
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: UTILIZAÇÃO DA MÚSICA NA ASSISTÊNCIA A PACIENTES HOSPITALIZADOSTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: ENFERMAGEMSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDASINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): THAIS MUSACHI FELIX DA SILVAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ROSE MEIRE IMANICHI FUGITAORIENTADOR(ES): 



 

1.Resumo 

Considerando os problemas que a doença e hospitalização podem 

trazer, o objetivo dessa pesquisa foi relatar os benefícios da música na  

assistência a pacientes hospitalizados Nesse estudo foi utilizado o método da 

pesquisa bibliográfica constituído por artigos, livros, teses e dissertações. Os 

benefícios terapêuticos foram discutidos segundo as categorias: alterações 

fisiológicas, alívio da dor, alterações emocionais  e melhora na comunicação 

com equipe de enfermagem. Foi observado que a música pode ser um método 

alternativo no cuidado de pacientes hospitalizados atendendo-os de forma 

humanizada , abrangendo os aspectos biopsicoespiritual aliada ao tratamento 

medicamentoso. 

2. Introdução 

No contexto da hospitalização, alguns aspectos devem ser considerados 

quando buscamos promover uma assistência holística e humanizada ao 

paciente. 

Neste sentido, as Terapias Complementares em Saúde (TCS) vem 

ganhando seu espaço gradualmente. Essas terapias compreendem o uso de 

florais, a massagem, o toque terapêutico, a música dentre outras, e se 

caracterizam por intervenções não invasivas, com ausência de efeitos 

colaterais prejudiciais e por uma importante ação preventiva de desequilíbrio 

dos níveis físicos, mental e emocional, além de poderem ser usadas 

concomitantemente a outros tratamentos (BRO,1997). 

Considerando que a enfermidade, assim como a hospitalização podem, 

gerar desconforto, tensão, depressão, exarcebação da dor, dentre outros, 

como musicista e aluna de graduação em Enfermagem comecei a questionar 

como seria a utilização e benefícios que a música poderia trazer para pacientes 

hospitalizados. 

3. Objetivo 

Descrever os benefícios terapêuticos da música na assistência a  

pacientes hospitalizados. 

 

 



4. Metodologia 

Neste estudo foi utilizado o método da pesquisa bibliográfica. Os 

materiais pesquisados foram constituídos por artigos, livros, teses e 

dissertações publicados nos últimos 10 anos (2002-2013). As buscas foram 

realizadas em bibliotecas e em base de dados eletrônicas, como Scielo, Lilacs 

e PubMed. As palavras chaves investigadas foram: música, pacientes 

hospitalizados, cuidado humanizado, enfermagem, terapias complementares e 

alternativas. 

5. Desenvolvimento 

Para Berger (1996), a música é uma rica linguagem de comunicação 

universal, possibilitando ao ser humano a demonstração de sentimentos, 

facilitando o controle da dor, no auxílio a percepção e ao ritmo motor, sendo 

utilizada em casos de deficiência física, acidente vascular cerebral, 

traumatismo craniano, paralisia cerebral, Parkinson, Alzheimer, doenças 

terminais ou simplesmente ausência de enfermidades para contemplação da 

vida. 

A música, enquanto arte, tem a capacidade de, por meio da satisfação 

sensorial, impressionar uma pessoa e fazer com que sua sensibilidade relaxe e 

se abra. Assim, enfatiza-se a satisfação sensorial como um poder 

proporcionado pela música (QUEIROZ, 2000). 

6. Resultados Preliminares 

 Os benefícios terapêuticos da música ao paciente hospitalizado são 

discutidos segundo as categorias: 

Alterações fisiológicas benéficas 

Segundo Sekeff (2000) e Baratella (2008),  a música traz diversas 

alterações neurofisiológicas como:  alteração da respiração, da circulação 

sanguínea, da digestão, da oxigenação e do dinamismo nervoso e humoral, 

estimula a energia muscular, reduz a fadiga, favorece o tônus muscular, pode 

aumentar a atenção e estimular a memória, promove relaxamento, sensações 

reações autonômicas, dentre outras alterações. 

Alívio da dor 

Segundo Ortiz (1998), a música pode ajudar a eliminar a dor, ativando a 

produção de endorfinas e ajudando a mente a criar imagens, permitindo-nos 



escapar temporariamente para um “mundo sem dor”. A produção de endorfina 

ocorre porque a música afeta o hemisfério cerebral direito estimulando a 

glândula pituitária liberando-a, auxiliando no alívio da dor sem causar efeitos 

colaterais ou ação deletéria com o uso de medicações (COOK 1986; UPDIKE 

1990). 

Alterações emocionais 

A música é capaz de reduzir ansiedade, stress, proporcionar 

relaxamento além de ajudar em casos de depressão, auxiliar no auto 

enfrentamento do processo saúde doença (RUUD, 1998). 

Melhora na comunicação/interação com Equipe de Enfermagem 

Mateus (1998) diz que a utilização da música, como um complemento à 

assistência de enfermagem psiquiátrica, facilita a relação com o cliente, 

servindo primeiramente para iniciar a interação com o mesmo, melhorando a 

comunicação/relação com equipe de enfermagem. 
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