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RESUMO 

 

A música é um recurso estudado há décadas e tem se mostrado benéfica em diversos aspectos 

na saúde humana, sendo capaz de diminuir a dor, estresse e ansiedade; gerar conforto, 

relaxamento muscular, contribuir para o resgate das lembranças e identidade de idosos em 

instituições de longa permanência. O estudo objetivou avaliar a influência da música nos 

sintomas de ansiedade e depressão em idosos que vivem em uma instituição de longa 

permanência no município de Assis/SP, Brasil, no ano de 2016. Trata-se de um estudo quase-

experimental, que incluiu treze idosos que apresentavam sintomas de ansiedade e/ou depressão 

conforme dados avaliados pelo Inventário de Ansiedade de Beck e Escala de Depressão 

Geriátrica de 15 itens. A intervenção musical consistiu na audição musical por meio de fones 

de ouvido acoplados à MP3 player em um período de quatorze dias ininterruptos, sendo que 

cada sessão tinha duração de trinta minutos. As escalas de avaliação foram aplicadas pela 

enfermeira 2 dias antes do início da intervenção musical, no 7º e 14º dia. Os resultados 

demonstraram que no 7º dia de intervenção a música foi efetiva na diminuição dos escores de 

depressão e redução da frequência dos sintomas, enquanto no período entre 7º e 14º os sintomas 

permaneceram sem alterações significativas. Não houve diferença estatística quanto a 

influência da música na melhora dos sintomas de ansiedade. Contudo, a música é um recurso 

de fácil acesso que pode contribuir na melhora dos sintomas de depressão nos idosos que vivem 

em instituições de longa permanência. 

 

Palavras Chave: Idoso. Música. Ansiedade. Depressão. 
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ABSTRACT 

 

The music is a resource studied for decades and has shown to be beneficial in several aspects 

in human health, being able to reduce pain, stress and anxiety; to generate comfort, muscular 

relaxation, to contribute to the rescue of the memories and identity of the elderly in institutions 

of long stay. The study aimed to evaluate the influence of music on the symptoms of anxiety 

and depression in the elderly were living in a long-stay institution in the city of Assis / SP, 

Brazil, in the year 2016. This is an almost experimental study, which included thirteen elderly 

individuals who presented symptoms of anxiety and / or depression according to data evaluated 

by the Beck Anxiety Inventory and Geriatric Depression Scale of 15 items. The musical 

intervention consisted of musical hearing through headphones coupled to the MP3 player in a 

period of fourteen uninterrupted days, with each session during thirty minutes. The evaluation 

scales were applied by the nurse 2 days before the beginning of the musical intervention, on the 

7th and 14th day. The results showed that on the 7th day of intervention the music was effective 

in reducing depression scores and reducing the frequency of symptoms, while in the period 

between 7º and 14º the symptoms remained without significant changes. There was no 

statistical difference regarding the influence of music on the improvement of anxiety symptoms. 

However, the music is an easily accessible resource that may contribute to the improvement of 

depression symptoms in the elderly were living in long-term institutions. 

 

Keywords: Elderly. Music. Anxiety. Depression. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento da população tem sido discutido mundialmente, visto que este 

fenômeno acontece de forma crescente e provoca a necessidade de adequações devido às 

alterações provocadas em diversos contextos, como social, cultural, econômico, institucional, 

familiar, entre outros.
1 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS)2, a idade que caracteriza a 

chegada à velhice é fixada em 60 (sessenta) anos em países em desenvolvimento e de 65 

(sessenta e cinco) anos em países já desenvolvidos. Essa classificação busca vislumbrar a 

situação econômica e social de cada país. Diante dessas acepções deve-se reconhecer que as 

mudanças ocorrem de maneira diferente em cada pessoa, sendo assim, a idade cronológica não 

deve ser adotada como um marcador único e preciso do envelhecimento.3  

Além disso, é possível notar que o envelhecimento populacional é um fenômeno 

mundial que se manifesta de forma distinta, pois dependem do contexto histórico, político e 

sócioeconômico e, no Brasil, isso tem ocorrido de forma crescente e acelerada. O Censo 

Demográfico de 2010 – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístia (IBGE) atesta que a 

população acima de 60 (sessenta) anos é de 8.011.375 cidadãos.4 

Uma comparação acerca do envelhecimento da população no Brasil demonstra que 

em 25 (vinte e cinco) anos (1980 a 2005), a população idosa cresceu 126,3%, enquanto a 

população total foi apenas 55,3%.3 A alta taxa de crescimento apresentada na transição 

demográfica, também é acompanhada pela “feminização” da velhice, devido o aumento da 

expectativa de vida das mulheres, sendo que essas vivem em média sete anos a mais que os 

homens.5 Especialistas comprovam que entre os fatores que contribuem para este 

acontecimento, estão os assassinatos e acidentes, pois quando jovens e adultos, os homens são 

envolvidos em mais de 90% dos casos. Também é possível evidenciar que as mulheres 

apresentam maior acompanhamento médico durante a vida, em comparação aos homens.6  

Essa transição demográfica exige adaptação do Estado e da sociedade, para que as 

necessidades da população sejam atendidas, levando em consideração que essa mudança tem 

sido acompanhada por taxas elevadas de incapacidades físicas e mentais. Com isso, as 

alterações cognitivas e o aumento da dependência na execução de atividades habituais, 

dificultam o cuidado dos idosos por familiares. É relevante ressaltar que a redução das taxas de 

fecundidade e participação da mulher no mercado de trabalho são fatores que também têm 

dificultado essa prática. Esses, são alguns motivos do aumento da procura por Instituições de 

Longa Permanência para Idosos (ILPI).7 
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A origem das ILPI no Brasil está associada aos asilos, inicialmente voltados para o 

abrigo da população carente. Diante da ausência de políticas públicas, era mantido pela caridade 

cristã, sendo que atualmente, cerca de 65,2% dessas instituições são filantrópicas. O aumento 

da expectativa de vida e redução das capacidades decorrentes do envelhecimento faz com que  

essas instituições adotem também a assistência à saúde. A fim de demonstrar essa função, a 

Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia sugeriu o termo Instituição de Longa 

Permanência para Idosos, porém, em muitas circunstâncias ainda são designadas como abrigo, 

casa de repouso, clínica geriátrica, ou asilo.1  

As atividades lúdicas e recreativas com idosos são alternativas capazes de amenizar 

desconfortos, também podem ser motivadoras, contribuir para a autoestima, despertar a 

criatividade, raciocínio, imaginação, além de favorecer os relacionamentos em grupo. Um 

recurso que se mostrou favorável para a autoestima dos idosos em asilos, é a atividade física 

recreativa, envolvendo alongamento, caminhada, dança e relaxamento.8,9
 

A música é um recurso estudado há décadas e tem se mostrado benéfica em diversos 

aspectos na saúde humana, onde a enfermagem tem uma relevante contribuição a respeito da 

compreensão dos seus mecanismos, repercussões fisiológicas, suas indicações e barreiras. As 

intervenções musicais agem em sensações, sentimentos, emoções, além de representar questões 

simbólicas e relacionadas à cultura. Estudos demonstram que a música utilizada como recurso 

terapêutico é capaz de diminuir a dor, estresse e ansiedade; gerar conforto, relaxamento 

muscular; contribuir para o resgate das lembranças e identidade de idosos em ILPI.10,11
 

A audição musical tem a capacidade de mobilizar seis mecanismos psicológicos 

que induzem as emoções. Os reflexos cerebrais são um dos mecanismos, onde as interpretações 

ocorrem por frequências consonantes e dissonantes, quais produzem efeitos de prazer ou 

desprazer, e podem induzir a excitação ou relaxamento. Também ocorre o condicionamento 

avaliativo, momento em que a música é pareada com outros estímulos; contágio emocional, 

sendo influenciado pela expressão da composição; imaginação visual, qual envolve as imagens 

mentais que surgem no decorrer da audição musical; memória episódica, onde as memórias 

afetivas são conectadas aos momentos importantes; expectativa musical, que se relaciona às 

características individuais da música, sendo que essas podem ser esperadas ou não.12 

A música também pode ser usada como um elemento de distração capaz de atuar 

nos canais cerebrais de forma agradável, bem como, diminuir a dor, níveis de depressão e 

pensamentos que contribuem para a ansiedade. Para que a intervenção musical tenha eficácia, 

é essencial a participação do cliente durante a escolha da música, frequência e duração.13,14
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Uma revisão sistemática demonstra que a música pode apresentar benefícios sobre 

a ansiedade pré-operatória. Os 26 (vinte seis) estudos incluídos nesta pesquisa utilizaram 

música pré-gravada como método de intervenção, o que pode proporcionar benefícios 

importantes. A audição musical reduziu a ansiedade 5,72 unidades maior (IC 95% -7,27 a -4,17, 

P <0,00001), comparado ao grupo que permaneceu somente com o cuidado padrão.15 

A audição musical também tem se mostrado favorável na redução da ansiedade em 

pessoas com doença arterial coronariana, principalmente em casos de infarto agudo do 

miocárdio. Esses efeitos demonstram maior efetividade quando a música é escolhida pelo 

próprio cliente.16 

Outra forma de intervenção musical, a percussão, tem demonstrado efeitos 

positivos na redução da ansiedade em idosos institucionalizados com demência, além de 

proporcionar motivação e interação entre os moradores e funcionários.17
 

Estudo semelhante foi realizado em um lar Chinês com o objetivo de investigar os 

efeitos da música em idosos com transtorno afetivo. A amostra foi composta por 50 (cinquenta) 

idosos, quais foram sorteados aleatoriamente em dois grupos, um grupo de tratamento 25 (vinte 

cinco) e um grupo de controle 25 (vinte cinco). A intervenção musical teve duração de uma a 

duas horas por semana, durante 8 (oito) semanas. Utilizou-se do método qualitativo para 

compreender os sentimentos dos idosos e a abordagem quantitativa foi usada para analisar 

as respostas referentes às escalas de depressão auto-classificação (SDS) e Hamilton (HAMD), 

aplicadas antes e após o tratamento. Este estudo demonstrou que a musicoterapia pode diminuir 

o sofrimento psicológico e aumentar a satisfação dos idosos. Também foi possível identificar 

significativa redução dos escores de SDS e HAMD do grupo de tratamento comparado ao grupo 

controle (P <0,05).
18 

Um ensaio clínico controlado avaliou o efeito da musicoterapia na qualidade de 

vida e no controle da hipertensão arterial estágio I em indivíduos com idade acima de 50 

(cinquenta) anos. O grupo controle teve o tratamento convencional, enquanto o grupo 

experimental foi submetido ao tratamento convencional e a participação de sessões de 

musicoterapia semanalmente, durante 12 (doze) semanas, com duração de 60 (sessenta) 

minutos. Antes e após cada intervenção foi realizada a verificação da pressão arterial (PA) e 

aplicação do questionário SF-36. O grupo experimental obteve melhora significativa na  

qualidade de vida (p<0,05) e no controle da PA (p<0,05), o que demonstra que a musicoterapia 

pode ser efetiva como tratamento complementar.19  

Vale considerar que a música está associada à identidade pessoal e história de cada 

pessoa, por isso, é fundamental que os profissionais conheçam a história musical dos clientes a 
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fim de que a preferência musical seja preservada, assim, gêneros musicais variados podem ser 

utilizados.
20,21,22

 

A música como recurso terapêutico pode ser implementada com segurança, visto 

que é capaz de apresentar benefícios imediatos. Efeitos adversos não têm sido relatados, porém, 

é primordial considerar e planejar adequadamente o método de intervenção. Pesquisadores 

sugerem o uso de fones de ouvido para garantir a música direcionada à individualidade do 

cliente, sendo que o som ambiente pode ser um ruído desagradável para algumas pessoas.
23

  

O COREN-SP (Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo) dispõe no 

Parecer 25/2010 que o enfermeiro pode utilizar a música como recurso terapêutico desde que 

tenha conhecimento a respeito de sua aplicação, porém, o enfermeiro que não possui graduação 

ou especialização em Musicoterapia não pode ser denominado musicoterapeuta.24 

Diante da contextualização realizada sobre o envelhecimento e a contribuição da 

música em diversos aspectos, o presente estudo teve como objetivo avaliar a influência da 

música nos sintomas de ansiedade e depressão em idosos institucionalizados em uma ILPI do 

município de Assis/SP, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

2  JUSTIFICATIVA 

 

Observado o crescimento da população idosa, aumento da procura por ILPI e 

questões econômicas que dificultam os cuidados pelos familiares, a institucionalização do idoso 

pode contribuir para o surgimento de estresse, depressão, ansiedade, visto que muitos sofrem 

isolamento social e perdem também, a autoestima e a própria identidade. 

A ansiedade se refere à preocupação excessiva, expectativa com apreensão nos 

eventos cotidianos, onde os sintomas característicos envolvem irritabilidade, diminuição da 

concentração, agressividade, cansaço, além disso, pode haver comprometimento da questão 

social e ocupacional. A depressão é um transtorno de humor que ocasiona diminuição do prazer 

e interesse pelas atividades comumente realizadas, entre os sintomas frequentes estão: 

sentimento de culpa, inutilidade, agitação, insônica, etc.25 

O surgimento destes transtornos e emoções levam à busca por medidas que possam 

proporcionar melhorias. Nessa perspectiva, diversos estudos tem demonstrado a influência da 

música na saúde da população em geral, sendo este, um recurso não-farmacológico, de baixo 

custo, qual pode ser aplicado pelos profissionais da saúde, a fim de promover melhora da saúde 

e qualidade de vida.
12,13,14,23

 

O interesse em realizar este trabalho surgiu a partir da realização de uma revisão de 

literatura durante a graduação, a respeito da contribuição da musicoterapia na saúde do idoso.  

A exploração dessa temática permitiu a identificação dos benefícios da música em diversos 

aspectos, tais como: melhora da depressão, ansiedade, hipertensão arterial sistêmica, dor 

musculoesquelética, Alzheimer, Parkinson, entre outros.
19,26,27,28

 

A musicoterapia é um campo da ciência que estuda a interação entre o ser humano 

e a música, envolvendo seus elementos: timbre, altura, intensidade e duração. Para ser 

musicoterapeuta é necessário obter um curso de graduação em Musicoterapia, ou que o 

profissional da área da saúde realize especialização em musicoterapia.29  

Diante da temática explorada, é relevante a busca e inserção de recursos que possam 

proporcionar bem-estar e melhor qualidade de vida a esta população, que muitas vezes 

apresenta interação social prejudicada, inatividade, alterações fisiológicas e/ou patológicas que 

influenciam a vivência como um cidadão ativo em seu meio social. 

O isolamento social do idoso, frequente em casos de asilamento, reflete diretamente 

na consciência, afetividade e na diminuição da perfusão cerebral e interações nervosas.  Em 

contrapartida, a inserção social e execução de atividades relevantes podem intensificar a 

atividade diencefálica. Nesse contexto, na Europa é desenvolvido um trabalho denominado 
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“Música nos hospitais”, qual busca contribuir para a comunicação e humanização em ILPI e 

outras instituições de saúde. Os músicos atuantes nessas instituições recebem formação de um 

ano pelo Centro de Formação de Músicos Atuantes da Universidade Marc Bloch, na França. 

Considera-se que a música nas instituições de saúde é um recurso importante que pode 

favorecer a comunicação efetiva e estimular o desenvolvimento dos idosos.
30

 

Tendo em vista que a música é um recurso terapêutico que pode proporcionar 

diversos resultados positivos à saúde, é relevante avaliar sua influência nos sintomas de 

ansiedade e depressão em idosos institucionalizados, sendo este um grupo vulnerável. 

Nesse sentido, surgiu a seguinte pergunta: quais os efeitos da música nos sintomas 

de ansiedade e depressão em idosos institucionalizados?  

 

3  OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

3.1 Objetivo primário 

Avaliar a influência da música nos sintomas de ansiedade e depressão em idosos 

institucionalizados. 

3.2 Objetivos secundários 

- Realizar a caracterização dos idosos (APÊNDICE A) quanto ao sexo, idade, estado civil e 

escolaridade; tempo de institucionalização de cada participante; comorbidades apresentadas; 

medicamentos utilizados. 

- Avaliar os sintomas de ansiedade através do BAI (Inventário de Ansiedade de Beck). 

-Avaliar os sintomas de depressão através da EDG-15 (Escala de Depressão Geriátrica de 

Yesavage). 
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4  MÉTODO 

 

4.1 Aspectos éticos  

 

Esta pesquisa atende a Resolução 466 de 12 de Dezembro de 2012;31 foi aprovada 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (Parecer 1.251.320), (ANEXO A). Foi fornecido ao 

responsável pelos idosos o Termo de Assentimento (APÊNDICE B) constando a garantia da 

livre adesão à pesquisa, sigilo quanto às informações prestadas, direito de deixar a pesquisa a 

qualquer momento, esclarecimento quanto aos objetivos, nome do pesquisador responsável e 

sua anuência esclarecendo que pode retirar-se da pesquisa sem nenhum malefício. 

 

4.2 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo quantitativo, caracterizado como quase-experimental. Nesse 

tipo de estudo, a intervenção ocorre na característica de investigação sem a alocação aleatória 

dos participantes, o que difere do estudo experimental.
32

 

 

4.3 Cenário do estudo 

 

A pesquisa foi realizada em uma ILPI no município de Assis-SP, fundada em 31 de 

agosto de 1959 pelo Conselho Central de Assis, de origem, natureza e formação na Sociedade 

São Vicente de Paulo (SSVP) no Brasil. Essa ILPI é de direito privado, filantrópica, beneficente, 

para fins não econômicos, caritativa e de assistência social. Tem por finalidade a prática de 

caridade cristã no campo da assistência social e da promoção humana. 

O universo total de moradores neste local é de 46 (quarenta e seis) idosos, com 

idade entre 60 (sessenta) a 106 (cento e seis) anos. A instituição conta com 31 (trinta e um) 

colaboradores, entre eles, uma assistente social, uma enfermeira, 6 (seis) auxiliares de 

enfermagem, uma fisioterapeuta, 7 (sete) auxiliares de serviços gerais, 2 (dois) auxiliares 

administrativos, duas cozinheiras, 1 (um) motorista e 10 (dez) membros da diretoria.  
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4.4 Amostra do estudo 

 

A amostra do estudo foi composta por 13 (treze) idosos institucionalizados, 

independente do tempo de institucionalização, que atenderam aos critérios (inclusão/exclusão) 

e que aceitaram fazer parte da pesquisa. Para isso, todos os idosos institucionalizados foram 

avaliados conforme os critérios estabelecidos. 

 

4.4.1 Critérios de Inclusão  

 

Na amostra foram incluídos os idosos que aceitaram participar e apresentaram 

sintomas de ansiedade e/ou depressão, sendo considerados os escores: BAI ≥ 05 e/ou EDG-15 

≥ 5. Além disso, foi necessária a autorização do responsável pelos idosos e assinatura do Termo 

de Assentimento, conforme solicitado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 

 

4.4.2 Critérios de Exclusão 

 

Foram utilizados como critérios de exclusão: idosos que apresentaram orientação 

prejudicada; idosos que iniciaram o uso de ansiolíticos e/ou antidepressivos ou tiveram alguma 

alteração na dosagem no momento da coleta de dados. 

 

4.4.3 Critérios de Descontinuação 

 

Os idosos que apresentassem queixas decorrentes do estudo, não poderiam 

continuar na pesquisa. A troca ou alterações na dosagem de medicamentos para ansiedade e/ou 

depressão também foram aplicados como critérios de descontinuação, tendo em vista que esses 

fatores poderiam prejudicar a avaliação da música propriamente dita.  
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4.5 Qualidade e monitoria do estudo 

 

A intervenção musical e seus efeitos foram monitorados pela pesquisadora principal 

junto aos profissionais da instituição. Durante o estudo não houve entre os idosos alteração ou 

início do uso de ansiolíticos e/ou antidepressivos, recebimento de visita de familiares ou queixas 

decorrentes da pesquisa. 

 

4.6 Acesso ao documento fonte 

 

Foram utilizados como documentos-fonte os prontuários dos idosos 

institucionalizados, a fim de caracteriza-los e realizar o monitoramento durante a pesquisa. 
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4.7 Intervenção musical 

 

Foi realizada uma revisão de literatura, sendo sistematizado na tabela 1 a descrição 

de alguns trabalhos que tratam de intervenção musical em aspectos além da ansiedade e 

depressão. 

 

Tabela 1 - Características das intervenções musicais com idosos, referente ao tempo da sessão, 

frequência, período da intervenção e resultados 

Fonte: Revisão de literatura realizada em março de 2015 

 

Autor/ 

Ano 

Foco do 

Estudo 

Tempo da 

Sessão 

Frequência da 

Intervenção 

Período da 

Intervenção 

Resultados 

Chan et 

al., 2012 

Depressão 

em idosos 

30 minutos 1 vez por 

semana 

8 semanas Melhora da 

depressão 

Liu et 

al., 2014 

Idosos 

com 

transtorno 

afetivo 

Não 

especificado 

2 horas por 

semana 

8 semanas Diminuição do 

sofrimento 

psicológico 

Craig et 

al., 2014 

Agitação 

em 

pessoas 

com 

demência 

30 a 50 

minutos 

3 vezes por 

semana 

Não 

especificado 

Diminuição da 

agitação 

Guetin 

et al, 

2009 

Ansiedade 

e 

depressão 

em idosos 

com 

Alzheimer 

Não 

especificado 

1 vez por 

semana 

24 semanas Melhora da 

ansiedade e 

depressão 
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Os estudos acima citados demonstram diferentes abordagens de estudos envolvendo 

intervenções musicais em idosos, porém, é relevante considerar que entre eles, foram utilizados 

métodos distintos quanto ao tempo da sessão, frequência e período da intervenção. 

A partir dessa fundamentação teórica, identificamos em alguns estudos que o 

número de intervenções variou entre 8 (oito) a 24 (vinte e quatro) sessões, fato este, que nos 

permitiu definir a frequência de intervenção musical utilizada neste trabalho.   

Em nosso estudo, a intervenção musical foi realizada pela pesquisadora entre 04 a 

17 de março de 2016, onde os idosos ouviram música por meio de fone de ouvido acoplado a 

MP3 player em um período de 14 (quatorze) dias ininterruptos, durante 30 (trinta) minutos, 

sendo que as músicas foram escolhidas individualmente pelos idosos dois 2 (dias) antes da 

intervenção. Os idosos poderiam solicitar à pesquisadora alterações da seleção musical no 

decorrer do estudo, a fim de atender as preferências musicais. 

O uso dos fones de ouvido e mp3 ocorreu de forma individual, por isso, foram 

armazenados em sacos plásticos limpos, transparentes e identificados com o nome do idoso, 

para acompanhá-lo até o término do estudo. Os fones de ouvido foram desinfetados com álcool 

70% antes e após cada uso.  

Foi usado fone de ouvido que possui arco ajustável, espumas aveludadas para maior 

conforto durante o uso e tamanho específico para bloqueio de ruído externo. Este aparelho 

apresenta sensibilidade de 105 (cento e cinco) dB (decibéis), sendo que de acordo com a NR 

(Norma Regulamentadora) 1733, este nível de ruído é permitido durante exposição máxima de 

30 (trinta) minutos. Os volumes dos fones foram ajustados conforme as necessidades, 

permanecendo aproximadamente no volume 21, entre 65 a 70 dB, nível de ruído aceitável para 

efeito de conforto, conforme estabelecido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas).34 

Durante a intervenção musical não houve queixa de desconforto, cansaço, mal-estar 

e caso ocorresse alguma evidência mencionada, seria interrompida a intervenção. 

 

4.8 Coleta e armazenamento dos dados 

 

A coleta de dados teve início somente após a aprovação do CEP e os dados coletados 

foram armazenados pela pesquisadora principal em pastas identificadas. 

A aplicação das escalas EDG-15 (ANEXO B) e BAI (ANEXO C) foi feita no 

decorrer da coleta de dados por uma enfermeira, visto que foi capacitada pela pesquisadora e 
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não foi informada sobre a hipótese do estudo e as representações dos escores. Esta capacitação 

foi referente a apresentação das duas escalas: suas finalidades, aspectos que avaliam e como 

realizar a pontuação para cada sintoma apresentado. 

As escalas de avaliação foram aplicadas 2 (dois) dias antes do início da intervenção, 

no 7º e 14º dia de intervenção musical. A pesquisadora principal realizou a seleção da amostra, 

seguida da caracterização dos idosos e levantamento das preferências musicais. Os idosos foram 

identificados como I1, I2, I3 [...], I13. 

O fluxograma 1 demonstra como foi feita a coleta de dados e intervenção musical. 

 

 

Fluxograma 1 - coleta de dados 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenção musical – 14 dias 
 

Aplicação das escalas EDG-15 e BAI 
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com os idosos 

Inclusão  
 

Exclusão  
 

Caracterização 
dos idosos 

Aplicação das escalas EDG-15 e BAI 
no 7º e 14º dia 
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4.9 Instrumentos da coleta de dados 

 

Na etapa de coleta de dados foram utilizadas escalas validadas para a avaliação 

dos sintomas de ansiedade e depressão nos idosos, sendo a BAI e EDG-15.  

O BAI foi desenvolvido a fim de avaliar os sintomas de ansiedade em pessoas 

deprimidas, assim, foram selecionados 21 (vinte e um) itens relacionados às questões somáticas, 

cognitivas e afetivas, característicos de ansiedade. Esta escala foi escolhida nesta pesquisa 

porque favorece a diferenciação dos quadros de ansiedade e depressão. Durante a aplicação 

deste instrumento, quem responde deve dizer o quanto foi incomodado por cada sintoma, em 

uma escala que varia de 0 (zero) a 3 (três), com alternativas de respostas: não (0), levemente 

(1), moderadamente (2) e gravemente (3). Essas respostas podem resultar em escores de 0 (zero) 

a 63 (sessenta e três), sendo que quanto maior a pontuação, mais severo o quadro de ansiedade.35 

De acordo com a versão em português36, os escores são considerados: mínimo: 0 - 10; leve: 11 

- 19; moderado: 20 - 30; grave: 31 - 63.  

A EDG é um instrumento de avaliação de depressão muito utilizado em idosos, 

desenvolvida há mais de 20 (vinte) anos. Optou-se por usar a versão reduzida que contém 15 

(quinze) itens, tendo em vista que apresenta validade para o rastreamento dos sintomas 

depressivos, além da facilidade para aplicar em idosos. Esta escala contém 15 (quinze) 

perguntas, as quais devem ser respondidas com sim ou não, onde cada resposta soma 0 (zero) 

ou 1 (um) ponto, sendo classificado como depressão leve a moderada (5 a 10 pontos) e 

depressão severa (≥ 10 pontos).
37

 

 

4.10 Análise estatística 

 

Foram utilizadas técnicas básicas de análise exploratória como frequência absoluta 

e relativa, média, mediana e desvio padrão a análise de correlação de Spearman, ANOVA 

(Análise de Variância) com medidas repetidas e teste de Wilcoxon para amostras pareadas. 

A correlação de Spearman foi aplicada na associação de idade e tempo de 

institucionalização quanto aos escores de ansiedade e depressão no momento de 14 dias. A 

ANOVA foi usada durante a comparação entre os 3 (três) momentos de análise, quanto ao escore 

de ansiedade e depressão. O teste de Wilcoxon para dados pareados foi aplicado na comparação 

entre o momento antes e 14 (quatorze) dias de intervenção quanto aos valores dos itens nas 

escalas de ansiedade e depressão.38 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A produção científica acerca da influência da música nos sintomas de ansiedade e 

depressão em idosos institucionalizados é escassa, impossibilitando amplas discussões entre os 

resultados apresentados e os achados de outros estudos. 

A tabela 2 apresenta a caracterização dos idosos participantes deste estudo quanto 

as questões sociodemográficas, comorbidades, uso de medicações para ansiedade/depressão, 

idade e tempo de institucionalização. 
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Na caracterização da amostra estudada observa-se que 11 (85%) dos idosos é do 

sexo masculino; 5 (38%) são divorciados;  4 (31%) são solteiros; e 1 (7%) casado. Também 

Tabela 2 - Caracterização dos idosos quanto às informações sociodemográficas, 

comorbidades, uso de medicações para ansiedade e depressão, idade e tempo 

de institucionalização – Brasil - 2016 

Informação Variável Categoria N % 

Sociodemográficas  SEXO Feminino 2 15 

  Masculino 11 85 

 ESTADO CIVIL Casado 1 8 

 Divorciado 5 38 

 Solteiro 4 31 

  Viúvo 3 23 

 ESCOLARIDADE Fundamental/Incompleto 13 100 

Comorbidades  Hipertensão Não 6 46 

  Sim 7 54 

 Diabetes Não 7 54 

  Sim 6 46 

 Cardiopatia Não 11 85 

  Sim 2 15 

 Parkinson Não 11 85 

  Sim 2 15 

 Ansiedade Não 11 85 

  Sim 2 15 

 Epilepsia Não 12 92 

  Sim 1 8 

 Dislipidemia Não 12 92 

  Sim 1 8 

 Depressão Não 12 92 

  Sim 1 8 

 Hiperplasia Não 12 92 

  Sim 1 8 

 Hipotireoidismo Não 12 92 

  Sim 1 8 

 Renal Não 12 92 

  Sim 1 8 

Medicações Ansiolítico/Antidepressivo Sim 10 77 

  Não 3 23 

Idade  61 – 70 anos 6 46 

  71 – 80 anos 3 23 

  81 – 90 anos 4 31 

Tempo de institucionalização Menos de 1 ano 3  23 

  1- 2  anos 2 15 

  2 – 4 anos 5 38 

  4 – 6 anos 2 15 

  10 – 11 anos 1 8 

Fonte: Dados dos prontuários dos idosos 
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identificamos que todos os idosos tem ensino fundamental incompleto; as comorbidades mais 

comuns são hipertensão 7 (54%) e diabetes 6 (46%). A maioria dos idosos não tomam 

medicamento para ansiedade ou depressão 10 (77%). A idade varia entre 61 (sessenta e um) a 

90 (noventa) anos, e a maioria dos idosos vivem na instituição entre 2 (dois) a 4 (quatro) anos. 

As características dos idosos que participaram da pesquisa se assemelham com um 

estudo realizado acerca das características sociodemográficas e clínicas de idosos 

institucionalizados em Fortaleza/CE, Brasil. Entre as variáveis semelhantes destacam-se: a 

prevalência de idosos do sexo masculino; divorciados e solteiros; baixa escolaridade; a maioria 

não recebe visitas; hipertensão e diabetes são as patologias de maior prevalência entre os 

idosos.
39Outros estudos também apontam essas duas patologias como as mais frequentes na 

população idosa.
39,40

 Sabe-se que doenças crônicas e seus agravos são fatores que podem afetar 

a capacidade funcional do idoso, tendo em vista as principais: hipertensão, acidente vascular 

encefálico,  diabetes, neoplasias, artrite, artrose, demência, depressão, entre outras.
39

 

Tendo em vista as características dos idosos institucionalizados, é possível associar 

a presença de doenças crônicas com o comprometimento da independência e autonomia, 

características que muitas vezes indicam a necessidade do idoso ter um cuidador. Um estudo41 

demonstra que alguns filhos referem que não podem cuidar dos pais devido a necessidade de 

trabalhar, e outros justificam que são impossibilitados de cuidar por terem problemas de saúde. 

 Em nossa amostra, percebe-se a frequência de idosos divorciados, solteiros e um 

participante casado, porém, seu cônjuge não reside na mesma instituição. Esta variável 

relacionada ao estado civil pode ser um fator desencadeante de sintomas e patologias 

envolvendo o estado emocional. Além disso, a ausência do cônjuge pode aumentar a 

probabilidade do desenvolvimento de sintomas de ansiedade e depressão.
 42

 

Antes de iniciar a intervenção musical foi feito um levantamento da preferência 

musical dos idosos, conforme descrito por gênero na tabela 3. 
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Tabela 3- Descrição da preferência do gênero musical pelos idosos – Brasil - 2016 

Fonte: Entrevista com os idosos 

 

Entre os idosos entrevistados em nossa pesquisa, pode-se destacar a preferência 

pela música sertaneja (100%), semelhante a um estudo realizado43, o qual avaliou a preferência 

musical de 40 (quarenta) idosos, sendo 20 (vinte) homens e 20 (vinte) mulheres que viviam em 

ILPI’s de Maringá-PR. A abordagem qualitativa desse estudo permitiu levantar os gêneros 

musicais e intérpretes preferidos dos idosos, onde a música sertaneja foi o gênero musical mais 

citado (72%). A dupla sertaneja mais lembrada por esses idosos foi Tonico e Tinoco. Entre as 

mulheres entrevistadas, também identificaram a preferência por música litúrgica, relacionada a 

igrejas e transmissões de programas religiosos do rádio e televisão. 

Em nossa pesquisa a aplicação das escalas EDG-15 e BAI foi feita em três 

momentos: antes, no 7º dia e 14º dia de intervenção musical, porém, não teve como finalidade 

realizar diagnóstico de ansiedade e/ou depressão, mas sim, levantar os sintomas apresentados. 

Desta forma, as tabelas 4 e 5 demonstram os itens mais pontuados nas escalas antes da 

intervenção musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informação                                Gênero musical Categoria                                                    N % 

Gênero musical de  

preferência Sertanejo SIM 13 100 

 
Samba NÃO 12 92 

 
  SIM 1 8 

 
Gospel NÃO 12 92 

  
SIM 1 8 
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Tabela 4 - Descrição dos itens mais pontuados pelos 

idosos na escala de depressão antes da 

intervenção musical -  Brasil - 2016 

Variável 
  N   % 

  0 1   0 1 

QD 1  9 4  69 31 

QD 2  4 9  31 69 

QD 3  5 8  38 62 

QD 4  7 6  54 46 

QD 5  9 4  69 31 

QD 6  8 5  62 38 

QD 7  7 6  54 46 

QD 8  6 7  46 54 

QD 9  7 6  54 46 

QD 10  11 2  85 15 

QD 11  10 3  77 23 

QD  12  8 5  62 38 

QD  13  7 6  54 46 

QD 14  4 9  31 69 

QD 15  4 9  31 69 

Fonte: Dados coletados pelo instrumento EDG-15 

 

Na EDG-15 os itens mais pontuados foram: “QD2: Diminuiu a maior parte de suas 

atividades e interesses?”; “QD 14: Acha que sua situação tem solução?”; “QD 15: Acha que 

tem muita gente em situação melhor?”.   

Destaca-se entre os entrevistados a ideia sobre a falta de solução da situação de vida 

atual; diminuição de atividades e interesses; e achar que tem muita gente em situação melhor. 

Esses sintomas referentes ao comportamento também são abordados por outros autores.
44

  

A institucionalização do idoso envolve um contexto capaz de favorecer a vivência 

de perdas,  o que pode aumentar a vulnerabilidade a sintomas depressivos, comprometimento 

da autonomia e agravamento de patologias. Estudos envolvendo a influência da música na 

depressão em idosos institucionalizados são escassos, mas é possível identificar os benefícios 

deste recurso terapêutico em outros aspectos. 
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Foi realizada uma pesquisa com 5 (cinco) idosos que viviam em uma ILPI em 

Maceió/AL, a fim de avaliar os efeitos da música em idosos com doença de Alzheimer. Os 

participantes foram submetidos a 5 (cinco) sessões de música, com audição musical 

individualizada e duração aproximada de 20 (vinte) a 45 (quarenta e cinco) minutos. 

Constataram que, durante todas as sessões, as músicas proporcionavam lembranças do passado 

e remetiam à história pessoal e familiar de cada idoso. Durante esses momentos de lembranças, 

os idosos demonstraram satisfação e felicidade, muitas vezes acompanhado de choro, sorriso e 

brilho no olhar. Além disso, houve a diminuição do estado de agitação e tristeza.45 

Um outro estudo avaliou os efeitos da música sobre a ansiedade e depressão em 

idosos com início de doença de Alzheimer. Para isso, 5 (cinco) idosos participaram de sessões 

semanais de musicoterapia durante 10 (dez) semanas, sendo considerada a escolha da música 

individualmente. A avaliação foi feita através de escore de ansiedade (Escala de Hamilton), 

escore de depressão (Escala de Cornell) e pontuação sentida pelo cuidador (Escala Zarit). Os 

idosos e cuidadores tiveram boa aceitação da música durante as intervenções, o que resultou na 

redução da ansiedade, depressão e a sobrecarga física e emocional sentida pelos cuidadores.
21
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Tabela 5 - Descrição dos itens mais pontuados pelos idosos na escala de ansiedade antes da    

intervenção musical – Brasil - 2016 

Variável 
  N   % 

  0 1 2 3   0 1 2 3 

QA 1  8 2 3 0  61.5 15.4 23.1 0.0 

QA 2  9 1 3 0  69.2 7.7 23.1 0.0 

QA 3  5 2 6 0  38.5 15.4 46.2 0.0 

QA 4  7 3 3 0  53.8 23.1 23.1 0.0 

QA 5  8 2 1 2  61.5 15.4 7.7 15.4 

QA 6  10 2 1 0  76.9 15.4 7.7 0.0 

QA 7  9 2 2 0  69.2 15.4 15.4 0.0 

QA 8  10 1 2 0  76.9 7.7 15.4 0.0 

QA 9  10 1 2 0  76.9 7.7 15.4 0.0 

QA 10  6 2 4 1  46.2 15.4 30.8 7.7 

QA 11  11 2 0 0  84.6 15.4 0.0 0.0 

QA 12  12 1 0 0  92.3 7.7 0.0 0.0 

QA 13  12 1 0 0  92.3 7.7 0.0 0.0 

QA 14  6 2 5 0  46.2 15.4 38.5 0.0 

QA 15  10 1 2 0  76.9 7.7 15.4 0.0 

QA 16  9 1 3 0  69.2 7.7 23.1 0.0 

QA 17  10 2 1 0  76.9 15.4 7.7 0.0 

QA 18  9 3 1 0  69.2 23.1 7.7 0.0 

QA 19  11 2 0 0  84.6 15.4 0.0 0.0 

QA 20  10 3 0 0  76.9 23.1 0.0 0.0 

QA 21  10 3 0 0  76.9 23.1 0.0 0.0 

Fonte: Dados coletados pelo instrumento BAI 

 

Na escala de ansiedade os itens mais pontuados foram “QA3: tremores nas pernas”; 

“QA5: Medo que aconteça o pior”; e QA10: Nervoso.  

De acordo com Minghellil42 a situação de “estar sozinho” pode aumentar em até 8 

(oito) vezes a chance de desenvolver ansiedade e/ou depressão, além disso,  

identificaram que a maior parte das pessoas com ansiedade e/ou depressão eram solteiros ou 

viúvos.  
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O fato dos idosos se mudarem para ILPI pode provocar mudanças em seus hábitos 

de vida, devido a mudança de ambiente, rompimento ou alterações nos vínculos familiares, de 

amigos, fatores que podem aumentar o risco para o desenvolvimento de sintomas de ansiedade 

e depressão. Um estudo realizado por Gonçalves46 em Coimbra (Portugal) revela que a maior 

parte dos casos de idosos com ansiedade estão associados com alterações na rotina, diminuição 

da capacidade para realização de tarefas, entre outros. 

Alguns estudos demonstram a influência da música na ansiedade, porém, fora do 

contexto do idoso institucionalizado. A redução da ansiedade através da música mostrou-se 

eficaz em pacientes em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) sob ventilação mecânica. Os 

pacientes que ouviram música apresentaram um escore de ansiedade 19,5 pontos inferior (CI 

95%, -32,2 para -6,8) comparado ao grupo que recebeu cuidados de rotina (P=0,003). No 5º dia 

do estudo foi possível detectar redução da ansiedade em 36,5%, o que permitiu a redução de 

duas doses de sedativo (38%).
23 

Em nossa pesquisa analisamos se o tempo de permanência dos idosos na instituição 

teve influência nos escores de ansiedade e depressão (tabela 6). Foi utilizada a análise de 

correlação de Spearman, onde constatamos que o tempo de institucionalização dos idosos não 

influenciou nos escores de ansiedade e/ou depressão. 

 

Tabela 6 - Relação entre idade e tempo de permanência (correlação de 

Spearman) quanto ao escores de depressão e ansiedade no 

14º dia de intervenção musical – Brasil - 2016 

Variável Estatística Idade 
Tempo de 

permanência 

Escore 

depressão 

r 0.0181 0.2764 

p-valor 0.9532 0.3606 

Escore 

ansiedade 

r -0.0280 -0.1567 

p-valor 0.9276 0.6093 

  Fonte: Dados coletados pelos intrumentos EDG-15 e BAI 

 

Posteriormente foi feita a comparação entre os três momentos de análise dos 

sintomas de ansiedade e depressão. Para isso, foi usada a ANOVA com medidas repetidas no 

tempo e comparações múltiplas de tukey (Tabelas 7 e 8).  
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Tabela 7: Comparação entre os 3 momentos de avaliação quanto aos escores dos sintomas   

de ansiedade e depressão; média, desvio padrão, valor de p da ANOVA com 

medidas repetidas para o efeito do tempo – Brasil - 2016 

Variável 

Momento  

Antes 7º dia 14º dia  

Média 
Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 

p- valor 

Escore ansiedade 9.7 6.0 9.7 11.2 6.4 9.5 0.0862 

Escore depressão 6.9 2.2 3.8 2.7 2.9 2.6 0.0014 

Fonte: Dados coletados pelos intrumentos EDG-15 e BAI 

 

Tabela 8: Descrição da melhora da depressão 

relacionado ao dia de avaliação 

(comparações múltiplas de tukey) -  

Brasil - 2016 

Comparação p-valor 

Antes 7º dia 0.0127 

Antes 14º dia 0.0016 

7º dia 14º dia 0.6729 

Fonte: Dados coletados pelo intrumento EDG-15 

 

É possível identificar que a música teve influência significativa somente na redução 

dos sintomas de depressão (p-valor 0.0014). Quanto ao dia de avaliação, apresentou diferença 

estatística entre os momentos: antes e 7º dia; antes e 14º dia. Esses resultados demonstram que 

7 (sete) dias de intervenções musicais foram suficientes para observar os benefícios da música 

na redução dos sintomas de depressão. 

Um estudo47 avaliou o impacto da música na depressão e cognição de idosos com 

demência. O grupo experimental recebeu 12 (doze) sessões de intervenção musical, sendo que 

os dados foram coletados uma semana antes da intervenção, durante a 6º e 12º sessão e um mês 

após o término do estudo. A melhora da depressão foi identificada imediatamente após a terapia 

e durante toda a sua aplicação, enquanto a função cognitiva teve melhora na 6º sessão. 

Por fim, em nosso estudo foi feita comparação da redução de cada sintoma de 

ansiedade e depressão nos momentos: antes da intervenção musical e 14º dia (Tabelas 9 e 10). 

Neste caso, foi utilizado o teste de Wilcoxon para dados pareados. 
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Tabela 9 - Descrição da redução dos sintomas de depressão, comparado aos 

momentos de avaliação. Média e mediana dos itens da escala 

seguido do p-valor do teste de Wilcoxon para dados pareados – 

Brasil - 2016 

Escala item 

                          Momento 
 p-valor 

(diferença) 
Antes 14 

Média Mediana Média Mediana 

Depressão QD 1 0.31 0 0.00 0 0.1250 

 QD 2 0.69 1 0.30 0 0.2500 

 QD 3 0.62 1 0.40 0 0.5000 

 QD 4 0.46 0 0.30 0 1.0000 

 QD 5 0.31 0 0.10 0 0.5000 

 QD 6 0.38 0 0.50 0.5 1.0000 

 QD 7 0.46 0 0.00 0 0.0625 

 QD 8 0.54 1 0.50 0.5 1.0000 

 QD 9 0.46 0 0.20 0 0.3750 

 QD 10 0.15 0 0.20 0 1.0000 

 QD 11 0.23 0 0.00 0 0.5000 

 QD  12 0.38 0 0.10 0 0.2500 

 QD  13 0.46 0 0.20 0 0.1250 

 QD 14 0.69 1 0.10 0 0.0313 

 QD 15 0.69 1 0.90 1 0.2500 

Fonte: Dados coletados pelo instrumento EDG-15 

 

O único item que apresentou isoladamente significância estatística foi o “Q14: Acha 

que sua situação tem solução?” da escala de depressão (p-valor 0.0313). Nesse sentido, a música 

pode ser capaz de diminuir pensamentos que remetem a falta de esperança pelos idosos, visto 

que a satisfação com a vida pode diminuir com a idade e também devido o contexto de viver 

em ILPI.  
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Tabela 10 - Descrição da redução dos sintomas de ansiedade, comparado aos 

momentos de avaliação. Média e mediana dos itens de cada 

escala seguido do p-valor do teste de Wilcoxon para dados 

pareados – Brasil - 2016 

Escala item 

Momento 
p-valor 

(diferença) 
Antes 14 

Média Mediana Média Mediana 

Ansiedade QA 1 0.62 0 0.80 0 0.8125 

 QA 2 0.54 0 0.80 0.5 0.7500 

 QA 3 1.08 1 0.70 0 0.2500 

 QA 4 0.69 0 0.10 0 0.1250 

 QA 5 0.77 0 0.70 0 0.7188 

 QA 6 0.31 0 0.20 0 1.0000 

 QA 7 0.46 0 0.20 0 0.7500 

 QA 8 0.38 0 0.00 0 0.2500 

 QA 9 0.38 0 0.40 0 1.0000 

 QA 10 1.00 1 0.60 0.5 0.1250 

 QA 11 0.15 0 0.30 0 1.0000 

 QA 12 0.08 0 0.60 0 0.2500 

 QA 13 0.08 0 0.00 0 1.0000 

 QA 14 0.92 1 0.60 0 0.3750 

 QA 15 0.38 0 0.40 0 1.0000 

 QA 16 0.54 0 0.60 0 1.0000 

 QA 17 0.31 0 0.60 0 0.6250 

 QA 18 0.38 0 0.60 0 0.5000 

 QA 19 0.15 0 0.10 0 - 

 QA 20 0.23 0 0.00 0 0.5000 

  QA 21 0.23 0 0.00 0 0.2500 

          Fonte: Dados coletados pelo instrumento BAI 
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6  CONCLUSÃO 

 

O estudo permitiu avaliar a influência da música nos sintomas de ansiedade e 

depressão em idosos institucionalizados, sendo esses, problemas de saúde enfrentados por 

idosos frequentemente, porém, muitas vezes os sintomas são considerados como situações 

“normais” em idosos, concepção errônea que pode impossibilitar o tratamento adequado. 

A música influenciou na diminuição dos sintomas de depressão em idosos que 

viviam em uma ILPI do município de Assis/SP, Brasil. Mediante os resultados alcançados, 

consideramos que as políticas de atenção aos idosos necessitam de implementação para que 

ocorra melhor adaptação desta população no contexto social, a fim de minimizar o isolamento, 

proporcionar ocupação, segurança e boas condições de saúde.  

A enfermagem envolvida no processo de prevenção e cuidado, pode utilizar a 

música como um recurso de fácil acesso e baixo custo. Neste sentido, elaboramos um guia de 

orientação para intervenção musical para idosos institucionalizados (APÊNDICE C), com o 

objetivo de contribuir para a implementação de intervenção musical com idosos de forma 

efetiva. Este manual será submetido a registro do International Standard Book Number (ISBN), 

sistema internacional padronizado que identifica numericamente livros e outras produções. 

Uma possível limitação do estudo é o número da amostra, visto que foi realizado 

em uma única ILPI. Inicialmente, a inclusão de mais instituições poderia prejudicar a avaliação 

pela possível influência de diferentes cuidados e rotinas. Entretanto, apesar das limitações, esta 

pesquisa mostra os benefícios da música na redução dos sintomas de depressão em idosos e 

pontua especificamente quais sintomas tiveram melhorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

REFERÊNCIAS 

 

1 Camarano AA, Kanso S. As instituições de longa permanência para idosos no Brasil. Rev. 

bras. est. popul. [Internet]. 2010 Jun [citado 10 jan 2015];27(1):[cerca de 3 p.]. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rbepop/v27n1/14.pdf 

 

2 OMS - Organização Mundial da Saúde. Envelhecimento Ativo: uma Política de saúde. 

Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2005. 

 

3 Kuchemann BA. Envelhecimento populacional, Cuidado e cidadania: Velhos dilemas e 

Novos Desafios. Soc. Estado [Internet]. 2012 Abr [citado 10 Jan 2015];27(1):[cerca de 16 p.]. 

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/se/v27n1/09.pdf 

 

4 IBGE. - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística . Censo Demográfico 2010. Disponível 

em: http://www.censo2010.ibge.gov.br/ 

 

5 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2013. 

 

6 Bandeira, L; Melo, H. P; Pinheiro, L. S. Mulheres em dados: o que informa a PNAD/IBGE, 

2008. in Observatório Brasil da Igualdade de Gênero, julho,  2010, p. 107- 119. 

 

7 Veras R. Envelhecimento populacional contemporâneo: demandas, desafios e inovações. Rev. 

Saúde Pública  [Internet]. 2009 Jun [citado 14 ago 2014];43(3):548-554. Disponível em: 

http://revista.hupe.uerj.br/detalhe_artigo.asp?id=186 

 

8 Leite BFT, Salvador DHY, Araújo CLO. Avaliação cognitiva dos idosos institucionalizados. 

Rev. Kairós [Internet] 2009 Jan [citado 12 fev 2015];12(1):[cerca de 14 p.]. Disponível em:  

http://revistas.pucsp.br/index.php/kairos/article/viewFile/2790/1825 

 

9 Mourão CA, Silva NM. Influência de um programa de atividades físicas recreativas na 

autoestima de idosos institucionalizados. Rev. RBCEH [Internet] 2010 dez [citado 12 fev 2015]; 

7(3): [cerca de 11p.]. Disponível em: 

http://www.upf.br/seer/index.php/rbceh/article/view/494/pdf 

 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/
http://revistas.pucsp.br/index.php/kairos/article/viewFile/2790/1825
http://www.upf.br/seer/index.php/rbceh/article/view/494/pdf


39 
 

10 Leão ER, Puggina AC, Gatti MFZ, Almeida AP, Silva MJP. Música e Enfermagem: um 

recurso integrativo. In: Salles LF, Silva MJP, organizadores. Enfermagem e as práticas 

complementares em saúde. São Caetano do Sul (SP): Yendis; 2011. p. 155-74. 

 

11 Schmid W, Astermann T. Home-based music therapy – a systematic overview of setting and 

conditions for a innovative service in health care. BMC Health Services Research [Internet]. 

2010 Oct [cited 2015 Feb 24];10:291. Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20946680 

 

12 Juslin PN, Västfjall D. Emotional responses to music: the need to consider underlying 

mechanisms. Behav Brain Sci [Internet].  2008 Oct [cited 2014 Dec 10]; 31(5):559-621. 

Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18826699 

 

13 Chlan L, Halm MA. Does Music Ease Pain and Anxiety in the Critically Ill?.American 

Journal of Critical Care [Internet]. 2013 Nov [cited 2014 Dec 10]; 22(6): 528-532. Available 

from: http://ajcc.aacnjournals.org/content/22/6/528 

 

14 Chan MF, Wong ZY, Onishi H, Thayala NV.Effects of music on depression in older people: 

a randomised controlled trial. Journal of Clinical Nursing [Internet]. 2011 Oct [cited 2014 Dec 

10]; 21(5-6):776-783. Available from: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-

2702.2011.03954.x/abstract 

 

15 Bradt J, Dileo C, Shim M. Music interventions for preoperative anxiety.Cochrane 

database of systematic reviews [Internet]. 2013 Jun [cited 2014 Dec 10]; Issue 6. Available 

from: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD006908.pub2/pdf 

 

16 Bradt J, Dileo C, Potvin N. Music for stress and anxiety reducion in coronary heart disease 

patients. Cochrane database of systematic reviews [Internet].2013 Dec [cited 2014 Dec 10]. 

Available from: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD006577.pub3/abstract 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18826699
http://ajcc.aacnjournals.org/content/22/6/528
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD006908.pub2/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD006577.pub3/abstract


40 
 

17 Sung HC, Lee WL, Li TL, Watson R. A group music intervention using percussion 

instruments with familiar music to reduce anxiety and agitationof institutionalized older adults 

with dementia. International Journal of Geriatric Psychiatry [Internet]. 2011 Aug [cited 2014 

Dec 10];27(6):621-627. Available from: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/gps.2761/pdf 

 

18 Liu X, Niu X, Feng Q, Liu Y. Effects of Five-elements music therapy on elderly people with 

seasonal affective disorder in a chinese nursing home. J Tradit Chin Med [Internet]. 2014 Apr 

[cited 2014 dec 10];34(2):159-61. Available from: 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-24783926 

 

19 Zanini CRO, Paulo Jardim CBV, Salgado CM, Nunes MC, Urzêda FL, Carvalho MVC, 

Pereira DA, Jardim TSV, Souza WKSB. O Efeito da Musicoterapia na qualidade de vida e na 

Pressão Arterial do Paciente Hipertenso. ArqBrasCardiol [Internet]. 2009 Nov [citado 10 dez 

2014];93(5):534-540. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/abc/v93n5/en_a15v93n5.pdf 

 

20 McDermot O, Orrell M, Ridder HM. The importance of music for people with dementia: the 

perspectives of people with dementia, family carers, staff and music therapists. Aging & Mental 

Health [Internet].2014 Aug [cited 2014 Dec 10];18(6):706-716. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4066923/?tool=pubmed 

 

21 Guetin S. et al. Intérêts de la musicothérapiesurl’anxiété, la dépression des patients atteints 

de la maladied’Alzheimeretsur la charge ressentie par l’accompagnant principal (étude de 

faisabilité). L’Encéphale [Internet]. 2009 Feb [cited 2014 Dec 10];35(1):57-65. Available from: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700607001480 

 

22 Craig J. Music therapy to reduce agitation in dementia. Nurs Times [Internet]. 2014 Aug 

[cited 2014 dec 10];110(32-33):12-5. Available from: 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-25188964 

 

23 Chlan LL, Weinert CR, Heiderscheit A, et al. Effects of Patient-Directed Music Intervention 

on Anxiety and Sedative Exposure in Critically Ill Patients Receiving Mechanical Ventilatory 

Support: A Randomized Clinical Trial. JAMA [Internet]. 2013 June [cited 2014 Dec 

10];309(22):2335-2344. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23689789 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/gps.2761/pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700607001480
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-25188964


41 
 

24 Coren. Conselho Regional de Enfermagem. Parecer 025/2010: Musicoterapia. 14 jun 2010. 

Disponível em: http://portal.coren-sp.gov.br/sites/default/files/parecer_coren_sp_2010_25.pdf 

 

25 Associação Psiquiátrica Americana. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. 

4a ed. Porto Alegre (RS): Artmed; 2002. 

 

26 Leão ER,SILVAMJP. Música e dor crônica músculoesquelética: o potencial evocativo de 

imagens mentais. Rev. Latino-Am. Enfermagem [Internet]. 2004 Abr [citado 25 Fev 2015]; 

12(2):[cerca de 7 p.]. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rlae/v12n2/v12n2a13.pdf 

 

27 Corte B, Lodovici Neto P. A musicoterapia na doença de Parkinson. Ciênc. saúde coletiva 

[Internet]. 2009 Dez [citado 25 Fev 2015];14(6):[cerca de 10 p.].Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/csc/v14n6/38.pdf 

 

28 Sakamoto M, Ando H, Tsutou A. Comparing the effects of different individualized music 

intervention for elderly individuals with severe dementia. International Psychogeriatria 

[Internet]. 2013 May [cited 2015 Feb 2015];25(5):775-784. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23298693 

 

29 Ruud, Even. Caminhos da Musicoterapia. São Paulo: Summus, 1990. 

 

30 Leão ER, Flusser V. Música para idosos institucionalizaos: pecepção dos músicos atuantes. 

Rev. Esc. Enferm. USP [Internet]. 2008 [citado 25 Fev 2015];42(1):73-80. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v42n1/10.pdf 

 

31 Brasil. Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde. Resolução n° 466, de 12 de 

dezembro de 2012. Aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo 

seres humanos [Internet]. Diário Oficial da União, Brasília (DF); 13 jun 2013; Seção 1:59. 

[citado 12 jan 2015]. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html 

 

32 Sampieri RH, Collado CF, Lucio MPB. Metodologia de pesquisa. 5a ed. Porto Alegre (RS): 

AMGH; 2013. 

 

http://www.scielo.br/pdf/rlae/v12n2/v12n2a13.pdf
http://www.scielo.br/pdf/csc/v14n6/38.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23298693
http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v42n1/10.pdf


42 
 

33 NR, Norma Regulamentadora Ministério do Trabalho e Emprego. NR-17 - Ergonomia. 

2009. 

 

34 NBR, A. (1987). 10152 Níveis de ruído para conforto acústico. Rio de Janeiro. 

 

35 Beck AT, Epstein N, Brown G, Steer RA et al. The Beck Ansiety Inventory. J Consult. Clin. 

Psychol. 1988; 56:893-897. 

 

36 Cunha J.A. Manual da versão em português das Escalas Beck. 2001. São Paulo: Casa do 

Psicólogo. 

 

37 Almeida OP, Almeida SA. Confiabilidade da versão brasileira da Escala de Depressão 

Geriátrica (GDS) versão reduzida. Arq Neuropsiquiatr. 1999;57(2B):421-6. 

 

38 Kutner MH, Nachtsheim CJ, Neter J, Li W. Applied Linear Statistical Models. 5a ed. 

McGraw-Hill, Irwin, CA; 2005. 

 

39 Borges CL, da SilvaII MJ, ClaresIII JWB, de Menezes Nogueira IVJ, de Freitas VMC. 

Características sociodemográficas e clínicas de idosos institucionalizados: contribuições para o 

cuidado de enfermagem. Rev. enferm. UERJ. [Internet]. 2015 [citado 24 jan 2016];23(3):381-

387. Disponível em: http://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/4214/13778 

 

40 Dantas CMDHL, Bello FA, Barreto KL, Lima LS. Capacidade funcional de idosos com 

doenças crônicas residentes em Instituições de Longa Permanência. Rev. bras. enferm. 

[Internet]. 2013; [citado 25 fev 2016];66(6):914-20. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/reben/v66n6/16.pdf 

 

41 Steffenon R. Atendimento a idosos: Situações documentadas no Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro. Rev. Soc. e Cult.[Internet]. 2014 [citado 24 jan 2016];17(1):51-61. 

Disponível em: https://www.revistas.ufg.br/fchf/article/view/36875/19050 

 



43 
 

42 Minghelli B, Tomé B, Nunes C, Neves A, Simões C. Comparação dos níveis de ansiedade e 

depressão entre idosos ativos e sedentários. Rev. Psiq. Clín. [Internet]. 2013 [citado 24 jan 

2016];40(2):71-76. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rpc/v40n2/v40n2a04.pdf 

 

43 Nogueira NS, Cavalcanti JJB. O gosto musical dos idosos das instituições asilo São Vicente 

de Paulo e centro de convivência João Paulo II de Maringá – PR. XXIV Congresso da 

Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música; São Paulo, Brasil 2014.  

 

44 Nóbrega IRAP, Leal MCC, Marques APO, Vieira JCM. Fatores associados à depressão em 

idosos institucionalizados: revisão integrativa. Saúde debate  [Internet]. 2015  June 

[cited  2016  June  27];39105):536-550. Available from: 

http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v39n105/0103-1104-sdeb-39-105-00536.pdf 

 

45 Albuquerque MCS, Nascimento LO, Lyra ST, Trezza MCSF 4, Brêda MZ. Os efeitos da 

música em idosos com doença de Alzheimer de uma instituição de longa permanência. Rev 

Eletr. Enfermagem [Internet] 2012 abr/jun;14(2):404-13. Available from: 

http://www.fen.ufg.br/revista/v14/n2/v14n2a21.htm 

 

46 Gonçalves ARB. Declínio Cognitivo, Sintomas Ansiosos e Depressivos: Estudo em Idosos 

sob Resposta Social no Conselho de Coimbra [Dissertação na Internet]. Coimbra, Portugal: 

Instituto Superior Miguel Torga. Escola Superior de Altos Estudos; 2011. [citado 25 set 2016]. 

Disponível em: http://repositorio.ismt.pt/handle/123456789/147 

 

47  Chu H, Yang CY, Lin Y, Ou KL, LeeTY, O'brien AP, Chou KR. The Impact of Group Music 

Therapy on Depression and Cognition in Elderly Persons With Dementia: A Randomized 

Controlled Study. Biol. Res. Nurs. [Internet] 2013 [cited 2016 June]. Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23639952 

  



44 
 

ANEXO A- PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
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Recebeu visita nesta última semana? (  )sim  (  )não 

Teve alguma alteração do uso de medicamentos nesta última semana? (  )sim  (  )não. Se sim, especifique 
(medicamento/dosagem)_______________________________________________________________. 

 

ANEXO B- ESCALA DE DEPRESSÃO GERIÁTRICA  

1. Está satisfeito (a) com sua vida?                                          (não =1)    (sim = 0) 

2. Diminuiu a maior parte de suas atividades e interesses?        (sim = 1)    (não = 0) 

3. Sente que  a vida está vazia?                                                   (sim=1)    (não = 0) 

4. Aborrece-se com freqüência?                                                   (sim=1)   (não = 0) 

5. Sente-se de bem com a vida na maior parte do tempo?           (não=1)    (sim = 0) 

6. Teme que algo ruim possa lhe acontecer?                                (sim=1)    (não = 0) 

7. Sente-se feliz a maior parte do tempo?                                   (não=1)    (sim = 0) 

8. Sente-se freqüentemente desamparado (a)?                              (sim=1)    (não = 0) 

9. Prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas?                   (sim=1)    (não = 0) 

10. Acha que tem mais problemas de memória que a maioria?    (sim=1)    (não = 0) 

11. Acha que é maravilhoso estar vivo agora?                             (não=1)    (sim = 0) 

12. Vale a pena viver como vive agora?                                        (não=1)    (sim = 0) 

13. Sente-se cheio(a) de energia?                                                (não=1)    (sim = 0) 

14. Acha que sua situação tem solução?                                       (não=1)    (sim = 0) 

15. Acha que tem muita gente em situação melhor?                    (sim=1)    (não = 0) 

PONTUAÇÃO TOTAL: 

 

 

 

DATA DA COLETA:_____/______/______ 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE: 

I_____ 
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ANEXO C- INVENTÁRIO DE ANSIEDADE DE BECK 

Abaixo está uma lista de sintomas comuns de ansiedade. Por favor, leia cuidadosamente cada item da lista. Identifique o 
quanto você tem sido incomodado por cada sintoma durante a última semana, incluindo hoje, colocando um “x” no 
espaço correspondente, na mesma linha de cada sintoma. 

 Absolutamente 
não 

Levemente 

Não me 
incomodou 

muito 

Moderadamente 

Foi muito 
desagradável mas 

pude suportar 

Gravemente 

Dificilmente pude 
suportar 

1. Dormência ou formigamento     

2. Sensação de calor     

3. Tremores nas pernas     

4. Incapaz de relaxar     

5. Medo que aconteça o pior     

6. Atordoado ou tonto     

7. Palpitação ou aceleração do coração     

8. Sem equilíbrio     

9. Aterrorizado     

10. Nervoso     

11. Sensação de sufocação     

12. Tremores nas mãos     

13. Trêmulo     

14. Medo de perder o controle     

15. Dificuldade de respirar     

16. Medo de morrer     

17. Assustado     

18. Indigestão ou desconforto no abdome     

19. Sensação de desmaio     

20. Rosto afogueado     

21. Suor (não devido ao calor)     

 

 

PONTUAÇÃO TOTAL: 
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IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE: 
I_____ 

 DATA DA COLETA:_____/______/______ 
 

 

APÊNDICE A- CARACTERIZAÇÃO DOS IDOSOS: 
 

Nome: Sexo: Idade: 
 
 Gosta de ouvir música?     (  )Sim      (  )Não 

Tempo de institucionalização: Comorbidades: Medicações: 
 
 
 
 
 
 

Nº de filhos: 

Escolaridade: 

Estado civil: 

Atualmente toma medicamento 
para ansiedade e/ou depressão? 

(  )Sim  (  )Não Qual medicamento e dosagem: 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Há quanto tempo: 
___________________________________________ 
 

Qual estilo musical você gosta de ouvir? 
Especifique as músicas que você deseja ouvir durante a intervenção musical: 
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APÊNDICE B TERMO DE ASSENTIMENTO
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APÊNDICE C- GUIA DE INTERVENÇÃO MUSICAL PARA IDOSOS 

INSTITUCIONALIZADOS 

 

 

 

 

 

GUIA DE INTERVENÇÃO MUSICAL PARA IDOSOS  

INSTITUCIONALIZADOS 

 

 

Ms. Vanessa Ramos da Silva Lopes 

Dr. Pedro Marco Karan Barbosa 

Ms. Paula Fernandes Chadi 

 

 

 

 

 

 

 

Marília 

2016 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este manual é destinado às Enfermeiras de Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPI) e contém informações sobre a utilização de intervenções 

musicais para idosos institucionalizados. 

O manual foi elaborado por Ms. Vanessa Ramos da Silva Lopes, mestranda 

do Programa de Pós Graduação em Saúde e Envelhecimento da Faculdade de Medicina 

de Marília (FAMEMA), sob a orientação do Dr. Pedro Marco Karan Barbosa e 

colaboração da Ms. Paula Fernandes Chadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

A MÚSICA 

 

A música é um recurso estudado há décadas e tem se mostrado benéfica em 

diversos aspectos na saúde humana, onde a enfermagem tem uma relevante contribuição 

a respeito da compreensão dos mecanismos da música e suas repercussões fisiológicas, 

assim como suas indicações e barreiras.1,2 

O COREN-SP (Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo) dispõe no 

Parecer 25/2010 que o enfermeiro pode utilizar a música como recurso terapêutico desde 

que tenha conhecimento a respeito de sua aplicação, porém, o enfermeiro que não possui 

graduação ou especialização em Musicoterapia não pode ser denominado 

musicoterapeuta.3 

As intervenções musicais agem em sensações, sentimentos, emoções, além 

de representar questões simbólicas e relacionadas à cultura. Estudos demonstram que a 

música utilizada como recurso terapêutico é capaz de diminuir a dor, estresse e ansiedade; 

gerar conforto, relaxamento muscular, contribuir para o resgate das lembranças e 

identidade de idosos em instituições de longa permanência.1,2 

A música também pode ser usada como um elemento de distração capaz de 

atuar nos canais cerebrais de forma agradável, influenciando na diminuição da dor e 

pensamentos que contribuem para a ansiedade. Para que a intervenção musical tenha 

eficácia, é relevante a participação do cliente para escolha da música, frequência e 

duração.4 

 

AUDIÇÃO MUSICAL 

 

A audição musical tem a capacidade de mobilizar seis mecanismos 

psicológicos que induzem as emoções. Os reflexos cerebrais são um dos mecanismos, 

onde as interpretações ocorrem por frequências consonantes e dissonantes, quais 

produzem efeitos de prazer ou desprazer, e podem induzir a excitação ou relaxamento. 

Também ocorre o condicionamento avaliativo, momento em que a música é pareada com 

outros estímulos; contágio emocional, sendo influenciado pela expressão da composição; 

imaginação visual, qual envolve as imagens mentais que surgem no decorrer da audição 

musical; memória episódica, onde as memórias afetivas são conectadas aos momentos 

importantes; expectativa musical, que se relaciona às características individuais da 

música, sendo que essas podem ser esperadas ou não.5 
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MATERIAIS E ARMAZENAMENTO 

 

A utilização de fones de ouvido e Mp3 player favorecem a audição musical 

individualizada, sendo que o som ambiente pode ser um ruído desagradável para algumas 

pessoas. Além disso, este recurso possibilita a realização de uma pré-seleção musical 

conforme a preferência de cada idoso, assim também, permite regular o tempo de duração 

e volume das músicas. 

 

 

Foto: Vanessa Ramos 

 

É importante que os aparelhos sejam armazenados em sacos plásticos limpos; 

identificados com o nome do idoso, para ser usado em casa sessão. Além disso, os fones 

devem ser desinfetados com álcool 70% antes e após cada uso. 

 

ESCOLHA DA MÚSICA 

 

A música está associada à identidade pessoal e história de cada pessoa, por 

isso é importante que os profissionais conheçam a história musical dos idosos a fim de 

que a preferência individual de música seja preservada. 
6 Sendo assim, durante a avaliação 

das intervenções deve-se registrar o interesse dos idosos por novas músicas, para 

posteriormente, incluí-las na seleção. 
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AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

 

Durante e após cada intervenção musical, é importante estabelecer um 

diálogo para avaliar como foi para o idoso aquele momento de audição musical, a fim de 

obter o significado, as sensações, os aspectos positivos e negativos, para aprimorar futuras 

intervenções. As respostas dos idosos frente à intervenção podem ser verbais e/ou não 

verbais, ou seja, eles podem relatar os sentimentos e sensações ou demonstrar somente 

pela mudança na expressão facial, choro, entre outras. Sendo assim, é importante que o 

profissional responsável acompanhe o idoso durante a intervenção e esteja atento a essas 

reações. 
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