
UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP 
Instituto de Ciências da Saúde – ICS 

Campus Brasília  
 

 
 

Novembro / 2022 
Campus Brasília – Distrito Federal 

ISSN 2237-7050 

A EFICÁCIA DA ESTIMULAÇÃO MUSICAL EM PACIENTES COM A 
DOENÇA DE ALZHEIMER: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 
Autor: Paulo Magnus Sousa de Sena; Orientador: Ana Luíza Ferreira Donatti;  
Coorientador: Miryam Moreira Mastrella de Araújo. 
RESUMO 

Introdução: A doença de Alzheimer se caracteriza como uma patologia 
neurodegenerativa, progressiva e incurável que afeta a capacidade funcional 
dos pacientes afetados, fazendo-os perder continuamente sua autonomia e 
independência, Por isso, métodos terapêuticos que tem se mostrado eficientes 
como a musicoterapia devem receber atenção especial e estímulo ao uso cada 
vez maiores. Objetivo: investigar se a estimulação através da música pode 
promover melhorias em aspectos cognitivos, psiquiátricos e emocionais em 
pacientes diagnosticados com a doença de Alzheimer. Método: Foi realizada 
uma revisão sistemática da literatura (RSL) baseada no Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), organizada e 
conduzida de forma independente por dois pesquisadores, referente ao tema – 
musicoterapia e doença de Alzheimer. A busca foi realizada nas bases de 
dados PubMed, PEDro, SciELO e LILACS, utilizando os descritores 
“demência”, “Alzheimer”, “doença de Alzheimer”, “ musicoterapia” e “música”. 
Resultados: As intervenções com música de caráter mais ativas e 
participativas demonstraram resultados mais contundentes na maioria dos 
objetos analisados, como dor crônica, fluência verbal, ansiedade e humor, 
enquanto outros aspectos como o estado cognitivo demonstraram resultados 
variáveis e inconclusivos. Discussão: Corroborando com as evidências mais 
atuais disponíveis, os resultados obtidos na presente revisão sistemática 
refletem tanto a eficácia da musicoterapia quanto as incertezas sobre seus 
efeitos terapêuticos mais profundos. Conclusão: Apesar de melhorar a 
qualidade de vida e parecer eficiente no retardamento da progressão da 
doença de Alzheimer, apresentando bons resultados, a falta de padronização 
da intervenção comum a todos os estudos analisados e a incerteza sobre a 
durabilidade dos efeitos terapêuticos a longo prazo podem ser empecilhos para 
se chegar a uma conclusão definitiva. 
 
DESCRITORES: Demência; Alzheimer; Doença de Alzheimer (DA); 
Musicoterapia; Música. 

ABSTRACT 

Introduction: Alzheimer's disease is characterized as a neurodegenerative, 
progressive and incurable pathology that affects the functional capacity of 
affected patients, causing them to continually lose their autonomy and 
independence. Therefore, therapeutic methods that have been shown to be 
efficient, such as music therapy, should receive special attention and encourage 
their use with responsibility. Objective: to investigate whether stimulation 
through music can promote improvements in cognitive, psychiatric and 
emotional aspects in patients diagnosed with Alzheimer's disease. Method: A 
systematic literature review (SLR) was carried out based on the Preferred 
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), 
organized and conducted independently by two researchers, referring to the 
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topic – music therapy and Alzheimer's disease. The search was performed in 
PubMed, PEDro, SciELO and LILACS databases, using the descriptors 
“dementia”, “Alzheimer”, “Alzheimer's disease”, “music therapy” and “music”. 
Results: Interventions with more active and participatory character music 
showed more striking results in most objects analyzed, such as chronic pain, 
verbal fluency, anxiety and mood, while other aspects such as cognitive status 
showed variable and inconclusive results. Discussion: Corroborating with the 
most current evidence available, the results obtained in the present systematic 
review reflect both the effectiveness of music therapy and the uncertainties 
about its deeper therapeutic effects. Conclusion: Despite improving quality of 
life and seeming to be efficient in delaying the progression of Alzheimer's 
disease, with good results, the lack of standardization of the intervention 
common to all analyzed studies and the uncertainty about the durability of the 
therapeutic effects in the long term may obstacles to reaching a definitive 
conclusion. 

DESCRIPTORS: Dementia; Alzheimer; Alzheimer’s disease (AD); Music 
Therapy; Music; 

INTRODUÇÃO 

O processo de envelhecimento global representa uma grande conquista 
de saúde no que tange ao aumento da expectativa de vida da população 1,2, no 
entanto, também vem acompanhado por uma transição epidemiológica na 
prevalência e incidência das doenças infectocontagiosas para as doenças 
crônicas, como o diabetes mellitus (DM), hipertensão arterial sistêmica (HAS), 
doenças coronarianas, acidente vascular encefálico (AVE) e as demências, 
incluindo a doença de Alzheimer 1,2,3,4,5. 

A doença de Alzheimer se caracteriza como uma doença 
neurodegenerativa sendo classificada como o tipo mais comum e grave de 
demência. 4,5 O Alzheimer não possui etiologia específica, sendo multifatorial e 
fisiopatologicamente muito complexo, com muitos fatores de risco associados e 
evolução clínica variável, podendo se manifestar precoce ou tardiamente 6, 
porém, independentemente do estágio, a manifestação da doença pode 
provocar grandes impactos na vida do paciente e de todos que fazem parte do 
seu convívio diário, tornando-o totalmente dependente e disfuncional, 
emocionalmente desequilibrado e com tendência a isolamento, apatia e 
agressividade. 6,7 

Em 2021, a OMS estima que existam aproximadamente 55 milhões de 
pacientes com algum tipo de demência no mundo, sendo o Alzheimer 
responsável por cerca de 60 – 70% dos casos diagnosticados, e a expectativa 
é que a cada ano esse número aumente em cerca de 10 milhões de 
diagnósticos 1. No Brasil, o Ministério da Saúde (2019) estima que cerca de 1,2 
milhões de brasileiros convivam com o Alzheimer, sem incluir outros tipos de 
demência, apontando uma prevalência de 11,5% na população idosa.3 

Torna-se claro que a falta de conhecimento sobre a etiologia e 
fisiopatologia do Alzheimer torne muito difícil a busca por um tratamento de alta 
eficácia, com os fármacos e intervenções não farmacológicas disponíveis 
atualmente apresentando de moderada a baixa eficiência.7,8 Devido a essas 
dificuldades e visando o contínuo e crescente número de diagnósticos de DA 
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em todo o mundo, faz-se necessário um rastreio de intervenções eficazes, 
multifuncionais e acessíveis.9 

Visando isso, podemos relacionar a musicoterapia, ou estimulação 
musical, como uma alternativa ideal a esse problema, pois apresenta 
multifuncionalidade, baixo custo e eficácia considerável em diversos aspectos. 
10 Sua capacidade de ser promovida em variadas formas, com o uso do canto, 
escrita, instrumentos musicais, dança ou apenas ouvindo pode promover mais 
formas de estimulação dos centros neurais mais afetados, incentivando 
maiores evoluções e ganhos funcionais mais duradouros.11,12 

Em outros estudos, observou-se que a música pode promover novas 
conexões neurais entre os centros de memória e linguagem do cérebro 13, 
evidenciando-se também que pode ser extremamente benéfica na atenuação 
dos sintomas da ansiedade e depressão, assim como em possível 
retardamento da degeneração do hipocampo e estruturas parahipocampais, 
como o córtex entorrinal.14,15 

Pensando em todos os fatores e evidências já analisadas, deve-se 
deixar claro que o objetivo da presente revisão sistemática é investigar se a 
estimulação através da música pode promover melhorias em aspectos 
cognitivos, psiquiátricos e emocionais em pacientes diagnosticados com a 
doença de Alzheimer. 

METÓDOS 

Foi realizada uma revisão sistemática da literatura (RSL) baseada no 
Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 
(PRISMA), organizada e conduzida de forma independente por dois 
pesquisadores, referente ao tema – musicoterapia e doença de Alzheimer. 

Busca e identificação dos artigos 

Foram realizadas buscas eletrônicas nas principais bases de dados em 
saúde como Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 
(MedLine/PubMed), Physiotherapy Evidence Database (PEDRo), Scientific 
Electronic Library Online (SciELO) e a (LILACS). Todos os descritores 
utilizados foram baseados na lista de Descritores em Ciências da Saúde 
(DeCS), sem busca manual. 

Para iniciar as buscas, foram utilizados descritores em português, inglês 
e espanhol. Em português, os termos “musicoterapia”, “música”, “Alzheimer”, 
“doença de Alzheimer” e “demência”. Na língua inglesa, os descritores 
utilizados foram “music therapy”, “music”, ”Alzheimer”, “Alzheimer’s disease” e 
“dementia”. E por fim, na língua espanhola foram utilizados os termos 
“musicoterapia”, “música”, “Alzheimer”, “enfermedad de Alzheimer” e 
“demencia”. 

Foram realizadas buscas avançadas (advanced search) nas bases de 
dados PubMed, SciELO e PEDRo, utilizando o operador em inglês “and” e seus 
respectivos termos em português e espanhol “e” e “y”; na PEDRo foi utilizada a 
aba “new search (advanced)”, na PubMed foi utilizado o campo “PubMed 
Advanced Search Builder” e na SciELO, o campo “pesquisa avançada”. Na 
biblioteca LILACS foram realizadas buscas simples (simple search). Todas as 
buscas foram realizadas entre julho e setembro de 2022. 
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Seleção dos artigos 

Antes da seleção dos artigos utilizados, foi elaborada uma pergunta de 
pesquisa com base na estratégia PICO (Patient Intervention Comparison 
Outcome): Quais são os efeitos da estimulação musical na sintomatologia 
clínica típica de pacientes com a doença de Alzheimer? 

A análise preliminar para a seleção foi realizada por apenas um 
pesquisador e baseada na leitura dos títulos e resumo dos artigos, aqueles que 
necessitaram melhor análise para encaixe na revisão foram lidos na íntegra. 

Critérios de inclusão e exclusão 

Os artigos coletados foram selecionados baseados em critérios como 
seres humanos idosos com a doença de Alzheimer ou demência mista; 
publicações em português, inglês e/ou espanhol; musicoterapia e suas 
variadas formas de aplicação como ferramenta de intervenção nos sintomas 
gerais da doença visada; publicações ocorridas entre 2008 e 2022 e estudos 
comparativos entre a musicoterapia e outras técnicas.  

Além desses, foram excluídos da revisão sistemática estudos 
classificados como: outras revisões sistemáticas, meta-análises e revisão de 
bibliografia; artigos indisponíveis na íntegra ou não – indexados nas bases de 
dados e bibliotecas virtuais; pacientes que possuíam outros tipos de demência 
ou patologia que não o Alzheimer ou demência mista; intervenções principais 
que não correspondiam com a musicoterapia.  

Sumarização dos dados 

A sumarização dos dados contemplou a extração dos seguintes dados: 
sobrenome do autor e ano de publicação dos artigos, características da 
amostra, objeto e instrumentos de avaliação de aspectos emocionais e 
comportamentais, cognitivos, AVD’s e funcionalidade e psiquiátricos; 
randomização dos grupos de comparação e detalhes de cada intervenção 
proposta; resultados após término de cada intervenção e avaliação final. 
 

Tabela 1. Evidências com descrição das intervenções realizadas e resultados finais. 
 

Estudo Amostra Objetos avaliados Intervenção Resultados 

Guétin et 
al, 2009 
(16) 

30 pacientes 
com diagnóstico 
de DA leve e/ou 
moderada. 

Impacto de curto e 
médio prazo da 
musicoterapia na 
ansiedade e efeitos de 
longo prazo na 
depressão. 
Ferramentas avaliativas: 
Escala de ansiedade de 
Hamilton, Escala de 
depressão geriátrica, 
Mini-Mental. 

Dois grupos de intervenção: 
grupo musicoterapia (15 
pacientes) e grupo controle 
(15 pacientes). 
A música definida no grupo 
musicoterapia foi selecionada 
de acordo com o gosto 
pessoal dos pacientes, com a 
intervenção sendo separada 
em 3 etapas de 20 minutos de 
acordo com a sequência em 
U, com duração de 24 
semanas. 
O grupo controle não recebeu 
estimulação musical, sendo 
propostas atividades de 
descanso e leitura com a 
mesma duração do grupo 
musicoterapia. 

A partir da 4ª semana, 
houveram reduções 
significativas nos níveis de 
ansiedade e depressão no 
grupo musicoterapia, que 
perdurou até a 16º semana de 
intervenção.  
Após a 16ª semana, os efeitos 
benéficos perduraram por 
mais 8 semanas, até a 24ª e 
última semana de 
acompanhamento. 
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Estudo Amostra Objetos avaliados Intervenção Resultados 
Lancioni et 
al, 2013 
(17) 

10 pacientes 
com diagnóstico 
de DA grave 
e/ou moderada. 

Quais serão os impactos e 
a classificação social de 
uma intervenção com 
música ativa x passiva.  
Ferramentas avaliativas: 
Escala de avaliação de 
Hamilton para depressão, 
Mini-Mental e Escala de 
depressão geriátrica. 

Dois grupos de intervenção: 
música ativa (cantar, bater 
palmas, dançar, interagir 
com a equipe) e música 
passiva (apenas ouvir). 
Todos os pacientes 
participaram dos dois 
grupos em fases distintas.  
Músicas individualizadas, 
com cada sessão durando 
entre 5 e 10 minutos a 
depender do paciente. Antes 
das sessões musicais, os 
pacientes passavam por 
sessões sem qualquer 
estimulação auditiva. Ao 
final, avaliadores sociais, 
compostos por 140 
estudantes de psicologia 
examinaram qual 
intervenção se saiu melhor. 

A intervenção ativa 
demonstrou melhores 
resultados na participação 
positiva dos pacientes, com 
observação de melhora do 
humor e proatividade, 
enquanto a intervenção 
passiva também demonstrou 
resultados semelhantes.  
Os avaliadores sociais 
concluíram que a intervenção 
de música ativa favorecia 
maior independência, 
funcionalidade e dignidade 
aos pacientes. 

Narme et 
al, 2014 
(18) 

48 pacientes 
com diagnóstico 
de DA ou 
demência mista 
moderada e/ou 
grave. 

Efeitos no emocional, 
cognitivo e 
comportamento dos 
pacientes com DA, além 
de investigar como a 
música pode diminuir o 
sofrimento dos cuidadores 
profissionais, utilizando 
como ferramentas 
avaliativas: o Questionário 
STAI-A, SIB, Questionário 
CMAI e o Questionário 
Neuropsiquiátrico. 

Dois grupos de intervenção: 
música (18 participantes) e 
culinária (19 participantes). 
Foram realizadas 2 sessões 
semanais de intervenção, 
com duração de 1 hora cada 
durante 4 semanas.  
Grupo música: músicas 
selecionadas foram 
baseadas em estilos das 
décadas de 50 e 60 e 
músicas instrumentais 
clássicas; 
Grupo culinária: preparação 
de uma receita nova a cada 
sessão de maneira coletiva 
e de acordo com suas 
habilidades manuais. 

Tanto a música quanto a 
culinária resultaram em 
resultados positivos na 
melhora do estado emocional 
dos pacientes com DA, sem 
diferenças significativas entre 
as intervenções, com melhora 
relatada também no 
comportamento dos pacientes 
e diminuição consequente no 
sofrimento dos cuidadores. 
Não houve melhora da 
cognição em ambas as 
intervenções, Não foi 
observado diferença entre as 
intervenções em quaisquer 
parâmetros avaliados. 

Altamirano 
et al, 2015 
(19) 

13 pacientes 
com diagnóstico 
de DA, sem 
distinção de 
severidade da 
doença. 

Efeitos na cognição, na 
funcionalidade e no 
comportamento. 
Ferramentas avaliativas: 
Mini-Mental, MMPI 
Minnesota, Escala de 
Barthel, Questionário de 
Barber e CDR - Alzheimer. 

Dois grupos de intervenção: 
experimental e controle. 
Grupo experimental: 
participou de 1 sessão 
semanal de 15 minutos 
durante 24 semanas, 
utilizando músicas de 
acordo com a preferência 
dos pacientes em uma sala 
isolada e livre de distrações. 
O grupo controle foi 
acompanhado normalmente 
nas mesmas condições, 
mas sem a musica. 

Não houve diferença 
significativa na melhora do 
estado cognitivo entre os dois 
grupos. Já no comportamento 
- especialmente de ansiedade 
- e funcionalidade, o grupo 
experimental demonstrou 
melhora nos índices avaliados 
em relação ao grupo controle. 

Pongan et 
al, 2017 
(20) 

59 pacientes 
com diagnóstico 
de DA leve. 

Efeitos na dor crônica, 
cognição, humor e 
qualidade de vida. 
Ferramentas avaliativas: 
EVA, Escala numérica de 
avaliação e Inventário 
breve da dor; Mini-Mental, 
Teste TRSLG, Trail 
making test, Teste de 
Stroop, Teste de fluência 
verbal e a Bateria de 
avaliação frontal; STAI-S e 
STAI-T e Escala de 
depressão geriátrica; 
Questionário EuroQol-5 e  
Escala de autoestima de 
Rosenberg. 

Dois grupos de intervenção: 
canto (31 participantes) e 
pintura (28 participantes). As 
sessões das intervenções 
duravam 2 horas e ocorriam 
uma vez na semana, 
durante 12 semanas. Grupo 
canto: foram selecionadas 4 
músicas para serem 
cantadas a cada sessão 
com o acompanhamento de 
um piano e condutor de 
coral. Grupo pintura: 
primeiro os pacientes 
visualizaram obras de 
pintores famosos e 
realizaram discussões para 
em seguida definirem um 
tema e iniciarem a pintura.  

Ambos os grupos canto e 
pintura demonstraram 
diminuição considerável do 
quadro álgico crônico, assim 
como na redução da 
ansiedade e melhora na 
qualidade de vida.  
O grupo pintura registrou 
melhora significativa nos 
índices de depressão, 
enquanto o grupo canto não 
demonstrou melhora nesse 
aspecto. 
O desempenho da memória 
verbal manteve-se estável no 
grupo canto e registrou piora 
no grupo pintura. 
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Estudo Amostra Objetos avaliados Intervenção Resultados 

Lyu et al, 
2018 (21) 

298 pacientes 
com diagnóstico 
de DA com 
demência leve, 
moderada e/ou 
grave. 

Efeitos na cognição, 
sintomas psiquiátricos e 
atividades de vida diária, 
utilizando como 
ferramentas avaliativas: 
o Mini-Exame do Estado 
Mental (Mini Mental), 
Índice de Barthel, 
Questionário 
Neuropsiquiátrico (NPI) 
e o WHO - UCLA Teste 
auditivo de 
aprendizagem verbal. 

Três grupos de intervenção: 
grupo musicoterapia (A), 
composto por 100 pacientes 
com DA leve (33), moderado 
(34) e grave (33); grupo de 
leitura de letras (B), composto 
por 99 pacientes com DA leve 
(31), moderado (34) e grave 
(34); grupo controle em 
branco (C), composto por 99 
pacientes com DA leve (32), 
moderado (35) e grave (32). 
Os grupos A e B participaram 
de duas sessões diárias de 
musicoterapia (A) e leitura de 
letras musicais (B) durante 3 
meses, enquanto o grupo C 
recebeu apenas 
acompanhamento médico. 

O grupo musicoterapia (A) 
obteve resultados mais 
contundentes quanto ao alívio 
dos sintomas psiquiátricos e a 
fluência verbal comparados ao 
grupo leitura de letras (B) e 
grupo controle em branco (C). 
Os grupos A e B registraram 
benefícios relacionados a 
preservação da memória e 
linguagem de pacientes com 
DA leve, assim como 
atenuação de sintomas 
psiquiátricos mais observados 
nos pacientes com DA 
moderada e grave. Em 
nenhum grupo foi observado 
benefício relacionado às 
AVD’s em pacientes com DA 
leve, moderada ou grave. 

Sakamoto 
et al, 
2018 (22) 

39 pacientes 
com diagnóstico 
de DA grave. 

Efeitos de curto e longo 
prazo sobre as 
respostas emocionais, o 
estresse, a cognição, o 
comportamento e 
sintomas psicológicos 
utilizando como 
ferramentas: a curto 
prazo, Escala de Faces 
e o Autonomic Nerve 
Índex; a longo prazo, a 
Escala BEHAVE – AD. 

Três grupos de intervenção: 
passivo (13), interativo (13) e 
grupo controle (13). Grupos 
passivo e interativo: música 
individualizada para cada 
paciente, com 1 sessão 
semanal de 30 minutos 
durante 10 semanas. Grupo 
passivo: apenas escutavam as 
músicas; Grupo interativo: são 
conduzidos por um  
profissional facilitador e 
interagiam com o ritmo 
proposto. 

A avaliação autonômica 
determinou dominância 
parassimpática após a 
intervenção, tanto passiva 
quanto interativa, de curto 
prazo. As respostas 
emocionais melhoraram de 
maneira mais significativa no 
grupo interativo em 
comparação ao grupo passivo 
e controle. Os sintomas 
psicológicos e 
comportamentais 
demonstraram grande 
melhora na Escala BEHAVE – 
AD no grupo interativo 
comparado aos grupos 
passivo e controle. 

Harrison 
et al, 
2021 (23) 

158 pacientes 
com diagnóstico 
de DA 
provenientes de 
13 instituições 
de repouso para 
idosos. 

Efeitos da música 
comparada a audiolivros 
na cognição e agitação. 
Ferramentas avaliativas: 
Mini-Mental e o 
Questionário CMAI. 

Dois grupos de intervenção: 
grupo música (103 pacientes) 
e grupo audiolivro (55 
pacientes). As intervenções 
tiveram duração de 8 
semanas, não sendo 
encontrados dados sobre a 
frequência semanal e carga 
horária da sessão. 

Os níveis de agitação 
mensurados no Questionário 
CMAI diminuíram em 3 dos 4 
objetos avaliados nos 
indivíduos em ambas as 
intervenções, enquanto o 
objeto 4 demonstrou variações 
que flutuavam desde o 
aumento da agitação no grupo 
audiolivro até a diminuição 
preliminar e aumento posterior 
da agitação nos indivíduos do 
grupo música. 

Gómez -
Gallego et 
al,2021 
(24) 

90 pacientes 
com diagnóstico 
de DA leve e 
moderada. 

Efeitos na cognição, 
função motora, 
atividades de vida diária 
e o comportamento, 
utilizando como 
ferramentas avaliativas: 
o Mini-Exame do Estado 
Mental, Questionário 
Neuropsiquiátrico, Índice 
de Barthel, Escala de 
Depressão Geriátrica e 
Escala de Tinneti. 

Três grupos de intervenção: 
Intervenção musical ativa 
(AMI),  28 pacientes; 
Intervenção musical receptiva 
(RPI), 21 pacientes; Grupo 
controle, 41 pacientes. Grupos 
AMI e RPI: músicas 
selecionadas baseadas nas 
preferências dos pacientes, 
com duração de 3 minutos por 
música durante 45 minutos de 
sessão. Grupo controle: sem 
intervenção com música, 
apenas exposição de vídeos 
de animais. As sessões 
ocorreram duas vezes na 
semana durante 3 meses. 

A intervenção musical ativa 
demonstrou ser mais efetiva 
na melhora da cognição, 
comportamento e 
funcionalidade comparada à 
intervenção musical receptiva 
e grupo controle. Na AMI 
houve melhora significativa do 
declínio cognitivo e 
comportamental e razoável na 
funcionalidade, enquanto no 
RPI ocorreu estabilização dos 
sintomas comparado ao grupo 
controle. 
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Avaliação da qualidade metodológica 

Para avaliar a qualidade metodológica dos artigos selecionados como 
ensaios clínicos aleatórios, será utilizada a escala de avaliação da 
Physiotherapy Evidence Database (PEDRo). Os critérios de avaliação 
estabelecidos foram totalmente individuais e baseados na leitura e 
interpretação de todas as evidências por parte do pesquisador independente. 
Posteriormente, um segundo pesquisador avaliou a classificação realizada. 

RESULTADOS 

A busca eletrônica nas bases de dados resultou em 343 achados, sendo 
316 na PubMed, 12 na Lilacs, 7 na PEDro e 6 no SciELO, não houve busca 
manual. Em seguida foram realizadas buscas por artigos duplicados, na qual 
foram identificadas 8 duplicatas entre as bases de dados, restando 335 artigos 
potencialmente selecionáveis. Após verificação de disponibilidade na íntegra, 
81 artigos foram excluídos da revisão por não estarem em conformidade com 
esse critério de elegibilidade, restando 262 artigos incluídos na avaliação final. 

Das 262 evidências selecionadas, 254 foram excluídas da revisão por 
não atenderem aos critérios: 54 estudos possuíam amostra com pacientes 
diagnosticados com outros tipos de demência ou patologias diferentes, outros 
54 foram publicados anteriormente a 2009, 33 estudos possuíam intervenções 
principais que fugiam à proposta da musicoterapia e da pergunta de pesquisa, 
91 eram outras revisões sistemáticas, meta-análises ou outro documento e 1 
artigo não estava disponível para leitura, restando 8 artigos selecionáveis para 
a revisão sistemática. Todo o processo detalhado de busca, seleção, 
elegibilidade e inclusão pode ser visualizado no fluxograma da figura 1. 

Os 8 artigos selecionados passaram por sumarização dos dados 
observados na tabela 1 e avaliação da qualidade metodológica com a escala 
PEDro, observada na tabela 2. Todos os artigos elegíveis são caracterizados 
como ensaios clínicos, sendo a maioria randomizados, com amostras 
compostas por pacientes na faixa etária a partir de 65 anos, com variações de 
gênero, grau de severidade do Alzheimer e sem padronização das 
intervenções. 

A musicoterapia foi a intervenção padrão presente em todos os estudos 
analisados, com a possibilidade de presença de outro tipo de intervenção 
utilizada como instrumento de comparação entre as técnicas. Os resultados 
observados de maneira geral demonstram que as intervenções com música 
mais ativas e participativas propiciaram melhora mais significativa em 
indicadores como dor crônica, ansiedade, fluência verbal e humor, enquanto o 
impacto sobre a cognição e a depressão se mostraram variáveis. 

DISCUSSÃO 

Analisando as evidências encontradas para esta revisão sistemática, 
podemos concluir que a musicoterapia - estimulação por meio da música -, é 
capaz de melhorar a maioria dos sintomas relacionados à doença de Alzheimer 
com exceção de alguns objetos avaliativos que demonstraram estabilidade ou 
não sofreram quaisquer mudanças. 16,17,18,19,20,21,22,23,24  
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Tabela 2 – Avaliação da qualidade metodológica pela escala PEDro: ensaios clínicos 
de estimulação musical em indivíduos com Alzheimer. 

 
Figura 1 – Fluxograma da seleção de evidências baseado nas diretrizes PRISMA. 
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Todos os estudos utilizaram amostras similares relativas à faixa etária (+ 

65 anos) e sexo, sendo a maioria do sexo feminino, o que corrobora com os 
dados de prevalência da OMS 1, dois deles não especificaram o grau de 
severidade da DA instalada19,23, o tamanho da população amostral variou 
bastante, indo de no mínimo 10 até 298 pacientes incluídos. 

As variáveis avaliadas nas evidências inicialmente eram voltadas à 
questões de alterações emocionais, comportamentais e cognitivas, mas no 
decorrer da análise foram observados outros pontos que se encaixaram 
perfeitamente no objetivo principal proposto, como os efeitos na fluência verbal, 
AVD’s, funcionalidade e dor crônica.19,20,21,24 Outro ponto importante analisado 
em um estudo isolado18 foi a preocupação em avaliar como a musicoterapia 
poderia influenciar no sofrimento físico e psíquico dos cuidadores dos 
pacientes com DA e é interessante observar que todos esses pontos 
apresentaram melhoras significativas ao estímulo musical. 

Para avaliar todas as variáveis, foram utilizadas diversas ferramentas 
distintas, porém algo em comum a maioria dos estudos foi a utilização do Mini-
Mental para avaliar a cognição, com exceção de dois artigos18,22. Outras 
ferramentas principais utilizadas foram o WHO-UCLA Teste auditivo de 
aprendizagem verbal21, Índice de Barthel19,21,24, NPI18,21,24, Escala de 
depressão geriátrica16,17,20,24

 e o Questionário CMAI18,23, entre outros. 
A explicação para a obtenção de diversos resultados obtidos, 

especialmente voltados à funcionalidade, AVD’s e o sofrimento de cuidadores 
pode ser retirado de evidências que sustentam que por trás da neurofisiologia 
envolvida na estimulação auditiva pela música, criam-se novas sinapses entre 
os lobos temporal e frontal do cérebro13, regiões responsáveis por receber e 
processar informações sensoriais auditivas, regulação emocional, modulação 
do comportamento e por acomodarem centros relacionados à memória, 
linguagem e aprendizado13,15,25,26,27. 

Ao relacionarmos a neurofisiologia da música aos achados positivos 
podemos encontrar fortes correlações clínicas, pois a melhora de fatores 
emocionais e comportamentais, como a ansiedade, deve gerar maior alívio ao 
paciente com a diminuição da agitação e possíveis sinais de depressão, 
afetando diretamente no bem-estar do cuidador, e conjuntamente a isso, as 
novas conexões entre diferentes áreas cerebrais e o retardamento da 
degeneração do hipocampo e córtex entorrinal promovem ganhos perceptíveis 
relativos à participação e desenvolvimento social desse paciente submetido ao 
estímulo musical, pois a preservação da linguagem, capacidade de 
aprendizagem e diminuição do isolamento podem incitar o indivíduo com DA a 
interagir mais com o ambiente onde reside e com outros indivíduos próximos a 
ele.14,15,16 Na literatura atual, apesar de escassos estudos clínicos relativos à 
DA e musicoterapia, existem artigos que corroboram com os achados dessa 
revisão sistemática, demonstrando como essa forma de intervenção pode ser 
utilizada de modo vasto, eficiente e com pouco ou nenhum risco.10,11,12 

No entanto, apesar de bons resultados gerais, há de se observar que os 
efeitos buscados pela musicoterapia na doença de Alzheimer possuem limitada 
repercussão, com duração de curto ou médio prazo pós-intervenção que logo 
se converte em estabilidade e volta da progressão da doença e agravamento 
do quadro clínico dos pacientes11,12, também deve-se atentar ao fato de que as 
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intervenções propostas não foram padronizadas, com cada uma apresentando 
uma forma distinta de promover o tratamento, o que pode representar um 
empecilho para analisar com maior fidedignidade os resultados finais. Outro 
ponto de atenção, é que um dos artigos não especificou aspectos essenciais 
da intervenção, como a frequência semanal e tempo estipulado por sessão23.  

A média da pontuação da qualidade metodológica das evidências 
coletadas na tabela 2 foi de 6,5, o que confere razoável confiabilidade dos 
resultados e em conjunto com outras observações já mencionadas, deve-se 
reconhecer a necessidade de mais estudos clínicos randomizados que 
contemplem a população-alvo e sigam rigorosamente os mais altos padrões 
metodológicos. 

CONCLUSÃO 

A análise das evidências coletadas nos levam a concluir que a 
estimulação por meio da música e suas diferentes formas de aplicação é capaz 
de melhorar sinais e sintomas comumente observados na doença de 
Alzheimer, tais como ansiedade, agitação, instabilidade humoral e déficits 
cognitivos, contribuindo para que o paciente possa ter mais qualidade de vida e 
não afete negativamente os indivíduos ao seu redor. No entanto, não é 
possível fornecer dados fortemente fidedignos à respeito da sua durabilidade, 
uma vez que a maioria dos estudos não aborda a evolução de longo prazo do 
tratamento e existe carência de evidências que possua enfoque nesse aspecto, 
sendo recomendada a realização de mais estudos com vista a esclarecer os 
pontos deixados em branco ou que necessitem maior resguardo científico. 
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