como estatisticamente significativo.  

No primeiro momento para realizar a avaliação micro, olhando cada idoso, foi feita 

uma média das quatro verificações dos SSVV antes de cada consulta e comparada com a 

média das quatro verificações depois das intervenções, tendo assim um parâmetro de alteração 

média de cada idoso. 

No segundo momento o programa de estatística gerou uma média para cada 

parâmetro de SSVV verificado antes de cada intervenção, numa visão macro, foi gerada uma 

média para o 1º dia de intervenção, outra para 2º dia de intervenção, 3º dia de intervenção e 4º 

dia de intervenção, levando em consideração todos os idosos. A partir daí, foi feita uma média 

geral para cada parâmetro de cada dia de intervenção, e após isso, comparou-se com a média 

também calculada dos idosos após a intervenção. Portanto, esse teste permite falar se houve 

alteração significativa das médias entre o antes e o depois. 

 

Temperatura: 

 

Avaliando primeiramente as temperaturas corporais dos idosos, de cada idoso 

separado, percebe-se que a maior alteração de temperatura é do I13, que elevou a temperatura 

0,6 ºC. E avaliando a média do grupo, como um todo, antes foi de 36,2 ºC (DP 0,27 ºC) e a do 

grupo depois foi de 36,3 ºC (DP 0,26 ºC), logo, houve uma elevação da temperatura de 0,1ºC 

com valor de p > 0,05. 

 

Tabela 1 – Temperaturas médias de cada idoso separadamente 

 
I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I12 I13 I14 I15 I16 TOTAL 

Antes 36,3 35,2 36,3 35,8 36,3 36,4 36,1 36,6 36,2 35,9 36,1 36,4 36,5 36,4 36,18 

Depois 36,2 35,7 36,4 36,2 36,2 36,3 36,1 36,4 36,2 36 36,7 36,6 36,3 36,7 36,29 

 
-0,1 +0,5 +0,1 +0,4 -0,1 -0,1 0,0 -0,2 0,0 +0,1 +0,6 +0,2 -0,2 +0,3 +0,1 

Fonte: Leal, 2019 
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Figura 2 – Temperaturas médias dos participantes 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Leal, 2019 

 

Pulso: 

 

Inicialmente quando é avaliada as médias dos pulsos dos participantes de forma 

isolada, percebe-se que a maior alteração é do I13 com uma diminuição significativa de 18,2 

batimentos por minuto (bpm), mas nota-se que nem todos os idosos tiveram diminuição desse 

sinal, destaca-se o I5 que o pulso elevou 7,5 bpm. E avaliando a média do grupo, como um 

todo, antes foi de 68,9 bpm (DP 6,94 bpm) e o do grupo depois foi de 66,1 bpm (DP 5,59 

bpm), sendo assim, houve uma diminuição do pulso de 2,8 bpm com valor de p > 0,05. 

 

Tabela 2 – Pulsos médios de cada idoso separadamente 

 

I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I12 I13 I14 I15 I16 TOTAL 

Antes 68,5 63 64,8 67 71,3 67,5 62 64,5 60,3 73,5 77 63,5 84,5 76,8 68,9 

Depois 73 63,5 64,3 74,5 61,3 69 63 62,5 60,3 73,3 58,8 61,5 74 66,3 66,1 

 
+4,5 +0,5 -0,5 +7,5 -10,0 +1,5 +1,0 -2,0 0,0 -0,2 -18,2 -2,0 -10,5 -10,5 -2,8 

Fonte: Leal, 2019 

 

Figura 3 – Pulsos médios dos participantes 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Leal, 2019 



56 

Respiração: 

 

Verificando as médias dos valores de incursões respiratórias de cada idoso, nota-se 

que a maior alteração é do I14 teve uma diminuição de 5 incursões respiratórias por minuto 

(irpm), porem outros participantes elevaram seus valores, como o I13 que se elevou 3,2 irpm. 

E a taxa de respiração média do grupo antes foi de 18,4 irpm (DP 2,15 irpm) e o do grupo 

depois foi de 17,6 irpm (DP 1,81 irpm), houve então uma diminuição da respiração de 0,8 

irpm com valor de p > 0,05. 

 

Tabela 3 – Respirações médias de cada idoso separadamente 

 

I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I12 I13 I14 I15 I16 TOTAL 

Antes 20,5 14,8 18,3 16,8 17 20,8 21,8 15 19,5 18 19,5 20 19 16,5 18,4 

Depois 19,8 18 17,8 17,3 15,5 18,8 20,8 15,8 19,5 19,3 16,5 15 16,3 15,3 17,6 

 
-0,7 +3,2 -0,5 +0,5 -1,5 -2,0 -1,0 +0,8 +0,0 +1,3 -3,0 -5,0 -2,7 -1,2 -0,8 

Fonte: Leal, 2019 

 

Figura 4 – Respirações médias dos participante 

 

s 

 

 

 

 

 

Fonte: Leal, 2019 

 

Pressão Arterial Sistólica (PAS): 

  

No primeiro momento foi avaliada as médias das verificações das pressões arteriais 

sistólicas, percebe-se que todos os idosos tiveram seus valores pressóricos diminuídos, com 

exceção do I2 e do I12 que os valores se mantiveram inalterados, dentre os participantes os 

que tiveram maior diminuição foram o I4 e o I6 que a PAS diminuiu 12,5 mmHg. Já a pressão 

arterial sistólica média do grupo antes foi de 121,4 mmHg (DP 9,18 mmHg)  e a do grupo 

depois foi de 116 mmHg (DP 7,63 mmHg), houve então uma diminuição da PAS de 5,3 

mmHg com valor de p < 0,05, apresentando significância estatística. 
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Tabela 4 – PAS média de cada idoso separadamente 

 

I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I12 I13 I14 I15 I16 TOTAL 

Antes 115 122,5 117,5 125 135 125 110 105 130 115 125 127,5 135 112,5 121,4 

Depois 115 119,5 105 117,5 122,5 120 107,5 102,5 123 115 120 122,5 127,5 107,8 116,09 

 
0 -3,0 -12,5 -7,5 -12,5 -5,0 -2,5 -2,5 -7,0 0,0 -5,0 -5,0 -7,5 -4,7 -5,3 

Fonte: Leal, 2019 

 

Figura 5 – PAS média dos participantes 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Leal, 2019 

 

Pressão Arterial Diastólica (PAD): 

 

Quanto à média das verificações da pressão arterial diastólica nota-se que a maior 

alteração ocorreu em I7 e I15, onde sua PAD diminuiu 10 mmHg, porem houve dois idosos 

(I8 e I14) que a média PAD se manteve exatamente a mesma antes e depois das intervenções 

e em I3 e I12 a PAD se elevou 2,5 mmHg. E quando analisada a média da PAD do grupo 

antes foi de 75,8 mmHg (DP 6,56 mmHg) e a do grupo depois foi de 72,1 mmHg (DP 7,05 

mmHg), houve então uma diminuição da PAD de 3,7 mmHg com valor de p < 0,05, 

apresentando significância estatística. 

 

Tabela 5 – PAD média de cada idoso separadamente 

 

I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I12 I13 I14 I15 I16 TOTAL 

Antes 68 77,5 75,5 87,5 87,5 75 65 67,5 80 75 77,5 75 77,5 72,5 75,79 

Depois 67,5 80 67,5 80 85 65 65 60 74,5 77,5 72,5 75 67,5 72,5 72,11 

 
-0,5 +2,5 -8,0 -7,5 -2,5 -10,0 0,0 -7,5 -5,5 +2,5 -5,0 0,0 -10,0 0,0 -3,7 

Fonte: Leal, 2019 
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Figura 6 – PAD média dos participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Leal, 2019 

 

Escalas de Avaliação Geriátrica 

 

EMADOR: 

 

Para realizar a avaliação micro, olhando cada idoso, foi feita uma média do escore de 

EMADOR das intervenções que o idoso apresentou queixas álgicas, antes de cada consulta e 

comparada com a média dos escores de depois das intervenções, tendo assim um parâmetro de 

alteração média de cada idoso. Nota-se que I10 é o participante que possuía o maior escore de 

dor antes das intervenções (7,7) e se manteve com o maior escore depois (5,3) apresentando 

uma diminuição significativa de 2,4 no EMADOR, porém o idoso que teve a maior 

diminuição foi o I4, apresentando escore de 6,5 antes das intervenções e 1,5 depois, tendo 

uma diminuição de 5,0 no EMADOR. E na avaliação dos idosos numa visão geral nota-se 

uma diminuição de 3,3 no escore de dor, destaca-se que os participantes I6, I13 e I15 não 

foram colocados nessa avaliação, pois nenhum dos três teve relatos de dor nas quatro semanas 

de intervenções. 

 

Tabela 6 – Média de EMADOR de cada idoso separadamente 

 

I2 I3 I4 I5 I7 I8 I9 I10 I12 I14 I16 TOTAL 

Antes 3 6 6,5 2 3 4,5 5,3 7,7 5,3 3 6,3 4,78 

Depois 0,5 1 1,5 0 0,7 1,5 1,3 5,3 2 0,3 2 1,46 

 
-2,5 -5,0 -5,0 -2,0 -2,3 -3,0 -4,0 -2,4 -3,3 -2,7 -4,3 -3,3 

Fonte: Leal, 2019 
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MEEM e KATZ: 

 

Na avaliação da escala de Katz a média dos valores é de 4,29, onde nove idosos 

tiveram escore entre 5 e 6, significando independência total nas AVDs, um participante teve 

escore entre 3 e 4, tendo avaliação de dependência parcial na execução das AVDs e os outros 

quatro receberam escore entre 1 e 2, sendo totalmente dependentes na hora da execução das 

AVDs. 

Os resultados do MEEM inicial, antes das intervenções, dos idosos residentes da 

ILPI teve um escore médio de 15,64, onde o menor valor encontrado foi de 9 e o maior foi de 

27, mas avaliando a escolaridade dos dois idosos que estudaram menos de 9 anos, por não ter 

concluído o ensino fundamental, um teve escore 9 e o outro escore 18, entre os demais 

participantes, onde todos estudaram mais de 9 anos, dois tiveram escore 27 e todos os demais 

tiveram escore entre 10 e 20.  

 

Tabela 7 – MEEM e KATZ do 1º encontro 

 
MEEM KATZ 

I02 13 5 

I03 10 2 

I04 10 1 

I05 20 6 

I06 27 6 

I07 17 5 

I08 18 6 

I09 16 1 

I10 9 5 

I12 10 1 

I13 12 6 

I14 19 6 

I15 11 4 

I16 27 6 

Fonte: Leal, 2019 

 

Na escala de Katz a média dos valores no último encontro, depois de terem sido 

realizadas as quatro sessões com intervenções musicais é de 4,36, dos 14 idosos, oito tiveram 

escore entre 5 e 6, estando totalmente independentes, dois tiveram escore entre 3 e 4, 
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possuindo dependência parcial na execução das AVDs, e quatro com escore 1 ou 2, sendo 

totalmente dependentes de auxílio para execução das AVDs. 

Já a avaliação do MEEM neste último encontro teve uma média de 18,43, o maior 

valor encontrado foi de 27 e o menor escore foi 11, entre as maiores alterações foram as dos 

participantes I04 e I12, que tiveram aumento de 6 pontos e os participantes I05 e I13 com 

aumento de 5 pontos no escore. 

 

Tabela 8 – EAGs do último encontro 

  MEEM KATZ 

I02 15 5 

I03 12 2 

I04 16 2 

I05 25 5 

I06 26 6 

I07 20 6 

I08 21 6 

I09 16 1 

I10 11 6 

I12 16 2 

I13 17 4 

I14 21 6 

I15 15 4 

I16 27 6 

Fonte: Leal, 2019 

 

Efeitos da música percebidos nas falas dos idosos 

 

As falas coletadas dos participantes e as anotações dos pesquisadores foram 

analisadas, agrupadas e separadas em categorias, elas foram nomeadas: “Música: escolhas e 

significações” e “Música e evocação de memórias”, que são apresentadas a seguir. 

 

Música: escolhas e significações 

 

No primeiro contato os pesquisadores pediram aos idosos para falarem se gostavam 

de música e sobre o contato deles com a música sendo constatado que a música era presente 

nas vidas dos participantes de diferentes formas. 
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A primeira pergunta aberta sobre a relação dos idosos com a música foi: “Você gosta 

de música?”. Treze participantes (93%) responderam que sim, alguns complementaram 

dizendo que amavam escutar músicas, ou que se pudessem ouviriam toda hora, ou relataram q 

a música anima eles, ou que é a razão do viver, um dos participantes (7%) disse que não 

gostava, mas relatou que sempre escutava e que queria fazer parte da pesquisa para escutar 

umas músicas que ele tinha saudade. 

A segunda pergunta aberta dizia: “Fale sobre a música na sua vida.”, entre as 

respostas mais faladas algumas se destacam, os idosos disseram que sempre gostaram, que a 

música deixava eles felizes e relaxados, relataram também que quando mais novos iam a 

apresentações musicais (shows/bailes/serenatas/óperas/orquestras), outros relataram que 

sempre ouviam música com seus cônjuges, disseram ainda que cantavam no chuveiro e três 

idosos (21%) relataram que tinham parentes que tocavam instrumentos musicais ou que eles 

mesmos tocavam. 

 

Gosto muito de música, ela é sinônimo de felicidade, então estou sempre cantando aqui. –(I3) 

 

Eu ia muito a shows quando era jovem e já toquei trompete. Ah gosto de cantar no chuveiro 

também, conta!? – (I5) 

 

Eu sempre gostei de ouvir música, principalmente as dançantes [risos], meu pai e meu irmão 

tocavam [sax e piano respectivamente] e eu e minha mãe amávamos ouvir eles – (I8) 

 

Eu não gosto de música, eu amo muito [risos], durante toda a minha vida eu toquei piano, veio de 

sangue, meu pai, minha mãe e meu avô eram musicistas – (I11) 

 

Quanto ao perfil musical foi perguntado também “Qual(is) é(são) o(s) seu(s) 

cantor(es) favorito(s) ou qual(is) o(s) estilo(s) de música(s) você mais gosta?”, dessa forma a 

pode-se conhecer os gostos musicais de cada idoso, podendo fornecer um cuidado 

individualizado para cada participante. Os participantes relataram que gostariam de ouvir 

músicas que não escutavam há muito tempo, “músicas de antigamente” e “músicas da minha 

época de mocidade” foram algumas das frases que foram ditas, quando os pesquisadores 

pediram para escolher um estilo específico que eles mais gostavam, os idosos escolheram 

estilos como, música clássica, sertanejo de raiz, MPB, gospel, ópera, blues e jazz, e quanto os 

artistas mais pedidos foram Roberto Carlos, Vicente Celestino, Celly Campello, Milionário e 

Zé Rico, Carmem Miranda, Tonico e Tinoco, Nelson Gonçalves, Atemar Dutra, Francisco 

Alves, Elvis Presley, Frank Sinatra, e Luciano Pavarotti. 

 

Gosto de música clássica, mas também gosto do Roberto Carlos e da jovem guarda brasileira –

(I4) 
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Eu curto muito blues, jazz e MPB, lembro que saia com as moças e escutávamos Elvis, Frank 

Sinatra[sorriu], e até mesmo as nacionais. – (I5) 

 

Gosto das músicas românticas de Roberto Carlos e também gosto do Zeca pagodinho –(I12) 

 

Música e evocação de memórias: 

 

Os efeitos da música e as memórias podem ser expressos de diferentes formas, pois o 

ser humano se comunica através da linguagem verbal e da linguagem não verbal, nesta ultima 

está compreendido as expressões faciais, movimentos corporais e o silêncio. Para expressar o 

que está sentindo às vezes basta um sorriso, lagrimas ou um olhar mais tranquilo e sereno. 

Durante as sessões um idoso sempre sorria e cantava com ânimo, mas em músicas 

específicas chorou e relatou lembrar-se do cônjuge, o mesmo ouve outros dois idosos, que 

intercalavam entre sorrisos e lagrimas dependendo das músicas, enquanto outro idoso tinha a 

expressão mais apática, porém, em algumas músicas, sorriu para a equipe. Vale ressaltar que 

quando o participante chorava, era perguntado se queria trocar de música, porem não houve 

casos de pedido de troca. 

A postura corporal também diz muito do que o indivíduo está sentindo no momento 

em que está ouvindo a música, os participantes do estudo apresentaram ou postura fechada, de 

braços cruzados, ou uma postura mais animada, balançando os pés, batendo palmas e 

dançando no ritmo da música. 

No decorrer de todas as sessões musicais um idoso se manteve em silêncio e 

sonolento, porem mexia os pés e os batia no chão no ritmo das músicas. Já outros três idosos 

dançavam com expressão de alegria durante as sessões, batiam com as palmas das mãos nos 

joelhos e balançavam com a cabeça e o corpo no ritmo. Um dos idosos, que foi musicista 

durante a vida, estalava os dedos em algumas músicas e, em outras, fazia os movimentos 

como se estivesse tocando um piano ou como regendo uma orquestra. Destaca-se que um 

participante, que apresentava limitações dos movimentos, durante as sessões movimentava os 

braços e tentava dançar. 

A DA é caracterizada pelo esquecimento, falhas nas memórias de curto e longo 

prazo, e durante as sessões com música os idosos do estudo relataram lembranças de 

memórias afetivas de alguns familiares e pessoas próximas: 

 

Parecia com alguém, mas acabava sumindo [olhos com lágrimas] eram pessoas conversando e 

dançando – (I2 no final da primeira consulta) 

 

Lembrei do meu marido [falecido] e dos filhos, quando eram pequenos a gente saia juntos, 

obrigado por me fazer lembrar deles hoje. – (I3 no final da segunda consulta) 
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Minha mãe era devota dela [Nossa Senhora] (...) quando criança ia com ela na missa – (I6 no 

final da segunda consulta) 

 

Eu escutava elas junto com a minha primeira namorada[risos], colocava no rádio e ficava junto 

delas, fomos nos bailes juntos, era muito bom mesmo. – (I7 no final da quarta consulta) 

 

Eu sempre dei para música, eu tocava piano na cada dela [amiga] e ela tocava na minha, era uma 

troca, uma vida muito boa. – (I12 no final da quarta consulta) 

 

Outro tipo de memória que foi evocada durante as sessões, foi a memória episódica, 

onde alguma música ou estilo de música específica lembram ao participante um momento 

específico no qual viveu: 

 

Eu ouvia muita música assim [em inglês], foi assim que aprendi a ler e escrever em inglês – (I5 no 

final da terceira consulta) 

 

Lembrei do passado, músicas todas que dancei; (...)Os moços me chamavam para dançar nos 

bailes, mas minha mãe não deixava. – (I11 no final da quarta consulta) 

 

Eu morava em uma vila quando era criança e durante o carnaval minha mãe e um senhor levava 

eucom meus irmãos e outras crianças na praia de Boa Viagem, para fazer as brincadeiras de 

carnaval. E quando era jovem eu dançava, os rapazes gostavam de dançar comigo. – (I12 no final 

da terceira consulta) 

 

Outro efeito percebido nos idosos foi a consolidação da memória. As sessões 

musicais ocorriam uma vez por semana e um efeito promissor encontrado foi a lembrança dos 

idosos do que os pesquisadores iriam fazer naquele momento em que começava uma nova 

consulta. Foi o caso de um idoso, que quando viu os pesquisadores na segunda semana bateu 

palmas e cantarolou. Alguns idosos também verbalizaram essa memoria: 

 

Ontem cantei aquelas músicas que você trouxe outro dia – (I5 antes do início da segunda consulta) 

 

Você que vai colocar as músicas né? – (I7 antes do início da quarta consulta) 

 

Durante o desenvolvimento da pesquisa houve um participante, que pelo avanço da 

DA, no primeiro momento, não lembrava sua preferência musical, mesmo tendo relatado uma 

proximidade com a música, através de familiares que tocavam instrumentos. As duas 

primeiras sessões foram feitas com músicas selecionadas pela equipe de pesquisadores, com 

base nas outras perguntas do questionário. Porem foi constatado que enquanto ele cantava 

partes das músicas escolhidas, apresentava uma expressão facial de desconforto em alguns 

momentos. Mais tarde, no final da segunda sessão esse idoso relatou ter feito parte do grupo 

de música da igreja. Nesse momento os pesquisadores acrescentaram novas músicas a lista de 
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reprodução para as sessões seguintes, sendo facilmente notada a melhoria na expressão facial 

e na evocação de memórias episódicas nas últimas semanas. 

 Logo, visto os dados apresentados, percebe-se que a música apresentou efeitos nos 

SSVV, como temperatura, pulso e respiração, porem na pressão arterial sistólica e diastólica 

ela teve resultados estatisticamente significativos no que tange a média geral dos 

participantes. Destacam-se também os resultados nas escalas de EMADOR e MEEM, visto a 

melhora nos seus respectivos escores na avaliação macro e na avaliação micro olhando cada 

indivíduo.  

Quando analisado os registros dos diários de campo, percebe-se também uma 

melhora na comunicação entre os idosos e um maior reconhecimento da equipe de pesquisa, 

mostrando o efeito da música na consolidação de memórias novas de curto prazo e melhora na 

convivência social. Durante as intervenções também se pode perceber a ativação da memória 

episódica associada a memória afetiva com relatos de amigos, familiares e cônjuges dos 

participantes. Além do resgate da memória de longo prazo, que é possível pela ativação da 

memória sensorial sonora, onde o participante lembrava outros momentos que aquela música 

havia sido escutada por ele. 

Sobressai-se ainda, os resultados apresentados pelos idosos com limitações de 

movimentos, pois durante as sessões com música eles começaram a dançar e fazer 

movimentos, mesmo que mínimos, com os membros que antes não apresentavam 

movimentação. 
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CAPITULO IV DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Quando avaliado o crescimento da população idosa, percebe-se que o numero de 

idosos acima de 80 anos é de 71%, mostrando que essa população esta envelhecendo dentro 

da ILPI, corroborando com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que traz o aumento 

da população acima dos 80 anos (44,5%) e que vem aumentando os idosos acima de 100 anos 

(BRASIL, 2014, p. 12). 

Ressalta-se nos dados da pesquisa que todos os participantes da pesquisa do sexo 

masculino possuíam idade entre 80 e 89 anos e que os idosos acima de 90 (14%) eram todos 

do sexo feminino. 

Com base nos dados colhidos verifica-se um maior número (71%) de mulheres 

idosas institucionalizadas e envelhecendo em uma ILPI, reafirmando assim, a feminização da 

velhice, corroborando com os dados do IBGE que afirmam que a transição demográfica 

brasileira tem um numero maior de mulheres (55,7%) entre os idosos, e, assim como na 

pesquisa, quando avaliado a população acima dos 80 anos o número da população feminina 

sobe para 61%. Sendo assim, percebe-se que as mulheres tem uma expectativa de vida maior, 

quando comparada aos homens. (CAMARGOS, 2014, passim; BRASIL, 2014, p. 12). 

A distribuição por critério de cor ou raça demonstra 64% dos idosos se declararam 

brancos e 36% negros ou pardos, este valor também vai de acordo com os dados do IBGE, 

onde afirmam que 55% da população idosa são da cor branca e 43,8% preta ou parda 

(BRASIL, 2014, p. 12). 

Na pesquisa contatou-se que 86% doso idosos disseram ser solteiros, viúvos ou 

divorciados, e destes 43% eram viúvos, sabe-se que o idoso tem a maior probabilidade de 

perder pessoas próximas, sejam amigos ou familiares, logo, estão mais suscetíveis a ficar 

sozinhos justamente por ter esse menor grupo de pessoas próximas. Esta solidão e o 

isolamento social levam a maiores chances de um declínio na saúde mental e também 

acarretar problemas físicos (BRASIL, 2005, p. 29). 

Sendo assim, constata-se que a maior percentagem de institucionalização é de idoso 

acima de 80 anos, do sexo feminino em viuvez, assim como a literatura afirma, isso ocorre, 

pois mulheres que ficam viúvas acabam por serem excluídas ou rejeitadas pela comunidade, 

se tornando uma das grandes causas da institucionalização (ibid.; DUARTE, 2014, p. 211). 

A música faz parte da cultura de diversas sociedades e o ser humano gosta de 

escutar, cantar ou tocar alguma música. Ela é usada para diversão em festas, em rituais 

religiosos, para acalmar filhos ou até para identificação de grupos. Além disso, auxilia no 
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aumento da concentração, na melhora/manutenção da função cognitiva, melhora na habilidade 

motora, efeito ansiolítico (tanto a nível fisiológico, como a nível psicológico) e a melhora nas 

relações sociais (WEIGSDING, 2014, passim). 

O gosto musical é algo pessoal, pois ele tem caráter afetivo e relacional, além de um 

processamento cerebral diferenciado, construído a partir dos sentidos e dos significados que 

são dados às músicas que são ouvidas. Sendo concebido como algo individual, que é 

percebido pelo cérebro de maneira não-verbal, isto é, através de alterações fisiológicas (ibid.; 

MOREIRA, 2018, passim). 

Estas alterações fisiológicas, que ocorrem ao se escutar uma música conhecida, 

podem ser percebidas de diferentes formas, como a alteração de um sinal vital, como 

alteração dos batimentos cardíacos, frequências respiratórias ou da temperatura, ou até mesmo 

diminuindo os níveis pressóricos, levando a uma redução da fadiga muscular e aumentando o 

limiar dos estímulos sensoriais, levando a uma melhora da atenção e da concentração 

(STRAUSS; HEERDEN; JOUBERT, 2016, passim). 

Um dos achados da presente pesquisa foi a diminuição dos níveis pressóricos, dos 

batimentos cardíacos e da frequência respiratória, corroborando com o achado de Ripley e col. 

(2014, passim) e Silva e cols. (2014, p. 631) que atribui essa alteração à ativação do sistema 

dopaminérgico, aumentando a liberação de opióides endógenos, como o óxido nítrico através 

da endorfina do endotélio, levando à vasodilatação central e periférica. 

Este aumento de opióides endógenos leva também a diminuição da dor, assim como 

pode ser percebido no presente estudo, onde os pacientes quando perguntados depois das 

intervenções musicais relatavam diminuição das dores articulares e musculares. Esta 

diminuição da dor é notada tanto nos pacientes que apresentavam dores agudas, como 

naqueles que já possuíam patologias com queixas álgicas crônicas. 

Assim como nos estudos realizados por Oliveira e cols. (2012, p.68), Liu e cols. 

(2014, passim), Ripley e col. (2014, passim) e Coulton e cols (2015, passim) onde é 

evidenciado que a música sendo usada como terapia associada ao tratamento, levando ao 

relaxamento e a diminuição das dores musculoesqueléticas de pacientes hospitalizados, 

mesmo aqueles que possuem dores crônicas.  

Já Zhang e cols. (2013, passim) em seu estudo diz que a diminuição da dor causada 

pela intervenção musical ocorre, pois a música atua como uma distração emocional, ativando 

significativamente o córtex pré-frontal e o tálamo posterior, levando a diminuição do 

sentimento de angustia e da intensidade das dores existentes. 
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Todavia, para a música ter um melhor efeito quando usada como intervenção no idoso 

com DA, o cuidado deve ser prestado de forma individual, ou seja, realizar intervenções 

musicais com um repertório que lhe seja familiar para alcance de melhor efeito terapêutico 

(SILVA, 2014, passim). 

No momento que um indivíduo escuta uma música são ativados mecanismos 

neuronais perceptivos do cérebro, depois estes se agrupam e constituem o som, formando um 

padrão. Quando a música é conhecida pela pessoa ou já foi escutada em outro momento, ela 

pode evocar sentimentos e memórias antigas (dos outros contatos daquele indivíduo com a 

aquela música). 

Portanto a música pode trazer à tona emoções positivas ou negativas e por essa razão 

devem ser avaliadas as particularidades, para gerar efeitos benéficos e melhores resultados 

(STRAUSS, 2016, passim). 

Dessa forma ao se realizar uma intervenção musical, de forma passiva ou ativa, é 

ativada a memória sensorial sonora, o que leva ao resgate das memórias de curto ou longo 

prazo do indivíduo com aquela música específica, permitindo reviver as sensações e emoções 

que estavam ocorrendo no momento que aquela música foi escutada anteriormente.  

Como as memórias sensoriais são interligadas, ao se escutar uma música, pode não ser 

reativada necessariamente a memória do primeiro contado do indivíduo com aquela música, 

mas alguma pode ser resgatada na memória alguma situação marcante que este vivenciou e 

que ativou outros sistemas sensoriais simultaneamente, como por exemplo, se tocar uma 

música que a pessoa já conhece, em seu casamento ou em um velório de alguém próximo, a 

memória sonora, juntamente com a visual e afetiva fixam aquela situação, logo se o indivíduo 

escutar novamente a mesma música, esta será a memória ativada mais vivamente do que os 

outros contatos com aquela música. 

O profissional que está realizando a intervenção com música deve ter um olhar 

sensível para perceber que em alguns momentos a pessoa pode não demonstrar o que a música 

esta trazendo a memória apenas com palavras, mas por meio de linguagem não-verbal, como 

expressões faciais, movimentos corporais, toque, distância física e olhar. 

As reações geradas ao ouvir uma mesma música podem variar entre as pessoas, ou 

seja, uma mesma música ao ser escutada por um pode provocar gargalhadas, enquanto em 

outro trazer à tona lagrimas. Isso ocorre porque a música está intimamente relacionada com as 

memórias que a pessoa evocou, assim como com os sentimentos e significados de suas 

vivências e experiências com aquela música (WEIGSDING, 2014, passim). 
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Quando os participantes do presente estudo escutaram as músicas, transmitiam o que 

estavam sentindo através de movimentos corporais como bater palmas e balançar as pernas e 

pés, como se estivessem dançando, tal resposta foi percebida mesmo nos pacientes que 

possuíam algum tipo de limitação física ou motora. 

Esta resposta ocorre, pois quando se escuta uma música, seu cérebro sincroniza o 

estimulo auditivo (percepção do ritmo da canção) com a resposta motora (bater palmas, bater 

os pés, estalar os dedos). Por isso é comum que quando se escuta uma música ou um ritmo 

que é agradável, pode se querer dançar com as pernas, braços, corpo ou cabeça (ABRAHAN, 

2015, passim).  

Nesse sentido, a música além de evocar memórias episódicas no idoso com DA, 

também faz o ele querer se movimentar, melhorando a cognição motora e a interação social, 

trazendo sensação de satisfação pessoal e felicidade, o que foi percebido durante as sessões da 

pesquisa (ibid.). 

A DA é conhecida pela perda de memória que o idoso apresenta. Porém, a condição 

patológica pode também levar à perda de duas ou mais funções cognitivas, que são a funções 

executivas, capacidade visuoespacial de reconhecimento, linguagem e personalidade/humor 

(ADI, 2015, passim). 

A perda memória na DA passa por alguns estágios e cada tipo de memória vai sendo 

afetada de acordo com a progressão da doença. Primeiramente, percebe-se uma perda na 

função da memória de curto prazo, prosseguindo para perda de memória episódica recente, 

depois perda da memória episódica tardia; em estágios bem avançados, o idoso perde, até 

mesmo, memórias processuais (JUNIOR, 2015, passim). 

A música, nesse contexto, possui a capacidade de induzir a evocação de memórias, 

isso porque a memória processual para a música é uma das últimas a serem perdidas durante o 

quadro demencial; além disso, a consolidação da memória também possui caráter afetivo e 

associativo (WEIGSDING, 2014, passim). 

Este fato pode levar o idoso a trazer a memória pessoas com as quais conviveu em 

algum momento específico da vida. Isso acontece porque o processamento musical ocorre no 

córtex auditivo primário e a experiência repetitiva ativa a consolidação da memória nas 

estruturas do sistema límbico, como o hipocampo e o córtex pré-frontal. Assim, quanto maior 

a emoção, maior a ativação dessas áreas e maior  será a consolidação da memória 

associativa (WEIGSDING, 2014, passim; ABRAHAN, 2015, passim). 

As memórias têm a tendência de se consolidar de forma associativa, isto é, um 

acontecimento em uma festa, por exemplo, é armazenado junto a uma música que estava 
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sendo tocada no momento, e isso ocorre ainda mais fortemente quando uma emoção (boa ou 

ruim) é gerada no momento do acontecimento (ABRAHAN, 2015, passim). 

Entre os resultados obtidos foi possível notar o aumento do escore do MEEM nos 

idosos entre a primeira sessão com intervenção musical e ao ultimo encontro, tendo um 

aumento na média do escore de 2,79. 

Corroborando com os achados de Sekeff (2007), que diz que quando se escuta uma 

música, esta se relaciona com o neocórtex, com o sistema límbico e com o hipocampo, 

estimulando a memória sonora musical, última a ser depreciada no paciente com DA, 

estimulando, assim as funções cognitivas do paciente. 

O ambiente de uma ILPI pode aumentar a deterioração cognitiva dos idosos, pois é um 

ambiente diferente do comum ao idoso e distante das pessoas conhecidas, estas que muitas 

vezes não visitam nem fazem telefonemas, além de ter uma rotina diferente da rotina que o 

idoso realiza na sua casa. Todos estes agravantes somam com as patologias existentes o que 

leva o idoso a perder cada vez mais a capacidade funcional e diminuir sua independência e 

sua autonomia. 

Tendo em vista tal deterioração ocasionada pela institucionalização, os escores de 

MEEM e KATZ muitas vezes apresentam diminuições significativas em um curto espaço de 

tempo e com os benefícios das intervenções musicais podem ser notas na mudança de tais 

escores, mas, além disso, na manutenção do mesmo resultado escore, comprovando que a 

música auxilia no espaçando do desgaste cognitivo e age retardando a progressão de doenças 

que causam tal deterioração, como a DA.  

Logo, a música é uma intervenção eficaz, pois além de ativar as memórias de curto e 

longo prazo e estimular a movimentação, traz efeitos para a comunicação social, aumentando 

a interação do idoso com a equipe e com outros idosos. 

Vale ressaltar que a consolidação da memória musical em musicistas é diferenciada, 

isso porque, aprender um instrumento envolve ativação de diversas áreas cerebrais 

concomitantemente, como o hipocampo (memória), a amígdala cerebral (emoção e 

motivação), o córtex auditivo (processamento musical primário), o córtex pré-frontal, o córtex 

pré-motor, o córtex motor (movimentação para a ação de tocar um instrumento) e o córtex 

somatossensorial, permitindo que ocorra uma neuroplasticidade, com ganho de novas 

conexões cerebrais, propiciando maior concentração e maior aprendizagem, o que facilita a 

consolidação de memória (WEIGSDING, 2014). 

Destaca-se, a importância da criação de um vínculo entre o profissional e o idoso, este 

pode ser criado através do acolhimento e através das próprias intervenções musicais, pois é 



70 

um fator que permite que o idoso reconheça o profissional e se lembre da atividade. Para o 

estabelecimento do vínculo é imprescindível a formação de uma relação afetiva, que, por sua 

vez, está relacionada, à nível cerebral, com estruturas do sistema límbico (estruturas essas que 

também estão envolvidas na consolidação da memória) (ALEIXO, 2017). 
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CONCLUSÃO 

 

A terapia com música apresenta diversos efeitos benéficos ao idoso em uma ILPI, 

sendo uma ferramenta capaz de estimular o indivíduo cognitivamente, aumentando suas 

funções de linguagem, memória, concentração, controle de emoções e sentimentos, 

melhorando a forma de se relacionar com o outro, possibilitando a recuperação e manutenção 

de vínculos. 

Nesse estudo foi possível observar que a música auxilia no resgate das memórias de 

curto e longo prazo, podendo ser memórias afetivas, episódicas, sensoriais e processuais, 

estimulando a movimentação e aumentando a comunicação, levando a melhora da interação 

social com a equipe e com outros idosos, também pode ser percebidas alterações dos SSVV, 

principalmente os níveis pressóricos, e melhoria nos escores de EMADOR e MEEM. 

Sendo assim, através do uso da música foi possível perceber o retardo da progressão 

da deterioração cognitiva, melhorando a capacidade funcional e estimulando a autonomia e a 

independência do idoso. 

Para o profissional de saúde, em especial o enfermeiro, a música apresenta-se como 

uma maneira de criar vínculo e favorece o acolhimento do idoso. Isso porque o cuidado 

musical implica em envolvimento, uma vez que o idoso compartilha suas experiências e 

expressa suas emoções, estabelecendo uma relação de confiança com o pesquisador. Logo, 

cabe ao profissional entender a linguagem verbal e não verbal, para identificar tudo aquilo que 

o idoso quer lhe comunicar, gerando um cuidado singular. 

A limitação apresentada pelo estudo foi a quantidade de participantes, visto o 

quantitativo de idosos residentes na ILPI, porem mesmo com uma quantidade restrita, foi 

possível identificar e qualificar os efeitos da música no tratamento de idosos 

institucionalizados. Logo, sugere-se a replicação desse estudo com uma população maior de 

participantes e destaca-se então a necessidade de investir em novos estudos nessa temática, 

para divulgar e consolidar o uso da música de forma terapêutica em diversos cenários. 
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APÊNDICE A  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Título do Projeto: A música como terapia complementar no cuidado ao idoso em Instituição 

de Longa Permanência (ILPI): contribuições para as ciências do cuidado em saúde.  

  

Pesquisador Responsável: Enf. Mestrando Eliseu Lemos Nogueira Leal 

Orientadora: Profª. Drª. Fatima Helena do Espirito Santo 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense  

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 99812-6137  

Outras formas de contato com o pesquisador (e.mail): eliseu_leal@yahoo.com.br 

 

Nome do 

voluntário:_______________________________________________________________ 

Idade: ______ anos    R.G. __________________________ 

Responsável legal (quando for o caso): 

________________________________________________ 

R.G. Responsável legal: _____________________________  

 

O(A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “A música 

como terapia complementar no cuidado ao idoso em Instituição de Longa Permanência 

(ILPI): contribuições para as ciências do cuidado em saúde.”  , de responsabilidade do 

pesquisador Enf. Mestrando Eliseu Lemos Nogueira Leal e sua orientadora Profª. Drª. Fatima 

Helena do Espirito Santo. Esta pesquisa tem como objetivos: Discutir a aplicabilidade da 

música como terapia complementar no cuidado a idosos em ILPI e aplicar a música como 

terapia complementar. 

Participando desta pesquisa, o Sr.(a) estará contribuindo para a ampliação dos 

conhecimentos em relação à temática oferecendo base para a avaliação, planejamento e 

implementação dos cuidados de enfermagem durante o processo de institucionalização, 

visando contribuir para uma melhor qualidade de vida. A pesquisa será realizada através de 

análise documental nos prontuários e aplicação de técnicas não farmacológicas (música). As 

entrevistas serão gravadas para posterior transcrição, e não serão divulgados os dados das 

mesmas, e após cinco anos todos os dados serão apagados.  

A música é uma intervenção praticamente sem riscos para os participantes, porem os 

riscos mínimos são alterações psicológicas, caso seja observada e/ou expressada insegurança, 

agitação e/ou desconforto do participante, durante a realização da pesquisa, o pesquisador 

poderá encerrar a abordagem precedida por novos esclarecimentos acerca da pesquisa aos 

participantes, na medida de sua compreensão e respeitados em suas singularidades, e será 

solicitado ratificação quanto ao seu interesse ou não em continuar participando na pesquisa, 

mediante esclarecimento de que essa desistência não acarretará qualquer prejuízo ao mesmo. 

Para minimizar desconfortos e/ou possíveis situações adversas, a participação na pesquisa 

será agendada previamente com cada participante em local e horário, de acordo com sua 

disponibilidade.  

Os benefícios esperados da pesquisa são: Promoção do bem estar e equilíbrio do 

idoso residente da ILPI; Inovação no tratamento de idosos institucionalizados em casas de 

Longa Permanência; Redução dos custos, visto que esta é uma intervenção de baixo custo; 

Aumento da Qualidade de Vida dos idosos submetidos a intervenção com música; 

Diminuição de determinadas medicações; Favorecer a convivência social. 
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Caso o(a) Sr.(a) tenha qualquer dúvida relacionada a pesquisa, poderá entrar em 

contato com o pesquisador, por telefone, e-mail ou pessoalmente. O pesquisador garante o 

acesso as informações atualizadas durante todo o estudo. 

Sua participação é voluntária, de maneira que está livre para retirar esse 

consentimento e deixar de participar do estudo a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. 

As informações relacionadas à sua privacidade serão mantidas em caráter confidencial.  

Ao final da pesquisa cada idoso receberá um CD com a seleção musical usada e 

personalizada para o mesmo. 

   

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham 

para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo 

com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em 

consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os 

participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. 

Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando 

sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP 

desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com 

o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP 

FM/UFF), por e.mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: 

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

  

 

Eu, ________________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito. 

 

Ou 

 

Eu, ________________________________________, RG nº _______________________, 

responsável legal por ____________________________________, RG nº _____________ 

declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de 

pesquisa acima descrito. 

 

 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

 

____________________________________ 

(nome e assinatura do participante ou responsável legal) 

 

____________________________________ 

(nome e assinatura do responsável por obter o consentimento) 

 

_____________________________________ 

(nome e assinatura da testemunha 1, quando for o caso) 

 

_____________________________________ 

(nome e assinatura da testemunha 2, quando for o caso) 
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APÊNDICE B 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE) 

Título do Projeto: A música como terapia complementar no cuidado ao idoso em Instituição 

de Longa Permanência (ILPI): contribuições para as ciências do cuidado em saúde.  

 

Pesquisador Responsável: Enf. Mestrando Eliseu Lemos Nogueira Leal 

Orientadora: Profª. Drª. Fatima Helena do Espirito Santo 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense  

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 99812-6137  

Outras formas de contato com o pesquisador (e.mail): eliseu_leal@yahoo.com.br 

Nome do voluntário: _____________________________________________________ 

Idade: _______ anos    R.G. __________________________ 

Responsável legal (quando for o caso):_______________________________________ 

R.G. Responsável legal: _________________________ 

  

O(A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “A música como terapia 

complementar no cuidado ao idoso em Instituição de Longa Permanência (ILPI): 

contribuições para as ciências do cuidado em saúde.”, que tem o pesquisador Enf. Mestrando 

Eliseu Lemos Nogueira Leal como responsável e a Profª. Drª. Fatima Helena do Espirito 

Santo. Esta pesquisa tem como objetivos: Aplicar a música como terapia complementar em 

idosos residentes em ILPI. 

Participando desta pesquisa, o(a) Sr.(a) estará contribuindo para ampliar os estudos 

sobre esse tema visando também melhorar a assistência a sua saúde aqui na instituição. A 

pesquisa será feita através da leitura dos prontuários e aplicação da música. As entrevistas 

serão gravadas, mas não serão divulgadas, e depois de cinco anos elas serão apagadas.  

A aplicação da música é uma terapia praticamente sem riscos, mas se o senhor(a) se 

sentir incomodado enquanto estiver ouvindo a musica que escolheu, ela será parada e, se 

necessário, podemos chamar o psicólogo da instituição.Os benefícios esperados com a 

aplicação da musica nessa pesquisa são: promover bem estar; relaxamento e favorecer a 

convivência social. 

Caso o(a) Sr.(a) tenha qualquer dúvida, poderá entrar em contato com o pesquisador, 

por telefone, e-mail ou pessoalmente. O pesquisador vai dar todas as informações do estudo. 

Sua participação é voluntária, e pode pedir para sair quando quiser, sem nenhum prejuízo. 

Suas informações serão mantidas em secreto. No final da pesquisa o Sr.(a) vai receber um CD 

com a seleção musical usada. 

  

Eu, ________________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, da pesquisa 

 

 

Niterói, _____ de ____________ de_______ 

 

____________________________________ 

(nome e assinatura do participante ou responsável legal) 

 

____________________________________ 

(nome e assinatura do responsável por obter o consentimento) 
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APÊNDICE C  

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome: ____________________________________________________Data: ____________ 

Data de Nascimento/Idade________________________________ Sexo: ________________ 

Estado Civil: ________________________________________ Raça: ___________________ 

Naturalidade/Nacionalidade: ____________________________________________________ 

Grau de Escolaridade: _________________________________________________________ 

Profissão: ___________________________________________________________________ 

Comorbidades: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Plano de saúde: __________________________Tempo na ILPI: _______________________ 

Cirurgias anteriores: __________________________________________________________ 

Faz uso de (Tabaco, Álcool, Drogas)? ____________ Quanto tempo?___________________ 

Possui alguma limitação física?________ Qual? ____________________________________ 

Necessita de algum equipamento auxiliar? (muleta, cadeira de rodas, bengala) ____________ 

Como esta o apetite?  _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Ausência de elemento dentário? ________________________ Usa dentadura? ____________ 

Eliminações vesicais e intestinais: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Padrão de sono: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Cognição na fala: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Ansiedade: __________________________________________________________________ 

Comportamento: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Audição: (Usa aparelho auditivo? Teste de Rinne e Weber positivo?)____________________ 

Visão: _____________________________________________________________________ 

Religião: ___________________________________________________________________ 

Conhece alguma terapia natural ou faz uso? ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Exame físico: 

Alterações ao exame físico: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Sinais Vitais: Tax: ___________ FC: ___________ FR: ___________ PA: _______________ 

Recebe visitas da família? ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

1- Você gosta de música? ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2- Fale sobre a música na sua vida? ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3- Quais os estilos de música ou cantores que você mais gosta? ________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

MEEM: ____________________________________________________________________ 

Escala de Katz: ______________________________________________________________ 

EMADOR: _________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

Nome: ___________________________________________________ Nº da consulta: _____ 

 

Antes da Intervenção: 

Sinais Vitais: Tax: ___________ FC: ___________ FR: ___________ PA: _______________ 

EMADOR: _________________________________________________________________ 

1- Como você se sentiu da semana passada para esta? ________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Intervenção: 

Percepções do pesquisador durante a intervenção: ___________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Depois da Intervenção: 

2- O que você achou das músicas tocadas hoje? _____________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3- As músicas que você ouviu hoje te lembram de algum momento da sua vida? ___________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Sinais Vitais: Tax: ___________ FC: ___________ FR: ___________ PA: _______________ 

EMADOR: _________________________________________________________________ 
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ANEXO A 

MINI EXAME DO ESTADO MENTAL 
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ANEXO B 

ESCALA DE KATZ 
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ANEXO C 

ESCALA MULTIDIMENSIONAL DE AVALIAÇÃO DA DOR 
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