
Recomendações

• O uso da música no período que antecede 
os procedimentos pode reduzir 
a ansiedade psicológica e reduzir o volume 
de sedativos necessários para controlar a 
ansiedade. (Grau A)

• A música pode reduzir a frequência
respiratória dos pacientes, causada pela 
ansiedade. Entretanto, a música só deve 
ser usada em conjunto com tratamento
padrão para o controle da ansiedade 
apresentada  fisiologicamente. (Grau B)

• O uso da música pode reduzir a dor 
associada à intervenção cirúrgica ou 
procedimento doloroso e reduzir 
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Fonte de Informação

Este Folheto Informativo que

atualiza e substitui o folheto do JBI com o 

mesmo título publicado

em 20012 foi baseado em quatro

revisões sistemáticas publicadas entre 

2002 e 2008.3-6

Antecedentes

A música como intervenção terapêutica é um 

desenvolvimento, em grande parte, de meados 

do século 20. Porém, já existia em várias 

formas na maioria das culturas há muitos 

séculos. Nos últimos anos, o uso da música 

como intervenção aumentou e isso, em certa 

medida, pode refletir o crescente interesse nas 

terapias complementares.3

Definições

No contexto deste informativo, 

foi considerada ‘Música’ a gravada e tocada, 

através de um leitor de MP3, gravador 

ou leitor de discos compactos, para 

um paciente antes, durante ou após um único 

episódio de procedimento diagnóstico 

/ terapêutico.

procedimento doloroso e reduzir 
o volume de analgésicos requerido para 
controlar a dor. No entanto, não deve ser 
usado como intervenção primária 
no tratamento da dor, devido 
a seu pequeno efeito. (Grau A)

• O tipo de música recomendada é a 
orquestrada e não-lírica, com 60 a 
80 batimentos por minuto, que consiste 
em tons baixos, com cordas e com um 
mínimo de
percussão. Um volume de 60 dB também é 
recomendado. (Grau B)

•Não foi identificada 
evidência suficiente para recomendar o 
uso da música como intervenção na 
melhoria dos seguintes resultados: (Grau C) 

• a percepção da bem-estar 

• redução dos efeitos colaterais da 
medicação analgésica

• os parâmetros fisiológicos da ansiedade

•Nenhuma diferença significativa foi 
encontrada entre os pacientes 
que selecionaram o tipo de música e os 
que não o escolheram. (Grau C)
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terapias complementares.3

A música tem sido usada por pacientes de 

todas as idades, desde bebês, crianças, 

adultos e idosos, em procedimentos pré e pós-

operatórios, para reduzir ansiedade ou dor. A 

música é muitas vezes utilizada em conjunto 

com outras atividades, tais como programas de 

educação, vídeos e mensagens relaxantes.3

A teoria comum que serve de referência para a 

musicoterapia é o reconhecimento de que a 

música age como um distrator.6 O pressuposto 

básico é que a música é uma forma de 

comunicação que tem sido descrita como 

linguagem universal e, assim, ela pode 

favorecer a fuga de estímulos negativos,como 

dor e ansiedade, para algo agradável e

animador.6

Desse modo, a mente do paciente pode 

escapar para o seu próprio mundo 

familiar e reconfortante.6

Graus de Recomendação

Estes Graus de Recomendação foram baseadas nos graus de efetividade 

desenvolvidos pelo JBI em 20061

Grau A Sustentação consistente que indica a aplicação

Grau B Sustentação moderada que justifica considerar a aplicação

Grau C Sem sustentação



Objetivos

O objetivo deste informativo é fornecer 

evidências sintetizadas sobre o uso da 

audição de música para lidar com ansiedade 

ou dor relacionadas com intervenções para 

procedimentos ou cirurgias.

Tipos de Intervenção

Este informativo incluiu o uso de música nos 

períodos pré, trans e pós-operatórios. Excluiu 

outras formas de musicoterapia.

Qualidade da Investigação

Em geral, a qualidade dos estudos 
incluídos na revisão sistemática foi 
de baixa a moderada. As questões 
metodológicas comumente identificadas 
foram randomização inadequada, pequeno 
tamanho da amostra e informação 
insuficiente fornecida sobre as 
metodologias empregadas.

Tipos de Intervenção-Achados

Tipo de Música

Uma grande variedade de intervenção com 
música foi identificada nessa revisão 
sistemática. A abordagem mais 
comumente encontrada foi oferecer aos 
pacientes uma seleção para sua escolha. 
Os estilos incluíam: clássico, jazz, lounge, 
country e Western, instrumental chinesa, 
ritmo lento Western, relaxante, piano, pan 
flute pacífica e nova era (new age). Outros 
estilos incluídos foram de 
dança Trance-Zen por Halpern e a fita 
número três da música Rx por Dr. Bonny.3-

6

Tipo de Dispositivo de Música

Ouvindo música para tratar a
ansiedade pré-procedimento

Uma revisão sistemática avaliou a efetividade 
de ouvir música para tratar a ansiedade no 
período pré-procedimento. 
Foram analisados 12 estudos sobre 
ansiedade em pacientes submetidos a 
procedimentos, tais como a angiografia 
vascular, cistoscopia e biópsia, biópsia 
de mama, colonoscopia, cateterismo 
cardíaco,laparoscopia ginecológica e 
procedimentos ortopédicos, tais 
como artroscopia, e ondas de choque 
extracorpóreo litotripsia (lithotripsy).5

O tempo de audição da música variou de 
5 a 60 minutos, sendo mais frequente entre 
5 e 30 minutos.5

O grau de ansiedade dos pacientes foi 
avaliado, considerando as alterações 
psicológicas e fisiológicas, quando 
confrontados com um stress
causado pela exposição a operações e 
procedimentos diagnósticos. O componente 
psicológico de ansiedade foi usualmente 
medido pelo Inventário de AnsiedadeTraço-
Estado (IDATE) (State Trait Anxiety Inventory-
STAI).
Outras medidas do componente psicológico 
incluíram a escala visual analógica e o Perfil 
dos estados de humor (Profile of Mood 
States-POMS). As medidas fisiológicas da 
ansiedade incluíram a respiração, pressão 
arterial e frequência cardíaca, variabilidade da 
frequência cardíaca, temperatura da pele, os 
níveis de glicose no sangue e o volume de 

ejeção cardíaca.5

Medidas Psicológicas

Ouvir música teve efeito consistentemente 
positivo com variações estatisticamente 

Medidas Fisiológicas
Os parâmetros fisiológicos de ansiedade 
não 
apresentaram quaisquer efeitos positivos 
consistentes em pacientes que ouviram 
música.5

No entanto, algumas evidências foram 
encontradas indicando que a música tinha 
um efeito sobre a redução da frequência 
respiratória.

Pressão Arterial
Cinco estudos compararam a média de 
leituras de pressão sanguínea entre um 
grupo que ouviu música e um grupo controle 
(sem música). No entanto, não foi 
encontrada, entre os grupos, diferença 
estatística na redução da pressão arterial. 
Quatro estudos relataram dados  
comparando as leituras de pressão arterial, 
dentro de cada grupo, nos períodos pré e 
pós-intervenção. Dois estudos encontraram 
reduções na pressão arterial sistólica e 
diastólica no grupo de intervenção com 
música, ao comparar as leituras pré e pós-
intervenção, entretanto, apenas um 
demonstrou variação estatisticamente 
significativa.5

Pulso
Oito estudos relataram dados comparativos 
entre grupos, no entanto, apenas um 
demonstrou diferença estatisticamente 
significativa na redução de pulsação quando 
se comparou o grupo que escutou música 
com o grupo controle. Nos três estudos que 
examinaram diferença no momento 
pré e pós procedimento, apenas um 
encontrou uma redução estatisticamente 

Os dispositivos de música utilizados 
foram CD ou fita cassete, com ou sem 
fone de ouvido, ou MP3 player.

positivo com variações estatisticamente 
significativas na redução dos parâmetros 
psicológicos do estado de ansiedade 
pré-procedimentos.5 Cinco ensaios clínicos
encontrados demonstraram um efeito 
estatisticamente significativo da intervenção 
com música na redução da ansiedade em 
comparação com o grupo controle. Três 
estudos encontraram que a medida da 
ansiedade pós-teste diminuiu  
significativamente quando comparado com o 
score pré-teste.5

Não foram encontradas evidências para 
apoiar o uso da música em relação à ausência 
do uso de música na melhoria da percepção 
de bem-estar.
Um estudo examinou o efeito da música no 
relaxamento pré-operatório, considerando a 
experiência de bem-estar dos pacientes que 
foi medida por meio de escala visual 
analógica de 100mm e tendo como pontos 
extremos e opostos, as categorias: ‘calma’ e 
‘muito ansiosa’. O estudo constatou que o 
bem-estar pré-operatório, após a sessão, foi 
significativamente maior tanto no grupo que 
recebeu a intervenção com música como no 
no controle, mas não foi encontrada diferença 
entre grupos.5

Um estudo examinou os efeitos da audição de 
música no estado de humor antes de 
cateterismo cardíaco. A ferramenta POMS foi 
utilizada como instrumento de medição. No 
entanto, ouvir música, não teve efeito 
significativo sobre as mudanças no estado de 
humor, quer nos valores pré-pós ou entre o 
grupo controle e o de intervenção com 
música.

encontrou uma redução estatisticamente 
significativa na taxa de pulsação do grupo 
que ouviu música.5

A frequência respiratória
Dos cinco estudos que relataram diferença 
na taxa de respiração (frequência 
respiratória)  entre os grupos, três 
mostraram que o grupo que ouviu música 
teve uma redução da taxa respiratória 
significativamente maior em comparação
com os pacientes que não ouviram 
música. Dos quatro estudos que 
compararam a taxa média de respiração, 
nos momentos pré e pós-intervenção, três 
tiveram reduções significativas na taxa de 
respiração para o grupo que ouviu música 
enquanto o grupo controle não teve uma 
redução estatisticamente significativa.5
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Ouvir música para controlar a 
ansiedade e a dor relacionadas à 
operação cirúrgica

Uma revisão sistemática que avaliou 

a efetividade da música como intervenção 

nos momentos pré, intra ou pós-operatório 

incluiu 42 estudos sobre ansiedade e/ou dor 

dos pacientes. Todos os pacientes foram 

submetidos a cirurgias eletivas, dentre elas: 

ginecológicas, abdominais, de ouvido, nariz e 

garganta, urológicas, de cardiologia, 

oftalmológicas, ortopédicas  e biópsia de 

mama.6

O tempo da intervenção com a audição de 

música em fase pré-operatória ou pós-

operatório variou de cinco minutos até quatro 

horas, sendo mais frequente entre 15 e 30 

minutos.5 No período intra-operatório, a 

música foi utilizada durante todo o período da 

cirurgia. Na maioria dos estudos,os pacientes 

ouviram a música com fones de ouvido.6

Ansiedade
Ouvir música é pouco efetivo na redução da

ansiedade psicológica e no volume de 

sedativos necessário para controlar a 

ansiedade. A ansiedade foi usualmente 

medida pelo Inventário de Ansiedade 

Traço-Estado (IDATE) (State Trait Anxiety 

Inventory-STAI), uma escala numérica ou 

uma escala analógica visual. A revisão 

relatou que a música como intervenção 

reduziu significativamente os escores de 

ansiedade em 50% dos estudos incluídos. O 

uso de sedativos foi significativamente menor 

para pacientes do grupo de intervenção 

com música em comparação ao grupo 

controle, que não ouviu música.6

Dor

Tipo de Música
O ritmo da música parece ser o fator mais 

importante. O uso de música lenta e fluida com 

60 a 80 batimentos por minuto parece ter 

resultados positivos no relaxamento e alívio da 

dor. O tipo de música recomendado é não-lírico, 

composto por tons baixos, com cordas

e o mínimo de percussão. Um volume de 60 dB 

também é recomendado. Apesar de vários 

artigos defenderem a escolha da música pelos 

próprios pacientes, nenhuma diferença 

estatisticamente significativa foi encontrada entre 

os pacientes que selecionaram o tipo de música 

e os que não o escolheram.6

Ouvindo Música para o controle da dor
Uma revisão sistemática que avaliou a 

efetividade da intervenção com música para o 

manejo da dor de doenças crônicas, agudas 

ou de câncer incluiu 51 estudos. Desses, 28 

avaliaram a dor durante um procedimento 

diagnóstico ou terapêutico, como colonoscopia 

ou litotripsia. Quatorze estudos avaliaram a dor 

pós-operatória. Outros estudos avaliaram a dor 

crônica associada ao câncer e outros, a dor do 

parto e a dor experimental.4

Intensidade da Dor

Ouvir música pode reduzir o nível de intensidade 

da dor pós-operatória. A avaliação estatística

conjunta (statistical pooling) mostra que a música 

atua na redução dos níveis de intensidade de dor 

pós-operatória.

No entanto, a redução máxima dos níveis de

intensidade da dor é apenas de 0,9 unidades em 

uma escala de zero a dez e seu significado 

clínico é incerto.4

Alívio da Dor
Ouvir música pode reduzir a dor nos diferentes 

espaços hospitalares. A avaliação estatística 

conjunta (statistical pooling) mostra que os 

pacientes que ouviram música apresentaram 

uma probabilidade 70% maior 

Efeitos colaterais
Não há evidência que sugira que ouvir música

tem qualquer efeito na redução dos efeitos 

colaterais das drogas analgésicas. Não houve 

significância estatística no uso da música para 

reduzir os efeitos colaterais da analgesia, como

a náusea.4
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Dor
Alguns indícios mostraram que ouvir música 

pode reduzir a dor e o volume de analgésicos 

requerido para controlar a dor relacionada à 

operação cirúrgica. A Escala Analógica Visual 

(EVA) (Visual Analogue Scale), uma escala 

numérica, o Questionário de Dor McGill e a 

Escala de Avaliação Verbal (Verbal Rating 

Scale) foram utilizadas para mensurar a 

dor. A música como intervenção demonstrou 

uma redução da dor em níveis 

estatisticamente significativos em 59% dos 

estudos incluídos. A música como  

intervenção reduziu significativamente o uso

de analgésicos em 47% dos estudos 

incluídos.6

Medidas Fisiológicas

Há algumas evidências menores que 

demonstram que o uso de música como  

intervenção é efetivo na redução da

frequência cardíaca, pressão arterial, 

frequência respiratória e dos níveis de cortisol 

no sangue.6

uma probabilidade 70% maior 

de ter pelo menos 50% de alívio da dor em 

comparação com os pacientes que não ouviram 

música.4

Requisitos opióides
Ouvir música pode reduzir a quantidade de

analgésicos necessária para o manejo da dor no 

pré-operatório. A avaliação estatística conjunta 

(statistical pooling) mostrou que a música reduziu 

o uso de morfina em 1mg (18,4%) nas duas 

horas após a cirurgia. O uso da música também 

reduziu a necessidade

de analgésicos durante procedimentos 

dolorosos, contudo, não foi estatisticamente 

significativa.
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Em qual fase 

ocorreu o erro?

Preparar música 

fluida e não-

lírica entre 60 e 

80 beats

Grau B

Preparar 

aparelho 

musical, como 

fones de ouvido, 

leitores de CD 

ou de MP3          

Grau B

Oferecer música 

preparada em 60 db

Grau B

Dor ou ansiedade   
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“Os procedimentos descritos na série Best 

Practice devem ser somente utilizados por 

pessoas com conhecimento apropriado na área  

a qual o procedimento se relaciona. A 

aplicabilidade de qualquer informação deve ser 

estabelecida antes de confiar nela. Embora tenha 

havido cuidado para assegurar que esta edição 

do Best Practice  sintetize pesquisas disponíveis 

e consenso entre os especialistas, qualquer 
perda, dano, custo, despesa ou 

responsabilização sofrida como resultado da 

confiança em tais procedimentos (sejam 
provenientes de contrato, negligência ou outra 

forma) é, na medida permitida por lei, excluído“.

Este Folheto Informativo de Melhores Práticas apresenta as 
melhores evidências disponíveis sobre este tema. Implicações 
para a prática são feitas com uma expectativa de que os 
profissionais de saúde vão utilizar estas evidências com a 
consideração do seu contexto, a preferência do cliente e 
julgamento clínico.7

Não 

* A música como intervenção deve ser usada em conjunto com cuidados 
padronizados de dor/ansiedade, tais como medicamentos prescritos.
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