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Resumo 

 

Ao evoluir para uma situação crónica, a dor torna-se um problema de saúde na medida em 

que é prolongada no tempo, de causa desconhecida e afeta o indivíduo nos seus domínios físico, 

cognitivo, psicológico e comportamental. Este tipo de dor é responsável por um elevado nível de 

morbilidade, absentismo e incapacidade temporária ou permanente, gerando elevados custos aos 

sistemas de saúde. Por estes motivos, e por condicionar bastante a qualidade de vida da pessoa, a dor 

crónica deve ser valorizada e tratada com farmacoterapia e com as diferentes terapias existentes que 

têm demonstrado sucesso no seu alívio. 

A musicoterapia, atuando nas necessidades físicas e psicossociais do ser humano, surge como 

uma terapia com resultados científicos comprovados no alívio da dor crónica. Através da utilização 

das suas diferentes técnicas e dos seus efeitos comunicativo, distrativo e de autoexpressão, aliados 

aos efeitos neurofisiológicos que a música induz no SNC, permite a mudança de foco, aparentando 

ser uma explicação plausível para o seu efeito analgésico. Além disso, auxilia na execução das tarefas, 

aumenta a perceção e autoestima, conecta pensamentos e sentimentos, e favorece as relações 

interpessoais. 

Neste sentido, e no âmbito do estágio curricular do mestrado em musicoterapia decorrido entre 

outubro de 2018 e junho de 2019, foram realizadas intervenções musicoterapêuticas com 20 utentes 

que frequentam a Unidade de Tratamento da Dor do Hospital Lusíadas de Lisboa. Neste documento 

serão descritas as intervenções musicoterapêuticas realizadas no âmbito do referido estágio e os dados 

do progresso terapêutico dos utentes recolhidos através de dados de observação clínica e instrumentos 

de avaliação quantitativos. Para comprovar os resultados benéficos da musicoterapia adquiridos ao 

longo de várias sessões, foram abordados dois dos casos intervencionados em formato de estudo de 

caso. Foi possível verificar que as intervenções musicoterapêuticas, particularmente o canto e escrita 

de letras para músicas da sua preferência, contribuíram para a diminuição e alteração do foco da dor, 

recuperação de memórias antigas e recentes, aumento da autoestima e melhoria das relações 

interpessoais apresentando, assim, melhorias nos domínios emocional, cognitivo-intelectual, 

adaptação social e processos cognitivos. 

 

Palavras-chave: dor crónica, musicoterapia, depressão, técnicas 



 

 

Abstract 

 

When developing into a chronic situation, pain becomes a health problem because it extends 

through time, its cause is unknown and it affects the individual in his/her physical, cognitive, 

psychological and behavioral domains. This type of pain is responsible for a high level of morbidity, 

absenteeism and temporary or permanent incapacity, causing high costs to health systems. For these 

and because it greatly affects the person’s quality of life , chronic pain should be valued and treated 

with pharmacotherapy and with the different types of therapies that have demonstrated success in 

their relief. 

Music therapy, by acting on the physical and psychosocial needs of the human being, emerges 

as a therapy with proven scientific results in the relief of chronic pain. Through the use of its different 

techniques and its communicative, distracting and self-expression effects, together with the 

neurophysiological effects that music induces in the CNS, it allows the change of focus, appearing to 

be a plausible reason for its analgesic effect. In addition, it helps in the execution of tasks, increases 

the perception and self-esteem, connects thoughts and feelings, and fosters interpersonal relations. 

In this sense, and within the scope of the curricular internship of the master's degree in music 

therapy that took place between October 2018 and June 2019, music therapy interventions were 

performed with 20 participants attending the unit for pain treatment at Hospital dos Lusíadas, in 

Lisbon (Portugal). This document will describe the music therapy interventions performed within the 

scope of this stage and the data of therapeutic progress of the users that was studied through the 

clinical observation and application of quantitative scales. In order to prove the beneficial results of 

music therapy acquired over several sessions, two of the cases studied were explored in a case study 

format. It was possible to verify that musical therapy interventions, specifically the singing and 

writing of lyrics for their favorite musics, contributed to the decrease and alteration of the focus of 

pain, the recovery of old and new memories, the increase of self-esteem and the improvement in 

interpersonal relations, thus presenting improvements in the emotional and cognitive-intellectual 

domains, social adaptation and cognitive processes. 

 

Keywords: chronic pain, music therapy, depression, techniques 
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Introdução 

 

A Musicoterapia assume-se como uma prática baseada em evidência científica e é levada a 

cabo por um profissional dotado de formação especializada e certificada, após a concretização do 

Mestrado em Musicoterapia, que inclui um estágio curricular. Posteriormente, deve ser 

complementado pela prática clínica direta, supervisão e desenvolvimento pessoal (APMT, 2015). 

Segundo Pimenta e Lima (2004), a inclusão do estágio curricular no plano de estudos é 

importante na medida em que é um período de aprendizagem; através da aproximação à realidade, 

possibilita a consolidação dos conhecimentos adquiridos através da relação teoria-prática e a 

preparação para o exercício da profissão orientada por momentos de reflexão e discussão sobre as 

vivências. A orientação é proporcionada por um profissional experiente que tem como função facilitar 

a aprendizagem do aluno e contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e profissional.  

É neste contexto que é apresentado o presente relatório de estágio, inserido no âmbito do 

estágio curricular do plano de estudos do 2º ano do curso de Mestrado em Musicoterapia, da 

Universidade Lusíada de Lisboa. A elaboração deste relatório permite refletir e consolidar as 

aprendizagens adquiridas durante o estágio e tem como linhas orientadoras a observação, a 

intervenção, a reflexão crítica e a avaliação das atividades realizadas na prática musicoterapêutica, 

apoiadas nas teorias e modelos de musicoterapia estudados nas aulas teóricas. 

O estágio curricular decorreu na Unidade de Tratamento da Dor (UTD) do Hospital Lusíadas 

de Lisboa (HLL), desde outubro de 2018 a junho de 2019, com um horário entre 12 a 16 horas 

semanais. A escolha do local de estágio incidiu não só no gosto pessoal pela área e faixa etária 

associada (idade adulta), mas também pelas experiências prévias relacionadas com a aplicação de 

musicoterapia na oncologia e o interesse constante em perceber e comprovar os efeitos desta terapia 

na área da medicina.  

A escassez de literatura sobre musicoterapia e dor crónica foi também um dos motivos para a 

escolha desta área. Atualmente, com o aumento da esperança média de vida, verifica-se um 

crescimento da taxa de doenças crónicas que interferem com a Qualidade de Vida (QV) da população, 

nomeadamente, devido à sintomatologia a elas associada. A valorização crescente da QV e do bem-

estar do doente, através da elaboração de planos terapêuticos cada vez mais adequados e adaptados a 

cada individuo, permitiu a inclusão de novas técnicas e práticas não farmacológicas que exercem uma 

grande influência nas suas dimensões física, psicológica e emocional (Koenig et al., 2013).  



A Musicoterapia como promotora do alívio da dor crónica 

 

13 

Daniela Maria Crespo Brites 

 

A integração da prática da musicoterapia no plano terapêutico individual dos doentes que 

frequentam as Unidades de Dor tem aumentado ao longo dos anos, resultando da evidência científica 

que comprova os benefícios da música no controlo da dor e na alteração das significações pessoais, 

através de técnicas que atuam nos sintomas que lhe estão associados.  

O presente trabalho pretende, deste modo, dar ênfase e comprovar os efeitos da utilização da 

musicoterapia no doente com dor crónica, integrada na área médica em contexto hospitalar, através 

dos resultados obtidos no decorrer do estágio. Esses efeitos estão relacionados com a diminuição dos 

níveis de dor (intensidade e perceção) e a sintomatologia depressiva a ela associada, com o aumento 

da autoestima e da autoconfiança para o investimento na recuperação, com a melhoria da QV e 

recuperação da sua identidade social e individual (Stanczyk, 2011).  
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Caracterização da instituição 

 

O HLL é um hospital privado e acreditado, pertencente à rede Lusíadas Saúde, que se encontra 

em funcionamento desde maio de 2008 e é orientado pelo grupo Amil (que integra o UnitedHealth 

Group). Tendo como missão melhorar o desempenho do sistema de saúde, bem como a saúde e o 

bem-estar geral dos seus doentes e seus familiares, o HLL facilita o acesso a serviços de saúde de 

qualidade a um preço acessível, incentiva a relação entre médico e paciente e disponibiliza 

informação, orientação e as ferramentas necessárias para a melhor tomada de decisão relativa a 

eventuais intervenções terapêuticas. Este hospital rege-se por valores como a integridade, a 

compaixão, o relacionamento personalizado, a inovação e o desempenho.  

O HLL presta serviços clínicos que incluem diversas especialidades médicas, num contexto 

de consultas, exames de diagnóstico, atendimento urgente, bloco operatório, unidade de 

anestesiologia e cirurgia ambulatória, maternidade, unidade de cuidados intensivos e internamento. 

O facto de este hospital receber pessoas provenientes de todas as regiões do país relaciona-se, não só 

com a sua localização central, mas também com a existência de acordos com diversas seguradoras e 

subsistemas de saúde. 

A UTD é um serviço integrado no HLL desde 2008, funcionando num espaço partilhado com 

o Hospital de Dia Médico (HDM) até abril de 2016. É um serviço que se dedica à medicina da dor, 

particularmente, à dor crónica, e que, de acordo com o Plano Nacional de Controlo da Dor (PNCD), 

preenche os requisitos para se enquadrar no grau II (Unidade Terapêutica de Dor), pois está “dotada 

com, pelo menos, 2 médicos treinados em terapêutica da dor e um Psiquiatra ou Psicólogo Clínico.” 

(DGS, 2008). 

Na UTD, os principais objetivos são promover o diagnóstico, tratamento e acompanhamento 

dos doentes adultos com dor crónica, minimizar o sofrimento que lhe está associado e reduzir o 

impacto na sua QV. Além disso, permite acompanhar os doentes, em regime de internamento ou 

ambulatório, nas vertentes física e psicológica, apoiando-os permanentemente através de um contacto 

telefónico direto. Estes objetivos centram-se no alívio da dor crónica e no diagnóstico da sua 

origem/causa e localização, quando possível, através de uma abordagem clínica (DGS, 2008).  

A UTD é um serviço de ambulatório, não residencial, que proporciona consultas da dor, de 

psicologia e de neurocirurgia, bem como tratamentos em ambulatório com realização de terapêuticas 

tais como, ozonoterapia sistémica (retal e endovenosa) e intra-articular, bloqueios de nervos 
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periféricos - diagnósticos e terapêuticos -, radiofrequência, terapêuticas neurocirúrgicas, implantação 

de bombas intratecais e neuroestimuladores. Os tratamentos habitualmente realizados na unidade são 

a ozonoterapia endovenosa e retal em ciclos de seis (com frequência de 2 vezes na primeira semana 

e 1 vez nas cinco semanas seguintes - duração média de 15 minutos), e as perfusões de lidocaína (com 

frequência de 2 vezes por semana durante três semanas – duração média de 1 hora e meia).  

Desta equipa multidisciplinar fazem parte um médico coordenador (Dr. José Caseiro), um 

médico neurocirurgião (Dr. Gonçalo d’Almeida), uma psicóloga (Drª Ana Gomes), uma enfermeira 

responsável (Enfª Inês Cordeiro) e quatro enfermeiras de cuidados gerais (Enfas Lara Fonseca, 

Adriana Gonçalves, Isabel Afonso e Mariana Figueira), uma auxiliar de ação médica (Sofia Sousa) e 

dois administrativos. Relativamente às suas funções, o Dr. José Caseiro, além das consultas da dor 

em ambulatório ou internamento, gere a atividade da UTD desde a sua abertura, planeia atividades e 

define protocolos terapêuticos; a Drª Ana Gomes estuda os doentes e o seu grupo, atribuindo-lhe um 

diagnóstico, aconselha-os, intervém nos seus problemas e avalia a qualidade e eficácia das 

intervenções; as enfermeiras acolhem e apoiam o doente, participam nas consultas de dor, realizam 

ensinos, proporcionam intervenções não-farmacológicas de alívio da dor e preparam e administram 

terapêutica; a auxiliar de ação médica encaminha os doentes e ajuda na manutenção da organização 

do serviço; os administrativos agendam as consultas e gerem todo o processo relacionado com o 

pagamento das mesmas e dos tratamentos. 

O horário de funcionamento da UTD é de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas, sendo que 

as consultas da dor decorrem à segunda e quarta-feira à tarde e à terça e quinta-feira durante todo o 

dia; os tratamentos ocorrem à segunda e quarta-feira à tarde, segunda e quinta-feira durante todo o 

dia e sexta-feira de manhã; as consultas de neurocirurgia decorrem à terça-feira à tarde e quinta-feira 

de manhã; e as consultas de psicologia são realizadas à terça e quinta-feira à tarde e sexta-feira durante 

todo o dia.  

Relativamente à sua estrutura física, a UTD é composta por uma sala de espera, um balcão de 

receção, três gabinetes, uma sala de sujos, uma sala de tratamentos (de Hospital de Dia) com quatro 

cadeirões separados por divisórias, um quarto reservado com cama, uma sala de preparação de 

terapêutica e uma casa de banho.  

O encaminhamento dos doentes para a consulta da dor pode ser realizado de inúmeras formas, 

nomeadamente, por referenciação de outras especialidades (urgência, reumatologia, oncologia, 

ortopedia, neurocirurgia, entre outras), por familiares/amigos, por solicitação telefónica ou presencial 
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no serviço ou por encaminhamento a partir do internamento onde, por vezes, é realizada a primeira 

consulta. O doente permanece, assim, em lista de espera até ao surgimento de uma vaga para a 

Consulta da Dor de primeira vez. Segundo os profissionais da UTD, não existem critérios de exclusão 

na seleção de doentes. No entanto, a UTD apenas recebe doentes com idade superior a 17 anos, com 

dor crónica persistente ou, em casos particulares, com dor aguda prolongada que não cede ao 

tratamento prescrito. 

O percurso do doente na UTD inicia-se no balcão de receção onde são confirmados os seus 

dados e a sua presença, aguardando, posteriormente, pela chamada da auxiliar/enfermeira na sala de 

espera. Após ser chamado, é encaminhado até ao gabinete de consultas ou à sala de tratamentos. 

Aquando do término dos mesmos, desloca-se novamente à receção para o pagamento e marcação do 

ato médico seguinte. Esta marcação depende de fatores como a tipologia da doença, 

melhoria/agravamento dos sintomas, necessidade de aumentar a dose da medicação, entre outras.  
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Caracterização da população-alvo 

 

A população que habitualmente recorre à UTD encontra-se maioritariamente na idade adulta 

(média entre 50 e 60 anos), é do sexo feminino e é ativa em termos laborais. Verifica-se, a partir da 

análise estatística anual do serviço, um crescimento de doentes desde 2015, passando de 4000 para 

4500 no ano 2017. No ano 2018, o número de doentes que recorreu à UTD diminuiu para 3770, sendo 

esta diminuição causada pela saída de um dos médicos que fazia consultas da dor. 

As áreas de patologia de atuação e com maior prevalência estão muito associadas à dor 

proveniente da coluna vertebral, músculos, ossos e articulações, isto é, lombalgias, dor articular, dor 

muscular, dor vertebral, dor oncológica, fibromialgia, nevralgias e neuralgia do trigémeo. Verifica-

se uma elevada comorbilidade da dor crónica com outras patologias, tais como a depressão e a 

ansiedade. 

Apesar de a dor ser individual, inespecífica e incomparável, estudos revelam que existe um 

perfil e características comuns a pessoas que sofrem de dor crónica. Verifica-se, atualmente, que este 

tipo de dor é prolongada no tempo, mais prevalente no sexo feminino e é acompanhado por 

morbilidades físicas e psíquicas que interferem no bem-estar, na saúde, no desempenho profissional 

e na realização das atividades quotidianas, tais como caminhar, subir e descer, tomar banho, vestir-

se e despir-se, conduzir, entre outras (Breton, 2007; Marques, Assumpção & Matsutani, 2015; Mateus 

et al., 2008).  

Além da ingestão de uma quantidade elevada de fármacos que atuam não só na dor mas 

também na sintomatologia depressiva, a pessoa com dor crónica pode frequentar consultas de 

psicologia que a auxiliam a lidar com as adversidades do dia-a-dia que são condicionadas pela 

presença constante de dor. Através da análise do processo clínico de cada doente que frequenta as 

sessões de musicoterapia, verifica-se que ao nível da farmacologia, são comuns os antidepressivos 

tricíclicos, inibidores seletivos da recaptação da serotonina e noradrenalina e anticonvulsivantes - 

pregabalina ou gabapentina - e os analgésicos, tais como, o paracetamol associado ao tramadol. A 

constante atualização do regime terapêutico permite que a melhoria da dor ao longo do tempo seja 

significativa, o que é comprovado no estudo de Dale e Stacey (2015), no qual referem que a redução 

da dor em 30% é clinicamente significativa, tendo este resultado sido adquirido pelas avaliações dos 

doentes que demonstram uma experiência de dor “muito melhor”. 
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A pessoa com dor crónica, devido à incapacidade de controlar a dor e de gerir a sua influência 

na vida quotidiana, apresenta frequentemente alterações psicossociais (ansiedade, medo, depressão, 

isolamento social e conflitos nas relações com os outros) e dificuldades físicas ao nível da 

mobilidade/autonomia, nutrição, sono, concentração e perda de peso/força (Besset, Gaspard, Doucet, 

Veras & Cohen, 2010; Gomes, 2008). Além de terem regimes terapêuticos complexos e de a dor 

poder resistir aos mesmos, são incapazes de manter uma atividade laboral contínua, o que leva a que 

tenham um baixo estatuto socioeconómico e um sentimento de incapacidade e/ou incompetência. A 

disposição para gerir novas situações, aceitação de novos desafios e a aquisição ou desenvolvimento 

de estratégias para restabelecer o equilíbrio são objetivos cruciais para a obtenção e manutenção de 

uma boa QV na pessoa com dor crónica (Marques, Assumpção & Matsutani, 2015; Martins, 2015). 
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Enquadramento teórico 

 

Neste capítulo será descrita a informação obtida através da consulta e análise bibliográfica 

relevante para a compreensão da temática em estudo, baseando-se em conceitos e metodologias 

conhecidas e refletindo sobre os mesmos no contexto de aplicação da musicoterapia em questão.  

 

A dor crónica  

O conceito de dor, além de complexo, tem sido alterado e complementado ao longo do tempo 

de forma a tornar-se cada vez mais objetivo, descritivo e compreensível. A partir do momento em 

que se percebeu que as dimensões afetiva e emocional se relacionavam com a experiência da dor, 

este conceito deixou de estar direcionado apenas ao modelo biomédico, focando somente o aspeto 

biológico, passando a englobar e a focar-se no estudo dos aspetos psicológicos que contribuem e são 

influenciados pela dor (Lobato, 1992).  

A experiência da dor é individual e constitui uma ameaça à integridade da pessoa, dependendo 

da forma como é interpretada e da influência das atitudes, crenças e personalidade da mesma (Gjesdal, 

Dysvik & Furnes, 2017). Atualmente, segundo a International Association for the Study of Pain 

(IASP), a dor define-se como uma experiência multidimensional, desagradável, persistente ou 

recorrente, que envolve a componente sensorial e a componente emocional, e que se associa a uma 

lesão tecidular concreta ou potencial ou é descrita a partir dessa lesão (DGS, 2008; Treede, 2018).  

De acordo com Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen e Gallacher (2006), a prevalência média 

de dor crónica na Europa é de cerca de 20%. Em Portugal, Castro-Lopes, Saramago, Romão e 

Macário (2010) referem que 36% da população adulta sofre de dor crónica, sendo 40% da mesma 

identificada com dor lombar crónica que se enquadra num dos principais problemas de morbilidade.   

A dor crónica não é apenas responsável por condicionar a QV individual mas também por 

contribuir com custos elevados para a sociedade. Gouveia e Augusto (2011) realizaram um estudo 

onde verificaram que a presença de incapacidade por dor crónica, nomeadamente, ao nível das costas 

e articulações, é responsável por uma perda de produção em cerca de 739,85 milhões de euros e de 

160,59 euros por trabalhador. Estes custos são essencialmente atribuídos ao sexo feminino e ao grupo 

etário entre os 50 e 59 anos, o que é comprovado por outros estudos que demonstram que a dor crónica 

afeta essencialmente o sexo feminino, e que, apesar dos homens evidenciarem maior tolerância à dor, 
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as mulheres aceitam-na mais facilmente como uma condição de vida e expressam-na com maior 

facilidade (Castro-Lopes, 2010; Torrance, Elliott, Lee & Smith, 2010).  

A dor é essencialmente uma experiência sensorial; implica a ocorrência de acontecimentos 

que provocam o aparecimento da sensação dolorosa através de estímulos que se convertem em 

potenciais de ação, nas fibras nervosas periféricas, e que são transferidas para o Sistema Nervoso 

Central (SNC), sendo posteriormente modulada (Atlas, Bolger, Lindquist & Wager, 2010). A 

qualidade e a quantidade da dor dependem de fatores como a situação geradora da dor, as experiências 

prévias de dor, a personalidade, a cultura, a ansiedade, a capacidade de distração e os sentimentos de 

controlo da dor (Breton, 2007; Lee, Watson & Law, 2010; Marquez, 2008).  

Para o processamento do impulso doloroso é necessário a existência de um estímulo 

(mecânico, térmico ou químico) que provoca um dano tecidular, levando à acumulação de substâncias 

(histaminas, prostaglandinas). Os nociceptores (recetores sensoriais especializados) localizados na 

pele, músculos, ossos, vísceras e tecido conjuntivo são sensíveis aos estímulos referidos, 

desencadeando um impulso que se deslocará até á medula através das fibras nervosas aferentes (fibras 

Aδ – condução rápida- e fibras C - condução lenta). Estes apresentam a capacidade para informar o 

córtex cerebral sobre a localização, intensidade e duração da dor (Forbes, 2007; Treede, 2018). 

A experiência dolorosa é determinada pelo momento em que o estímulo é reconhecido como 

doloroso – limiar fisiológico – e pelo ponto em que o estímulo atinge o não tolerável – limiar de 

tolerância -, sendo este influenciado pela situação e por fatores psicoemocionais. Assim, esta 

experiência é determinada pelo nível de resistência à dor, correspondendo à diferença entre os dois 

limiares e que traduz a amplitude da estimulação dolorosa à qual o indivíduo resiste de forma 

aceitável (Angelotti, 2008; Lobato, 1992).  

Uma das teorias mais relevantes que explica a modulação da dor no sistema nervoso é a teoria 

de portão de controlo da dor de Melzack e Wall (1965), que salienta a importância de valorizar tanto 

os fatores neurofisiológicos como os psicológicos pois ambos influenciam o início, a gravidade, a 

exacerbação e a manutenção da dor. Esta teoria defende a existência de um mecanismo neuronal 

(portão), localizado na medula espinhal que é ativado ao deixar passar ou não os impulsos que 

resultam da interação entre a substância gelatinosa da medula espinhal, as fibras nervosas finas Aδ e 

C e as fibras nervosas grossas Aꞵ (com maior velocidade de condução do sinal e que inibem a 

transmissão). A alteração ativa do potencial de membrana ao nível do terminal pré-sináptico, através 

do um equilíbrio das fibras finas e grossas, determina a abertura ou fecho do portão. Quando a 
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estimulação é maior nas fibras finas, o “portão“ é aberto e quando a estimulação das fibras grossas 

supera as finas, o “portão“ encontra-se fechado, inibindo, assim, o efeito doloroso (Dourado, 2013; 

Melzack, 1993). 

A ideia da existência de um “portão” que limita o fluxo de transmissões de informação da dor 

é importante na medida em que é condicionado pela perceção individual da dor e pode ser ocupado 

com experiências sensoriais prazerosas, como é o caso da experiência artística musical (Melzack & 

Wall, 1965). 

Além da teoria acima referida, existem outras hipóteses que abordam a forma como o estímulo 

é sentido e percebido. Uma delas remete para o sistema serotoninérgico e para o sistema 

catecolaminérgico que modulam a transmissão nociceptiva, havendo libertação de endorfinas, que se 

conjugam com os recetores dos opiáceos e bloqueiam a transmissão da dor (Forbes, 2007; Swenson, 

2000). A libertação intensa e prolongada de catecolaminas e hormonas produz uma resposta ao 

estímulo doloroso que se poderá traduzir em taquicardia, aumento do volume da pressão sistólica, 

vasoconstrição periférica, aumento do débito cardíaco, aumento do consumo de oxigénio, aumento 

da PA, taquipneia, retenção hídrica, aumento do catabolismo com elevação dos níveis de glicose, 

alterações na coagulação e redução das respostas imunológicas (Forbes, 2007).  

Tipos e características da dor. A dor é classificada segundo vários critérios, sendo que, 

relativamente à orientação terapêutica, se dá mais importância à fisiopatologia (física, psicológica e 

emocional), à duração (crónica e aguda), aos mecanismos fisiopatológicos (nociceptiva – somática 

ou visceral e neuropática) e à localização anatómica (Costa, Santos, Alves, & Costa, 2007). 

Constituindo um fenómeno fisiológico de elevada importância para a integridade física do indivíduo, 

a dor provoca sofrimento e alterações fisiopatológicas que contribuem para o surgimento de co-

morbilidades orgânicas e psicológicas (DGS, 2008). 

Dependendo da sua fisiopatologia, a dor envolve uma componente física, psicológica e 

emocional que se associam ao significado que é atribuído a um determinado estímulo gerador do 

comportamento de dor. A componente física integra a parte sensorial e as alterações orgânicas, 

diferindo na sua intensidade, duração e localização, enquanto a parte emocional reflete o estado 

interior e se traduz em sentimentos como tristeza, raiva ou medo. A dor psicológica é uma dor mais 

subjetiva que se correlaciona com a dimensão somática, isto é, a dor proveniente de problemas 

psicológicos e conflitos internos e relacionais que se traduz em sintomas físicos (Lobato, 1992; 

Marquez, 2008). 
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Relativamente à sua classificação temporal, como mencionado anteriormente, a dor pode ser 

aguda ou crónica. A dor aguda difere da dor crónica por ser de causa conhecida, com início recente e 

de duração limitada, desaparecendo após o tratamento e a reversão da lesão. Ao apresentar-se como 

um sinal de alerta para o doente, provoca respostas neurovegetativas que são facilmente revertidas ao 

eliminar a sua causa (Forbes, 2007). Geralmente, o tratamento para este tipo de dor é de curta duração, 

atuando rapidamente na resolução do problema (JCI, 2010).  

No que diz respeito ao seu local de origem, a dor pode classificar-se em nociceptiva, 

neuropática e psicossomática. A dor nociceptiva é provocada por uma lesão nos tecidos, ocorrendo a 

ativação dos nociceptores que transmitem a mensagem de dor ao SNC. A dor neuropática corresponde 

a uma lesão ou perturbação funcional no nervo, provocando a sensação de queimadura ou corte 

(Angelotti, 2008; Breton, 2007; Treede, 2018). A dor psicossomática é provocada por problemas ao 

nível psicológico tais como, depressão, ansiedade, perturbações do sono e perturbações sexuais, 

sendo mais difícil de diagnosticar (Angelotti, 2008; Breton, 2007).   

Dor neuropática. A dor neuropática é causada por uma lesão ou doença do sistema 

somatossensorial; está relacionada com uma diminuição do número e atividade de recetores 

responsáveis por ativar a via inibitória da dor e com a interrupção parcial ou completa da atividade 

neural aferente central ou periférica (Colloca et al., 2017). Subdivide-se em dor neuropática 

periférica, quando associada a patologias como nevralgia pós-herpética ou do trigémio, neuropatia 

diabética, pós-cirúrgica ou pós-traumática ou mononeuropatias (por exemplo, síndrome do túnel do 

carpo) e dor neuropática central quando relacionada com Acidente Vascular Cerebral (AVC), lesão 

medular ou Esclerose Múltipla. Quando estão envolvidos nervos (polineuropatias), a dor surge de 

forma difusa e generalizada e pode provocar dor no tronco, nos braços e pernas em simultâneo 

(Dimitroulas, Duarte, Behura, Kitas & Raphael, 2014). 

Esta patologia tem uma prevalência na população mundial entre 7 a 10 %, sendo também mais 

frequente nas mulheres e em doentes com idade superior 50 anos de idade (Idem). A nível europeu, 

esta doença afeta 8% da população (DGS, 2017). 

O diagnóstico da dor neuropática baseia-se na história clínica do doente, no exame físico que 

inclui o exame neurológico e nos exames complementares de diagnóstico. Relativamente à sua 

etiologia, a dor neuropática surge a partir de um traumatismo, infeção, isquémia, neoplasia, ou até 

mesmo químicos, e é sugerida por sintomas típicos de queimadura, choque e/ou parestesias, quando 

a lesão do nervo é conhecida ou suspeita (Colloca et al., 2017; Dworkin et al., 2003). A patologia do 
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foro neuropático exige um tratamento multimodal que envolve métodos físicos, tratamento 

psicológico, terapêutica antidepressiva, anticonvulsivante e analgésica, cirurgia e reabilitação (DGS, 

2017). 

Fibromialgia. Entre 1904 e 1977, a Fibromialgia era definida como a existência de um 

processo inflamatório em determinadas áreas musculares sensíveis à palpação, denominando-se 

fibrosite. Mais tarde, em 1981, passou a ser conhecida como uma dor generalizada e acompanhada 

por rigidez muscular, com envolvência de duas ou mais regiões anatómicas, com duração superior a 

três meses e sem a presença de uma causa orgânica (Marques, Assumpção & Matsutani, 2015). Esta 

doença foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1992 e, atualmente, define-

se como uma doença crónica complexa, de etiologia orgânica desconhecida e com origem 

multifatorial, traduzida em dores músculo-esqueléticas generalizadas e pontos focais de dor 

acompanhados, frequentemente, por alteração do padrão de sono, fadiga e alterações psíquicas. 

Geralmente, surge entre os 43 e 60 anos, atingindo cerca de 2 a 8% da população adulta, e é, como a 

dor neuropática, mais prevalente no sexo feminino (Besset et al., 2010; DGS, 2017; Marques, 

Assumpção & Matsutani, 2015).  

A norma 017/2016 da Direção Geral de Saúde (DGS, 2017) considera a presença de 

fibromialgia quando se verifica a existência de sintomas como fadiga, cansaço matinal, dor 

generalizada e alterações cognitivas num período superior ou igual a 3 meses ou um resultado superior 

ou igual a 13 pontos no instrumento de diagnóstico da fibromialgia. De acordo com a Associação 

Portuguesa de Doentes com Fibromialgia (APDF, 2013), 2 a 8% da população adulta portuguesa 

sofre desta doença, sendo 80 a 90% dos casos mulheres com idades compreendidas entre os 30 e os 

50 anos. 

A suscetibilidade para o aparecimento desta doença engloba fatores genéticos e ambientais e 

está associada a alterações dos neurotransmissores e à forma como a dor é processada no SNC e no 

Sistema Nervoso Periférico (SNP), existindo uma exacerbação aos estímulos externos e 

hipersensibilidade dolorosa. Esta hipersensibilidade decorre da diminuição de neurotransmissores 

inibidores da dor- serotonina e norepinefrina- e uma consequente diminuição da reatividade do eixo 

hipotálamo-hipófise ao stresse (Ferreira-dos-Santos, Sousa, Costa & Carneiro, 2018; Marques, 

Assumpção & Matsutani, 2015).  

O quadro sintomático do doente com fibromialgia assenta em vulnerabilidades que podem 

variar e ser demonstradas pelo stresse, fadiga, ansiedade, parestesias e tremor nos membros, rigidez 
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e cansaço matinal, extremidades frias, sensação de inchaço, cefaleias, tonturas, epigastralgias, 

irritabilidade e dificuldade na mobilidade. No entanto, o sintoma comum nestes indivíduos é a 

presença constante de dor (APDF, 2013; Martins, 2015). Além deste quadro, verifica-se uma 

tendência ao catastrofismo (tendência para pensar constantemente em sensações dolorosas e de sentir 

impotência sobre a dor) e vitimização, tensão emocional persistente e afetos depressivos frequentes 

(Alparslan et al., 2015; Garza-Villarreal et al., 2014). Segundo Marques, Assumpção e Matsutani 

(2015), a intensidade destes sintomas é proporcional a fatores como a variação das alterações 

climáticas, vivência de situações de angústia e stresse emocional, nível de atividade física, qualidade 

do sono e presença de outras co-morbilidades. 

Geralmente, a fibromialgia inicia-se após um traumatismo psíquico (eventos recentes ou 

passados, situação prolongada de stress etc.) ou físico (traumatismo, cirurgia, acidente de trabalho, 

de transito etc.), decorrente do trabalho e das condições de vida (Alparslan et al., 2015; Besset et al., 

2010; Martins, 2015). A exigência psicológica relacionada com o trabalho, associada às estratégias 

de coping adotadas, exercem influência sobre o stresse ocupacional e, posteriormente, na 

sintomatologia da doença (Jesus, Carvalho & Araújo, 2016). 

Este tipo de doenças exige uma adequada avaliação e uma terapêutica multidisciplinar pelo 

facto de se assumir como uma experiência subjetiva que envolve sintomas ao nível físico, psicológico 

e emocional, e por ter um elevado impacto nas atividades de vida diária (AVD), nas relações sociais 

e na capacidade de trabalho (Besset et al., 2010; Marques, Assumpção & Matsutani, 2015).  

Ao nível do tratamento e tendo em conta a sintomatologia associada, é integrado um plano 

multimodal de terapêutica medicamentosa, articulada com outras terapias tais como, psicoterapia, 

terapia comportamental, hidroterapia, musicoterapia, entre outras (Alparslan et al., 2015; Takai, 

Yamamoto-Mitani, Abe, & Suzuki, 2014), de forma a contribuir para a melhoria da QV. No 

tratamento farmacológico são prescritos fármacos que atuam nos sintomas referidos e se associam a 

uma melhoria da qualidade do sono e diminuição dos sintomas depressivos (Ferreira-dos-Santos et 

al., 2018). 

Concomitantemente ao regime medicamentoso que deve ser cumprido quer em termos de dose 

como no horário da toma dos fármacos, é importante a educação do doente relativamente ao peso dos 

fatores emocionais e, por isso mesmo, à importância de intervenções psicológicas que possam intervir 

nas suas dinâmicas psicológicas e no seu autocuidado, numa perspetiva de bem-estar (SPR, 2013). 
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Avaliação da dor. Na avaliação do doente com dor crónica, é importante utilizar uma 

abordagem multidimensional que atenda aos fatores físicos e psicossociais, de forma a perceber 

aspetos como as características da dor (localização, ritmo, intensidade, duração e frequência), a sua 

evolução ao longo do tempo, os fatores de alívio e agravamento, as interferências e implicações no 

sono, apetite, sexualidade e nas AVD, as estratégias de coping que o individuo utiliza ou poderá 

utilizar, a sua personalidade e o impacto que a dor tem ao nível emocional e socioeconómico (Mateus 

et al., 2008).  

Esta avaliação deve ser realizada por uma equipa multidisciplinar de forma a definir os 

diagnósticos e terapêuticas adequadas, através de uma avaliação eficaz para o controlo da dor crónica, 

a partir da observação do comportamento da pessoa, da entrevista e do autorrelato. Para 

complementar, são ainda utilizados exames complementares de diagnóstico e instrumentos de 

medida, como escalas de avaliação uni e multidimensionais, questionários e inventários (DGS, 2003; 

Joshi, 2006).  

Na atualidade, ainda não existe uma única forma universalmente aceite para avaliar a dor nas 

mais diversas situações; no entanto, as escalas validadas são passiveis de ser utilizadas nas diferentes 

faixas etárias, situações clinicas e tipos de dor e são adequadas às características da população, 

capacidade de expressar a dor e capacidade de compreensão (Castanheira, Naves, Santos, Lameiras 

& Faustino, 2015). 

As escalas unidimensionais exploram apenas a intensidade da dor e traduzem-se na Escala 

Visual Analógica (EVA), Escala Numérica (EN), Escala das Faces (EF) e na Escala Qualitativa. As 

escalas multidimensionais, avaliam as diferentes dimensões subjetivas da dor - Brief Pain Inventory, 

Behavioral Pain Scale (BPS), Questionário de dor de McGill, entre outros. A escala unidimensional 

mais frequentemente aplicada é a EN, na qual o doente classifica a dor entre 0, equivalente a ausência 

de dor, e 10, correspondente à dor máxima imaginável (DGS, 2003; Hawker, Mian, Kendzerska & 

French, 2011; Joshi, 2006). 

Intervenção na dor crónica. Embora existam muitas opções de tratamento disponíveis para a 

dor crónica, nenhuma é universalmente defendida devido aos efeitos adversos, contraindicações, 

interações possíveis ou complicações que daí poderão surgir (Dale & Stacey, 2015). O objetivo das 

terapêuticas para a dor é recuperar o equilíbrio entre as sinapses excitatórias e inibitórias no SNC, 

através do aumento da inibição ou da diminuição dos impulsos excitatórios (Costa et al., 2007). 
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Muitos dos fármacos utilizados para tratar a dor crónica são depressores do SNC e podem ter 

influência na energia, mobilidade, memória e concentração do individuo. Apesar dos mecanismos 

responsáveis pela dor crónica serem ainda pouco conhecidos, sabe-se que se associa a uma 

sensibilidade elevada e hiperexcitabilidade do SNC que responde à terapêutica combinada de 

anticonvulsivantes, antidepressivos e opióides (Dale & Stacey, 2015; Ferreira-dos-Santos et al., 

2018).  

Além da terapêutica farmacológica combinada, são incluídos no tratamento outras abordagens 

como a reabilitação física, a psicologia/psicoterapia, a cirurgia e a medicina complementar e 

alternativa, acopladas às mudanças no estilo de vida (Santos, 2005). Das técnicas não farmacológicas 

utilizadas, destaca-se a utilização da terapia cognitivo-comportamental que permite a redução da 

incapacidade ao habilitar a pessoa para enfrentar a doença, adaptar-se e autogerir-se, fornecendo e 

ensinando-lhe técnicas para o efeito (Dale & Stacey, 2015; Sheldrake, 2005). Também a 

reestruturação cognitiva, o relaxamento associado à imagética, a aplicação de calor e frio, o exercício 

físico, a massagem, a estimulação elétrica transcutânea (TENS) e a musicoterapia se revelam cruciais 

no processo de tratamento do doente com dor crónica (Sousa, 2009). 

Para garantir uma boa QV à pessoa com dor crónica é importante que a mesma conheça e 

utilize estratégias de coping que lhe permitam realizar as AVD ainda que, muitas vezes, com a 

presença de dor. De acordo com Ribeiro (2005), o coping engloba um conjunto de mecanismos de 

defesa e estratégias cognitivas e comportamentais que facilitam a adaptação às circunstâncias 

adversas, através da gestão dos conflitos internos/externos que excedem os recursos pessoais 

disponíveis. Na dor crónica, as estratégias de coping mais utilizadas são o confronto, resolução ativa 

dos problemas e estratégias de controlo das emoções (Büssing, Ostermann, Neugebauer & Heusser, 

2010). 

A sintomatologia depressiva e ansiosa da pessoa com dor crónica interfere frequentemente na 

adoção de estratégias de coping eficazes, na medida em a mesma faz avaliações negativas e 

desadaptadas sobre a doença e sobre a eficácia dos tratamentos, potenciando a estimulação dolorosa 

e, consequentemente, diminuindo a sua QV (Pareja, 2008). Por este motivo, é crucial a existência de 

programas cognitivo-comportamentais e psicoeducativos que capacitem e eduquem para o 

autocontrolo da dor (Sheldrake, 2005).  

O impacto da dor crónica tem também repercussões no meio envolvente do individuo, pela 

exigência de apoio contínuo devido às perdas e às mudanças psicológicas e emocionais. Percebe-se 
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então a importância de referenciar o doente com dor crónica para unidades de dor especializadas, 

sendo crucial a sensibilização e um processo de referenciação coeso para obter um diagnóstico e 

tratamento adequados. Atualmente, verifica-se que apenas 22% dos doentes com dor crónica são 

seguidos por um especialista, sendo 1% dos mesmos seguidos em Unidades de Dor Crónica (Castro-

Lopes, 2010). 

Dor crónica, ansiedade e depressão. Estudos revelam que, na pessoa com dor crónica, as 

perturbações emocionais, como a depressão e a ansiedade, estão correlacionadas com a perceção da 

dor, na medida em que o aumento da duração da dor (dor contínua e persistente) favorece a depressão 

e esta induz o aumento da perceção da dor, a diminuição da sua tolerância e o aumento da ansiedade 

e fadiga (Ribeiro, 2005).  

A fadiga, nas suas dimensões cognitiva, física e social, assume uma importância crescente, 

enquanto sintoma a conhecer, prevenir e tratar pois é uma das principais causas de agravamento da 

incapacidade que, adicionalmente, afeta o desempenho profissional e a realização das AVD (Fraga, 

Pinheiro, Costa, Ramos & Pedro, 2016).  

De acordo com Sadock e Sadock (2010), a ansiedade engloba um conjunto complexo de 

emoções e funciona como um sinal de alerta que capacita a pessoa para lidar com uma ameaça 

desconhecida. Quando se associa à tensão provocada por um acumular de situações de exigência 

acrescida, é vulgarmente conhecida por stress e provoca um estado de tensão muscular que tem 

consequências múltiplas no metabolismo do corpo e no desenvolvimento de patologias relacionadas 

com o coração, sono, dor, cansaço, entre outras. A ansiedade interliga emoções secundárias como 

vergonha, culpa, entre outras, e pode ser interpretada como um estímulo, quando se dá primazia às 

condições que determinam a resposta emocional, ou como um fator de ativação fisiológica que surge 

como resposta a uma situação stressante.  

A ansiedade associada à dor crónica surge devido à sua intensidade e persistência, à 

dificuldade ou incapacidade para realizar as AVD de outrora e ao sentimento de ser dependente de 

algo ou alguém (Davis, 2000). Deve-se analisar a sua intensidade, frequência e duração, bem como a 

gravidade da situação, o grau de sofrimento e o grau de comprometimento da capacidade de 

funcionamento psicossocial do indivíduo. Davis (2000) afirma que a dor crónica, pela sua dificuldade 

de controlo, tem também influência no aparecimento do quadro depressivo sendo, muitas vezes a 

ansiedade e depressão indissociáveis. Por sua vez, a depressão contribui para a diminuição do limiar 

da dor e, consequentemente, para o aumento da sua perceção. 
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Estima-se que a prevalência da depressão em doentes com dor crónica varia entre 18% e 56% 

e é também mais frequente no sexo feminino (Jasemi, Aazami e Zahíbi, 2016; Linden, Vodermaier, 

Mackenzie & Greig, 2012). A presença do quadro depressivo é possível de diagnosticar através do 

desinteresse pelo mundo exterior e atividades anteriormente prazerosas, isolamento, maior 

sensibilidade, pensamentos negativos e autodestrutivos, diminuição da autoconfiança, alteração do 

autoconceito e anedonia (Bair, Wu, Damush, Sutherland & Kroenke, 2008; Breton, 2007). A 

avaliação e tratamento da depressão são, deste modo, cruciais, para o controlo da dor crónica e podem 

ser realizados através de escalas e/ou questionários e da associação de terapias farmacológicas e não 

farmacológicas, respetivamente.  

Atendendo á evidência científica existente e à observação das características dos indivíduos 

que frequentam a UTD, nota-se a existência de um denominador comum no que respeita à 

sintomatologia depressiva e ansiosa traduzida na sensação de mal-estar, apreensão, preocupação 

excessiva, expectativa de melhoria rápida, intranquilidade e desespero (Lee, Watson & Law, 2010). 

O medo da dor e das suas consequências, as distorções cognitivas, a catastrofização, o evitamento da 

experiência dolorosa e a amplificação do estímulo doloroso, associados à tristeza, à diminuição da 

iniciativa e da capacidade vital e aos sentimentos de culpabilidade traduzem o quadro psicoemocional 

destes doentes (Angelotti, 2008; Breton, 2007). 

Ao analisar a problemática da dor crónica e o complexo quadro sintomático que lhe é 

subjacente e conhecendo o poder da música na indução de alterações químicas e mecânicas no sistema 

nervoso, torna-se pertinente o seu estudo, enquanto terapia, percebendo os seus benefícios e a 

influência no bem-estar dos utentes que sofrem desta patologia. A sua elevada eficácia e ausência de 

efeitos adversos, tornam a música num complemento credível à medicação que é habitualmente 

prescrita para a dor crónica. De salientar que, na musicoterapia, não é dada tanta importância ao 

diagnóstico em si mas sim às vivências e ao significado que lhes são subjacentes e que, ao estarem 

ligadas à música, podem ser trabalhadas indiretamente. 

 

A musicoterapia e suas áreas de aplicação 

A música, enquanto elemento integrante da vida, acompanha a pessoa ao longo do seu 

processo de crescimento e é vista como um instrumento de expressão, de prazer e de 

equilíbrio/recuperação do bem-estar físico, mental, emocional e social, proporcionando a sensação 
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de harmonia (Oliveira & Gomes, 2014). Uma das mais importantes qualidades da música é a sua 

flexibilidade por poder ser utilizada na forma passiva, ativa, mista e inativa (Clements-Cortés, 2016).  

Muitas são as teorias que explicam as origens e funções da música, mas todas elas convergem 

na sua ligação ao corpo, SNC e equilíbrio e utilização para a comunicação, através da voz e do corpo, 

variando consoante a cultura e as normas da sociedade de cada época. Seja como agente divino ou 

força sobrenatural, sabe-se que a música proporciona bem-estar, entretém, permite a expressão de 

emoções, facilita a integração e estabelecimento de relações interpessoais, representa simbolicamente 

crenças e ideias e é parte integrante do processo educacional (Thaut, McIntosh & Hoemberg, 2014).  

A musicoterapia foi reconhecida como disciplina em 1950, com a fundação da National 

Association for Music Therapy, nos Estados Unidos da América, que permitia a formação 

universitária de musicoterapeutas qualificados. No entanto, já na Grécia Antiga se utilizava a música 

com funcionalidades terapêuticas e com benefícios ao nível da prevenção e da cura, numa abordagem 

mística e tradicionalista, evoluindo para a crença de que o uso de diferentes escalas musicais induzia 

diferentes alterações psicológicas na tradição musical ocidental, durante o Renascimento. Nesta 

época, considerava-se que a música tinha a capacidade de restabelecer o equilíbrio entre o corpo e a 

alma pelo seu elevado poder emotivo (Lippi, Sarsina & D’Elios, 2010). 

A partir do século vinte, nomeadamente, durante a segunda guerra mundial, verificou-se uma 

redescoberta das propriedades curativas da música, em particular, a sua capacidade de alterar estados 

de consciência. Esta redescoberta permitiu a integração da musicoterapia no paradigma científico e a 

sua regulamentação académica após os anos 50, dando origem à disciplina tal e qual como é 

conhecida na atualidade (Horden, 2016; Lippi, Sarsina & D’Elios, 2010; Oliveira & Gomes, 2014).  

Em Portugal, a musicoterapia apenas começou a ter visibilidade a partir dos anos 70, com a 

formação de um grupo de investigação a trabalhar nesta área, tendo-se iniciado o primeiro curso de 

formação de musicoterapeutas na Madeira. Em 1996 foi fundada a Associação Portuguesa de 

Musicoterapia (APMT) que tem realizado esforços de forma a obter a profissionalização desta área 

(Oliveira & Gomes, 2014). 

Atualmente, a musicoterapia é definida como uma terapia individual ou de grupo que utiliza 

a música e/ou os seus elementos (som, ritmo, melodia e harmonia) por um musicoterapeuta 

qualificado; tem como objetivos a promoção da comunicação, relação, aprendizagem, mobilização, 

expressão e organização, de forma a atender às necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais e 

cognitivas do indivíduo (WFMT, 2017).  
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A musicoterapia é uma expressão universalmente convencionada que envolve não só a 

intervenção terapêutica através da música, mas também a ciência e os seus fundamentos, assentes 

num processo terapêutico que se baseia no estabelecimento de uma relação musicoterapeuta-utente, 

da qual é possível extrair benefícios através do envolvimento musical e da capacitação para o mundo 

comunitário e social carregado de exigências transpessoais (Barcellos, 2015; Cunha & Volpi, 2008; 

Oliveira & Gomes, 2014). A referida relação assenta, essencialmente, num processo de ativação da 

comunicação, memória e capacidades motoras, e é crucial nos processos de reeducação (Oliveira & 

Gomes, 2014). 

Como qualquer outra terapia, a meta a atingir assenta no desenvolvimento de potenciais ou 

restauro de funções do indivíduo que se encontrem comprometidas, de forma a permitir a melhoria 

da QV através da prevenção, reabilitação ou tratamento (MacDonald, Kreutz & Mitchell, 2012). 

Entende-se por QV a conceção que um indivíduo tem sobre o papel que desempenha e a posição que 

toma em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações, com base nos valores e no 

contexto cultural onde se insere, ou seja, a sua satisfação relativamente ao seu quotidiano (WHO, 

2018).  

Para restaurar/melhorar as funções do individuo, é necessário conhecer a sua identidade 

sonoro-musical (ISO), uma vez que a música tem um significado individual, abstrato e subjetivo, de 

forma a permitir a definição de objetivos específicos e direcionados a cada pessoa, aos seus problemas 

e ao seu contexto (Bruscia, 2000). Neste sentido, o principio do ISO, um dos principais fundamentos 

da musicoterapia proposto por Benenzon, permite compreender o funcionamento humano ao 

evidenciar a importância de conhecer a identidade biológica, psicológica, cultural e transcendente do 

individuo. Ao valorizar o efeito do conjunto de estímulos externos, sonoridade e história de vida 

individual do utente, permite adequar a experiência musical, abrir canais de comunicação e, 

consequentemente, obter resultados terapêuticos (Benenzon, 1997). 

A musicoterapia é aplicável em diferentes contextos que se incluem em três grandes áreas 

distintas: a educacional, a social e a clínica. Na área educacional, a musicoterapia é aplicada no ensino 

regular e especial; tem como objetivos principais estimular o desenvolvimento de habilidades 

cognitivas, motoras, sociais e emocionais dos alunos ao colaborar com os objetivos escolares 

definidos (Cunha & Volpi, 2008). Neste âmbito, esta terapia permite trabalhar áreas como a 

comunicação, o desenvolvimento social, o comportamento e a autovalorização, através de abordagens 
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como a psicopedagogia e a terapia desenvolvimental, num processo terapêutico estruturado e 

dinâmico que permita trabalhar o treino de competências, a recreação terapêutica e o restabelecimento 

de relações (Petruta-Maria, 2015). 

Na área social, a prática musicoterapêutica centra-se na saúde pública e trabalha com grupos 

de pessoas em situação de risco, com deficiência, com patologia do foro mental e com problemas de 

adaptação social, onde a prevenção e promoção do bem-estar e da saúde são o foco principal. Neste 

contexto, a aplicação desta terapia centra-se nas componentes relacional, grupal, cultural e 

ocupacional, permitindo facilitar as relações interpessoais, proporcionar uma atividade de 

participação social e auxiliar na criação de uma rede de suporte (Bunt & Stige, 2014). 

No que respeita à área clínica, a musicoterapia atende às necessidades físicas e psicossociais 

das pessoas que recorrem aos serviços em contexto de ambulatório ou que se encontram internadas, 

nomeadamente, devido a situações pré ou pós-cirúrgicas, em coma ou em estado terminal, atuando 

nas suas dimensões fisiológica, psicológica e emocional. Além de permitir o apoio emocional e a 

expressão através da experiência musical, atua no controlo do stresse e ansiedade e no alívio da dor, 

proporciona bem-estar e complementa as intervenções médicas (Cunha & Volpi, 2008). 

A musicoterapia em medicina: área hospitalar. Ao longo dos anos, com o aparecimento das 

novas tecnologias e evolução do conhecimento científico, a Medicina foi sofrendo uma re-

humanização que lhe permitiu deslocar o foco central na patologia para a relação entre os seres 

humanos e para a valorização do mesmo enquanto um ser constituído por um corpo e uma alma 

traduzida em emoções, sentimentos e medos. Assim, passou a ser mais valorizado o modelo 

biopsicossocial em vez do modelo biomédico, dando mais ênfase ao cuidar da pessoa com as suas 

características sociais, comportamentais e psicológicas, focando-se menos em curar somente a sua 

doença. Neste contexto, surge a relação entre música e medicina que tem sido cada vez mais estudada, 

nomeadamente, ao nível dos seus benefícios na prática clínica e como explicação do mecanismo 

neurológico envolvido (Lippi, Sarsina & D’Elios, 2010). 

A musicoterapia aplicada à medicina é fundamentada numa abordagem cujo foco é melhorar, 

restabelecer ou manter a saúde física, mental e espiritual do ser humano, apoiando, estimulando e 

desenvolvendo a estruturação e a orientação temporo-espacial, auxiliando na conscientização do 

próprio corpo e das sensações e na reabilitação neurológica de funções cognitivas e motoras, de 

maneira a favorecer as suas potencialidades a partir da sua linguagem sonoro-musical. Ao longo do 

tempo, esta terapia tem demonstrado ser uma opção terapêutica eficaz para doentes com diferentes 
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patologias relacionadas com a respiração, dor, reabilitação física, diabetes, dores de cabeça, 

condições cardíacas, cirurgia e obstetrícia, entre outras (Horden 2016; MacDonald, Kreutz & 

Mitchell, 2012).  

A evidência científica comprova que a música influencia e molda o funcionamento do cérebro, 

promovendo a plasticidade neuronal e a adequação dos ritmos internos ao meio externo, 

proporcionando a homeostasia necessária para a manutenção de um estado de saúde desejável. Além 

disso, promove a participação ativa e positiva do doente no tratamento e contribui para a diminuição 

do tempo de hospitalização (Aldridge, 1996; Oliveira & Gomes, 2014; Zhou et al.,2015). 

Inserida no ambiente médico-hospitalar e sendo uma disciplina que contribui para a obtenção 

de ganhos em saúde, a musicoterapia assenta no estabelecimento de uma relação terapêutica entre o 

musicoterapeuta e o doente-família para que, através da avaliação e posterior elaboração e 

implementação de um programa/plano individualizado de musicoterapia, seja possível manter ou 

melhorar a QV do doente nos seus diferentes domínios, independentemente da idade e da patologia 

que apresenta (Manterola, 2013).  

A aplicação da musicoterapia na área hospitalar tem adquirido bastante importância nos 

últimos 50 anos, sendo cada vez mais estudada pelos resultados positivos que se têm verificado nos 

mais diversos estudos de investigação de carácter quantitativo e qualitativo. Estes resultados aplicam-

se, não só quando esta terapia é associada aos tratamentos, mas também ao nível da prevenção, da 

promoção e da reabilitação/recuperação do estado de saúde da pessoa, utilizando diferentes 

abordagens, técnicas e recursos (Wigram, Pedersen & Bonde, 2002).  

Através da leitura de vários estudos científicos denota-se que existe ainda alguma confusão 

entre a musicoterapia aplicada à medicina e a música utilizada em medicina, sendo importante 

distingui-las. A música utilizada em medicina tem como principal objetivo permitir o relaxamento 

dos doentes e a relação terapêutica que se estabelece entre o paciente e os profissionais de saúde não 

é mediada pela música, assim como o próprio processo terapêutico, ao contrário do que acontece com 

a aplicação da musicoterapia. No entanto, apesar de não ser o seu principal objetivo, a música 

utilizada por outros profissionais de saúde pode ter efeitos terapêuticos e benéficos no doente. Nestas 

situações é frequentemente utilizada a música gravada ou tocada pelos profissionais de saúde e a 

atividade decorre, muitas vezes, em salas de espera, salas de cirurgia, entre outras situações 

(Barcellos, 2015; Wigram, Pedersen & Bonde, 2002). 
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A doença e o internamento provocam alterações na rotina diária dos doentes, gerando, 

frequentemente, ansiedade, stresse, dor, perda de autonomia e incapacidade para desempenhar 

determinadas atividades que, antes do estabelecimento do diagnóstico, tinham capacidade de realizar 

(Zhou et al.,2015). Um dos objetivos da musicoterapia é possibilitar e facilitar o processo de cura e 

tratamento, evitando que os mesmos se tornem traumáticos, através da criação de um ambiente sonoro 

familiar e agradável que permita desenvolver recursos subjetivos próprios e aumentar a capacidade 

de aceitação e resiliência do doente, alcançando o estado de saúde desejável (Manterola, 2013). 

A música como coadjuvante terapêutico foi investigada no estudo de Campos e Nakasu 

(2016), realizado com idosos; verificou-se que as intervenções musicais têm efeito na diminuição da 

ansiedade com um efeito ansiolítico prolongado. Este efeito é decorrente da sua interpretação 

fisiológica nos lobos temporais e frontal do cérebro que processam, respetivamente, os sons e 

descodificam a sua estrutura, permitindo diminuir significativamente o stresse causado pela 

ansiedade. A influência da música na resposta emocional relaciona-se com o modo como a mesma é 

percecionada, interpretada e avaliada nas áreas cerebrais mencionadas, podendo ou não desencadear 

sensações através das associações que promovem, alteram ou reproduzem memórias emocionais 

(Coutinho e Calensogi, 2012). 

Para Wigram, Pedersen e Bonde (2002), a musicoterapia pode ser utilizada como suporte em 

tratamentos médicos, como coadjuvante terapêutico e ainda como intervenção primária, como por 

exemplo no alívio da dor associada à doença. Além de permitir atuar em situações associadas à 

reabilitação física, dor crónica, respiração, diabetes, enxaquecas, patologias cardíacas, ansiedade, 

entre outras, a musicoterapia é frequentemente utilizada nos contextos de cirurgia/analgesia, 

ambulatório, internamento, cuidados intensivos neonatais, cuidados intensivos, radiologia e 

oncologia. 

Neste contexto, é relevante que, antes do tratamento, o doente tenha oportunidade de discutir 

com o médico as técnicas e os recursos a que pode aceder para controlar a ansiedade, a angústia e a 

dor provocadas pelo mesmo. Nesta situação, a musicoterapia apresenta, um grande impacto pois, 

através de um acompanhamento individual e focalizado, possibilita a identificação e reconhecimento 

do acontecimento que provoca angústia, promove o estabelecimento de uma relação terapêutica 

profissional-doente e cria um ambiente relaxante pela utilização da música, facilitando todo o 

processo envolvido (Manterola, 2013). 
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Considerada uma técnica não-farmacológica, a musicoterapia permite, então, aceder aos 

níveis biomédico e psicossocial do indivíduo, revelando-se um método económico pela sua eficiência, 

facilidade de acesso e ausência de efeitos secundários; por ser de baixo custo, indolor e não invasivo; 

e por permitir ao doente ter uma participação ativa no decorrer das sessões. Independente da duração 

das sessões, tem-se verificado que no ambiente hospitalar as interações musicais contribuem para a 

humanização deste local ao proporcionar momentos de prazer e bem-estar, sensibilizando os doentes 

para experiências artísticas e culturais (Cunha & Volpi, 2008).  

Os efeitos da música e da sua utilização enquanto terapia na medicina são comprovados por 

estudos científicos e por exames de imagem que demonstram o seu impacto e dos seus componentes 

na neurofisiologia do cérebro, principalmente, em patologias como doença de alzheimer, parkinson 

e esclerose múltipla, e no tratamento de doenças psíquicas ou emocionais. Além disso, tem-se 

verificado a influência da música na alteração dos valores da pressão arterial (PA), na diminuição do 

stresse e na dor crónica (Barcellos, 2015; Oliveira & Gomes, 2014). Ao nível da área da oncologia, a 

musicoterapia tem demonstrado melhorias significativas no humor e no controle de sintomas como 

dor, náuseas e vómitos ao permitir o relaxamento e distração durante, por exemplo, os tratamentos de 

quimioterapia (Aldridge,1996; Bruscia 1995). 

No que diz respeito à dor, a música apresenta duas dimensões que permitem desenvolver 

competências para o seu controlo: a dimensão da atenção-distração e a dimensão afetiva. 

Relativamente à primeira dimensão, a música é um mediador que permite captar a atenção e incita a 

mente à alteração de estados emocionais de acordo com as preferências individuais do doente. 

Wigram, Pedersen e Bonde (2002) fazem ainda referência à distinção entre “relaxing music” e 

“anxioalgolytic music” (conceito proposto por Spintge (1996) que engloba os estímulos musicais que 

aliviam as respostas psicofisiológicas do doente ao stresse e à dor, muitas vezes associadas aos 

procedimentos cirúrgicos), referentes à sua frequência, pulsação e ritmo. Na dimensão afetiva, a 

música tem a capacidade de alterar e induzir diferentes estados emocionais que levam à atribuição de 

significado a uma determinada situação, despertando memórias antigas (Bradt, Norris, Shim, Gracely 

& Gerrity, 2016). Por vezes, verifica-se que não ocorre a diminuição da sensação de dor mas sim do 

sofrimento causado pela doença/intervenção. 

No final do século dezoito, a partir das investigações e estudos realizados, percebeu-se que a 

música, ao interferir na regulação do sistema nervoso simpático e parassimpático e se associar à área 

límbica, apresenta um grande impacto nas características fisiológicas do ser humano, capacitando-o 
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para a diminuição da fadiga e provocando mudanças no metabolismo, com consequentes alterações 

na pulsação e na circulação (Campos & Nakasu, 2016). Esta ideia era defendida por uma das 

percussoras da musicoterapia, Juliette Alvim, que apoiava a necessidade de considerar o efeito que a 

música apresenta na dimensão física e fisiológica, uma vez que as mesmas são indissociáveis da 

dimensão emocional e, em conjunto, provocam uma reação na dimensão psicológica (Wigram, 

Pedersen & Bonde, 2002). 

Também Manterola (2013) apoia esta ideia, afirmando que a música, através dos seus 

elementos – ritmo, tempo, harmonia, timbre - altera a frequência cardíaca (FC), a PA, a frequência 

respiratória, o tónus muscular, o sistema imunitário e a produção de endorfinas, além do efeito 

analgésico que leva à consequente redução da utilização dos fármacos anestésicos e promove um 

período de recuperação mais curto. Apesar da controvérsia descrita na literatura, relativa à associação 

do repertório ao significado subjetivo de vivências específicas, a investigação constata que a música 

estimulante induz a acumulação de energia corporal, aumentando a FC e a PA e a música calma 

produz o efeito inverso, através do relaxamento (Oliveira & Gomes, 2014). 

Ao considerar os efeitos da música, é dado especial ênfase aos seus elementos relacionados 

com o volume, ritmo, timbre, harmonia, variações de textura, dissonância, timbre, estrutura, forma, 

ritardandos, crescendos e diminuendos e pausas inesperadas que, dependendo do ISO da pessoa, 

podem induzir à estimulação ou ao relaxamento. Se estes elementos forem estáveis e previsíveis, o 

doente tende para o relaxamento, enquanto que se variarem significativamente ao longo do tempo, e 

se as mudanças forem imprevisíveis, irá manter ou elevar o nível de excitação e estimulação. Estes 

elementos permitem ao musicoterapeuta elaborar um plano terapêutico individualizado, de acordo 

com as necessidades e características do doente: por exemplo, um indivíduo com uma perturbação 

psiquiátrica necessita de uma música de carácter previsível que garanta estabilidade e segurança; por 

sua vez, um indivíduo com perturbação de ansiedade, deve desenvolver habilidades para lidar com a 

imprevisibilidade, sendo, muitas vezes, aplicadas músicas imprevisíveis e improvisadas (Wigram, 

Pedersen & Bonde, 2002). 

Ao longo dos últimos anos têm sido realizados esforços para verificar e compreender a 

existência de uma conexão entre a música e os parâmetros FC, PA e ansiedade, e para identificar as 

características musicais que permitem ou não modificar esses parâmetros. No entanto, este processo 

não tem sido facilitado pela existência de inúmeros fatores intrínsecos e extrínsecos (por exemplo, 

ambientais) que poderão estar na base da mesma (Manterola, 2013). Segundo Aldridge (1996) o 
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impacto da musicoterapia na FC e PA é importante pois significa que a mesma pode ser utilizada em 

doentes com doença cardíaca ou hipertensão, ao existir uma conexão entre o centro cardíaco e o 

cérebro e, consequentemente, regulação do ritmo cardíaco.  

No estudo realizado por Metzger (2004), que aborda a relação entre a música e a presença de 

alterações por ela provocadas no sistema cardiovascular, são mencionados resultados de 

investigações que remetem para a influência da música nos parâmetros fisiológicos acima referidos. 

Na generalidade, verifica-se que a música de carácter “calmo” - com ritmo regular, variações mínimas 

na dinâmica e consonância na harmonia- diminui a FC e a PA e a música de carácter enérgico e 

estimulante – ritmos acelerados, harmonia dissonante, grandes variações na dinâmica e notas 

pontuadas – contribui para o seu aumento, apesar de em alguns estudos este resultado não se ter 

verificado (sem diferenças significativas na variação destes parâmetros fisiológicos após a utilização 

de música). Apesar desta associação, é importante considerar que cada ser humano é único e, por 

isso, é necessário validar as suas perceções acerca da seleção das músicas a utilizar. 

O autor refere ainda que, idealmente, para contribuir para a manutenção favorável do sistema 

cardiovascular deveriam ser utilizados ritmos regulares e constantes com consistência e 

previsibilidade; no entanto, estudos demonstram que, assim como na música, as suas irregularidades 

(mudanças na métrica e stresse antecipatório) atendem a um propósito terapêutico direcionado a um 

doente com certas particularidades (Idem). 

Métodos e técnicas de musicoterapia. Independente do tempo de duração, as intervenções 

musicais em ambiente hospitalar têm contribuído para a humanização destes espaços pela capacidade 

de criar momentos de prazer e bem-estar aos doentes. Além de um espaço e momento para a 

comunicação de preocupações, medos e esperanças, esta terapia permite o desenvolvimento de 

competências afetivas e lúdicas pela criatividade que lhe está subjacente (Wigram, Pedersen & 

Bonde, 2002). Neste contexto, Manterola (2013) defende que os doentes devem usufruir de sessões 

de musicoterapia logo a partir do estabelecimento do diagnóstico para que o processo de cura e 

tratamento sejam simplificados e eficientes.  

Nas sessões de musicoterapia em ambiente hospitalar, independentemente do estado de 

debilitação do doente, deve também ser atendido o princípio da preferência musical individual sendo, 

muitas vezes, a responsabilidade da seleção das músicas do doente que entoa melodias que lhe 

agradam e que, ao conterem uma linguagem simbólica repleta de significados, expressam o seu estado 

emocional, ou da responsabilidade do musicoterapeuta, se o doente assim o entender. A valorização 
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das preferências do utente é um aspeto relevante na seleção da técnica, pois só assim a atividade será 

significativa e permitirá estimular e estruturar a interação relacional, aliviar os sintomas e favorecer 

a conexão à sua identidade (Clements-Cortés, 2016; Stanczyk, 2011). 

A musicoterapia pode ser individual ou em grupo e deve permitir ao doente contactar com 

melodias que lhe são familiares e que apresentam uma elevada carga emocional, pois promovem o 

despertar de sentimentos, recordações e imagens que amplificam a perceção de si e da situação que 

se encontra a vivenciar no momento (Idem).  

No que diz respeito às técnicas utilizadas, e apesar das diferentes classificações existentes, é 

mais comum a utilização da musicoterapia ativa e musicoterapia passiva, selecionadas consoante as 

necessidades e preferências do utente e a avaliação prévia do musicoterapeuta (Stanczyk, 2011). A 

musicoterapia passiva/recetiva é uma das técnicas mais utilizadas, uma vez que não exige elevados 

níveis de energia e produz respostas mais passivas. Esta envolve atividades como o entretenimento, 

associado fortemente aos benefícios produzidos ao nível fisiológico, a seleção e escuta de canções 

(livre ou segundo um protocolo) e análise e discussão das letras. Esta técnica, particularmente a escuta 

de canções, tem uma grande influência na indução do relaxamento pela alteração dos processos 

cognitivos, afetivos e sensoriais e pela incapacidade ou recusa demonstrada, muitas vezes, na 

utilização de instrumentos (Clements-Cortés, 2016; Stanzczyk, 2011). 

A literatura faz ainda referência ao poder da escuta musical para modificar o estado de dor 

física e de humor que, por sua vez, alteram o estado de dor psicológica, permitindo a indução de um 

estado profundo de relaxamento e o aumento da tolerância aos efeitos da doença e dos tratamentos 

(Clements-Cortés, 2016; Groen, 2007; Stanzczyk, 2011; Warth et al. 2014). É ainda dado ênfase a 

utilização de música ao vivo pela personalização da interação, controlo da sessão, aumento do 

conforto e desencadeamento das sensações de paz (Clements-Cortés, 2016; Gallagher, Lagman & 

Rybicki, 2018; Ramirez, Planas, Escude, Mercade & Farriols, 2018; Stanczyk, 2011). 

A musicoterapia ativa/interativa permite descrever/criar experiências a partir da música e está 

intimamente relacionada com vitalidade/atividade, expressão de sentimentos, transmissão de 

questões difíceis sem a necessidade de utilizar a linguagem verbal, aumento de confiança e sensação 

de conectividade (Pothoulaki, MacDonald & Flowers, 2012; Ramirez et al., 2018; Stanczyk, 2011). 

De acordo com Clements-Cortés (2016), a musicoterapia ativa pode ainda ser subdividida se 

em musicoterapia criativa e musicoterapia recreativa. A musicoterapia criativa corresponde à 

composição (escrita) e criação de letras e melodias através da voz ou instrumentos e a sua utilização 
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favorece a sensação de controlo, capacita para a reflexão e transmissão de mensagens, funciona como 

um método de agradecimento e desencadeia memórias e significados. A improvisação é também uma 

das técnicas mais utilizadas, permitindo a regulação da dor e do medo, a diminuição da solidão e o 

aumento do conforto e autoexpressão (Clements-Cortés, 2016; Porter et al., 2017; Stanczyk, 2011). 

A musicoterapia recreativa representa a reprodução de música (instrumental ou vocal) e está 

associada ao movimento e à arte. Tal como a musicoterapia criativa, permite a expressão de 

sentimentos, favorece a comunicação, beneficia a memória a curto prazo, aumenta a autoconsciência 

e favorece o controlo pelo papel ativo dos doentes na criação de sons e ritmos (Stanczyk, 2011). Além 

disso, permite a revivência da sua história musical, atribuindo canções a situações, realizações e 

arrependimentos e permitindo o processo de reminiscência (Clements-Cortés, 2016). 

 

Efeitos da musicoterapia na dor crónica  

A musicoterapia aplicada à dor crónica tem sido alvo de diversas investigações científicas, 

não só por existir uma maior procura de tratamentos complementares para a dor, mas também por 

apresentar resultados cada vez mais significativos. Estes resultados aplicam-se à dor prolongada 

provocada por doenças como patologias na coluna, fibromialgia, cancro e outras doenças crónicas 

com risco de vida (Koenig et al., 2013). 

A distração e a dimensão física-sensorial da música que induz ao relaxamento quando o utente 

está ativamente envolvido na produção musical, aliados aos efeitos neurofisiológicos que a mesma 

induz no SNC, levam a uma mudança de foco, aparentando ser uma explicação plausível para o efeito 

analgésico da música (Bradt et al., 2016). Roy, Peretz e Rainville (2008) afirmam que a música 

prazerosa, ao exercer efeitos no cérebro que interferem com os circuitos relevantes da dor, leva à 

diminuição da perceção e intensidade da dor e ao aumento do seu controlo e, consequentemente, à 

alteração do estado depressivo e ansioso.  

Num estudo científico realizado por Linnemann, Kappert, Fischer, Doerr, Strahler e Nater 

(2015) para avaliar o efeito da música na dor no doente com fibromialgia, os resultados demonstraram 

não ter ocorrido alteração na intensidade da dor mas sim na capacidade de controlo e gestão, através 

do relaxamento e ativação por ela induzida. Este dado é também comprovado por Garza-Villarreal et 

al. (2014) e Koenig et al (2013), onde se comprova que a inclusão da musicoterapia no processo 

terapêutico de adultos com dor crónica é mais eficaz na redução da dor, quando comparado com os 

indivíduos submetidos somente ao tratamento farmacológico. 
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Apesar de se conhecerem os resultados positivos da musicoterapia no alívio da dor, existe 

ainda alguma controvérsia e disparidade relativamente ao seu efeito instantâneo ou prolongado (Lee, 

2016). Guétin et al. (2005) realizaram um estudo empírico randomizado com 65 doentes 

hospitalizados para avaliar a influência de 4 sessões de musicoterapia na dor crónica. A duração das 

sessões variou entre 45 a 60 minutos e, após a avaliação das preferências musicais de cada utente, foi 

elaborado um programa musical associado a técnicas de relaxamento. Após a análise dos resultados 

dos instrumentos de avaliação utilizados, observaram-se melhorias significativas na dor após cada 

sessão e uma diferença pouco significativa da intensidade da dor, entre o começo e o final do conjunto 

das quatro sessões. O autor refere que o número reduzido de sessões poderá explicar os resultados 

pouco significativos, o que é comprovado por Lee (2016). 

Do ponto de vista psicossocial, a vulnerabilidade emocional da pessoa com dor crónica está 

associada a uma significativa instabilidade emocional e a dificuldades de expressão. Estes fatores 

condicionam as suas reações ao ambiente e levam à sensação de falta de controlo, à destabilização 

das suas relações sociais e, por vezes, até a uma alteração do autoconceito. Neste contexto, a 

musicoterapia, potencia a capacidade de expressão, aumenta a consciência de si, integra emoções e 

pensamentos e melhora a qualidade das relações interpessoais, contribuindo assim com uma 

diminuição dos índices de depressão e ansiedade (Guétin et al., 2005; Koenig et al., 2013).  

Embora as circunstâncias pessoais variem, geralmente, quanto mais complexa é a situação do 

indivíduo, maior é o período de musicoterapia necessário. A investigação de Koenig et al. (2013), 

realizada no departamento de terapia da dor do hospital universitário de Heidelberg com 31 doentes 

com dor crónica, decorreu durante 20 semanas, sendo disponibilizada 1 hora semanal para cada 

doente. O plano terapêutico envolveu 3 fases (aumentar o bem-estar subjetivo, diminuir a 

sintomatologia associada à dor através da ativação emocional e melhorar o funcionamento através da 

modificação de comportamentos), com diferentes objetivos e técnicas de musicoterapia.  

A aplicação das diferentes técnicas demonstra também influenciar os resultados da utilização 

da musicoterapia na dor crónica. A musicoterapia passiva promove a alteração do humor, a sensação 

de maior controlo e autoexpressão, o acesso à memória e reminiscências, bem como uma diminuição 

na perceção da dor pela distração e relaxamento (Stanczyk, 2011). O relaxamento na musicoterapia 

permite uma auto-consciencialização positiva do próprio corpo, através de exercícios de 

vocalização/toning e respiração profunda, sendo este um dos grandes objetivos do tratamento (Koenig 

et al., 2013). A técnica toning induz à libertação da tensão corporal e ao processamento verbal das 



A Musicoterapia como promotora do alívio da dor crónica 

 

40 

Daniela Maria Crespo Brites 

 

experiências somáticas. Estes exercícios contribuem ainda para a diminuição da ansiedade e stresse, 

e para a melhoria do controlo da respiração e do sono. 

A musicoterapia ativa tem também benefícios para os doentes com dor crônica pois, ao 

envolverem-se ativamente na atividade musical proposta como desafio inicial, estimula o desbloqueio 

dos pontos de tensão e gera um potencial movimento de empowerment do doente que pode extrapolar-

se a outras áreas da sua vida. A criatividade utilizada na musicoterapia ativa permite ao individuo 

descentrar-se da dor e da necessidade constante do tratamento farmacológico, ao envolver a sua 

motivação e o sentimento de utilidade na experiência. O aumento da expressividade e da ação 

espontânea constitui um dos objetivos da musicoterapia na dor crónica e é conseguida, 

essencialmente, através da improvisação livre - vocal e/ou instrumental (Bradt et al., 2015; Clements-

Cortes, 2016; Lee. 2016).  

A improvisação pode ainda associar-se à dramatização de papéis ou à composição de canções 

sobre temas de valorização e capacitação, que levam à reflexão e despertam sentimentos no individuo 

que lhe permite validar e expressar, de forma subjetiva, os sentimentos ou pensamentos difíceis de 

abordar (Clements-Cortes, 2016). Ao transmitir a sensação de conforto, esperança, encorajamento, a 

música facilita o acesso a emoções reprimidas, promove a sua expressão e promove o reconhecimento 

das suas necessidades. Este processo baseia-se no estabelecimento de uma relação de confiança entre 

o musicoterapeuta e o doente e no trabalho estruturado e planificado entre ambos (Finlay, 2014; 

Koenig et al., 2013). 

Com a utilização destas técnicas, a musicoterapia enfoca a melhoria do bem-estar subjetivo, 

com a diminuição dos sintomas provocados pela dor, e contribui para a melhoria da funcionalidade 

(reabilitação), através da modulação da atenção, das emoções, da cognição, nomeadamente do 

pensamento que a dor não aliviará, do comportamento e da comunicação interpessoal (expressão da 

dor) (Finlay, 2014; Koenig et al., 2014). 

No que diz respeito ao género musical, os estudos remetem essencialmente para a redução da 

dor crónica associada à utilização de música New Age, nomeadamente, a música clássica que permite 

o chamado “efeito Mozart”, e a música com sons da natureza que induzem a visualização de imagens 

mentais (Finlay, 2014; Garza-villarreal et al., 2014; Lee, 2016). No entanto, a seleção de músicas 

significativas é também um aspeto a valorizar (Garza-Villarreal et al., 2014).
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Objetivos 

 

Tendo em conta o que foi exposto anteriormente sobre a dor enquanto fenómeno 

biopsicossocial, pretendeu-se com este estágio reforçar o leque de intervenções terapêuticas dirigidas 

ao controlo da dor, utilizando a música e o seu potencial afetivo. Os doentes que recorrem à UTD por 

dor crónica, demonstram um conjunto de características comportamentais e psicológicas que 

evidenciam uma história de sucessivos insucessos no controlo da dor, com sentimentos de desistência, 

desespero e debilidade física considerável. Além disso, é visível um quadro de sintomatologia 

depressiva e de ansiedade, com subsequente irritabilidade, isolamento social, redução significativa 

de atividade, conflitos nas relações interpessoais e perturbações do sono e da alimentação (Gomes, 

2008).  

O objetivo geral do estágio prende-se com o aumento da melhoria da QV dos doentes com 

dor crónica que frequentam a UTD, potenciando o alívio da dor e a diminuição dos sintomas 

depressivos e ansiosos a ela associados, através da intervenção musicoterapêutica em 

complementaridade com as demais abordagens terapêuticas adotadas na unidade.  

Como a musicoterapia é uma área de intervenção nova na unidade, pretende-se ainda 

sensibilizar os profissionais para a continuidade da sua utilização após o término do estágio e 

contribuir para uma melhoria dos dados estatísticos da UTD no que respeita à avaliação contínua da 

dor. 

Pretende-se, também, que as sessões de musicoterapia permitam aos doentes a mudança de 

foco da dor e dos problemas para algo de interesse pessoal, que proporcione conforto emocional, a 

criação de laços afetivos e de suporte mútuo. 
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Metodologia 

Neste capítulo será descrito todo o processo de intervenção clínica na UTD no que diz respeito 

à caracterização dos participantes, aos instrumentos de avaliação, procedimentos e técnicas de 

musicoterapia utilizadas e à agenda mensal das sessões. 

 

Participantes 

Ao longo do estágio, foram realizadas intervenções continuadas de musicoterapia em setting 

individual durante 8 meses, dirigidas a 20 utentes que frequentavam a UTD para a realização de 

tratamentos de perfusão de lidocaína ou ozono endovenoso/retal e que eram sinalizados e 

encaminhados pela psicóloga e pelas enfermeiras.  

As tabelas 1 e 2 integram os dados biográficos dos utentes que participaram apenas numa 

sessão e dos que usufruíram de várias sessões, respetivamente, sendo apresentado o nome, o sexo, a 

idade, a profissão e o nível de escolaridade. Esta subdivisão relaciona-se com a logística de 

encaminhamento dos utentes para a musicoterapia que será explicada na secção dos procedimentos. 

No relatório serão apresentadas as iniciais dos nomes dos utentes de forma a garantir a privacidade e 

confidencialidade dos dados. 

Tabela 1: Caracterização biográfica dos participantes com apenas 1 sessão 

Nome Sexo Idade Profissão Escolaridade 

A. C. Feminino 41 Funcionária Pública Licenciatura 

A. R. Feminino 77 Reformada 11º ano 

B. A. Feminino 67 Ourives 9º ano 

B. F. Feminino 79 Reformada 9º ano 

I. C. Feminino 56 Professora Licenciatura 

A. A. P. Feminino 51 Operadora de telemarketing 9º ano 

A. M. Feminino 66 Reformada Licenciatura 
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Tabela 2: Caracterização biográfica dos participantes com várias sessões 

Nome Sexo Idade Profissão Escolaridade 

G. G. Feminino 73 Reformada 7º ano 

M. D. Feminino 59 Empregada Doméstica 5º ano 

M. V. Feminino 59 Técnica de Desenho 12º ano 

R. C. Feminino 36 Enfermeira Licenciatura 

J. P. Masculino 53 Funcionário Publico 11º ano 

M. L. Feminino 62 Secretária de Direção 9º ano 

A. R. A. Feminino 63 Reformada Licenciatura 

A. A. Feminino 57 Conservadora de registos Licenciatura 

C. M. Feminino 50 Jurista Licenciatura 

M. H. Feminino 76 Reformada Licenciatura 

M. F. Feminino 52 Administrativa 12º ano 

A. P. Feminino 58 Professora Licenciatura 

Q. S. Feminino 59 Fisioterapeuta Doutoramento 
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As tabelas 3 e 4 traduzem os dados de cada utente, relacionados com a patologia 

diagnosticada, a data em que começaram a frequentar as consultas de dor na UTD, o tipo de 

tratamentos realizados e o número de sessões de musicoterapia efetuadas (no caso particular da 

tabela 4). 

 

Tabela 3: Participantes, patologia, admissão na UTD e tratamentos (1 sessão) 

 

 

 

 

 

Nome Patologia Início na 

UTD 

Tipo de tratamento 

A. C. Fibromialgia 2018 Lidocaína + Ozonoterapia 

endovenosa 

A. R. Dor neuropática + parestesias dos 

membros inferiores 

2018 Lidocaína 

B. A. Patologia da coluna 2018 Lidocaína 

B. F. Fibromialgia 2013 Lidocaína + Ozonoterapia 

endovenosa 

I. C. Fibromialgia 2017 Lidocaína 

A. A. 

P. 

Fibromialgia 2018 Ozonoterapia endovenosa 

A. M. Patologia da coluna + Gonartrose 

bilateral 

2016 Lidocaína + Ozonoterapia 

endovenosa 
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Tabela 4: Participantes, patologia, admissão na UTD, tratamentos e nº de sessões 

Nome Patologia Início na 

UTD 

Tipo de tratamento Nº de 

sessões 

G. G. Patologia da coluna  2016 Lidocaína 3 

M. D. Fibromialgia 2017 Lidocaína + 

Ozonoterapia endovenosa 

4 

M. V. Nevralgia do Trigémeo 2018 Lidocaína 6 

R. C. Síndrome de Dor Regional Reflexa 2017 Lidocaína 3 

J. P. Dor neuropática com irradiação 

para o membro inferior direito  

2008 Lidocaína 4 

M. L. Mielite transversa 2012 Lidocaína + 

Ozonoterapia endovenosa 

3 

A. R. 

A. 

Dor neuropática (talâmica e 

periférica) pós AVC hemorrágico 

2018 Lidocaína 3 

A. A. Síndrome da Dor Regional 

Complexa do pé esquerdo  

2015 Lidocaína + 

Ozonoterapia endovenosa 

+ retal 

12 

C. M. Patologia da coluna 2018 Lidocaína 12 

M. H. Patologia da coluna + sacro-ileíte 2018 Ozonoterapia endovenosa 12 

M. F. Fibromialgia 2018 Lidocaína 9 

A. P. Fibromialgia 2015 Lidocaína + 

Ozonoterapia endovenosa 

13 

Q. S. Dor crónica pós atropelamento 2013 Lidocaína 3 
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Figura 3: Patologia

 

Apenas foram realizadas sessões individuais com os utentes, uma vez que os mesmos se 

recusaram a participar em sessões de grupo por timidez ou falta de disponibilidade para o horário 

proposto. O número díspar de sessões realizadas relaciona-se com a assiduidade dos utentes e 

desistência por falta de disponibilidade, necessidade de ter um acompanhante sempre disponível para 

o transporte, falta de interesse nas sessões e agravamento do estado de saúde. 

Como fora mencionado, ao longo do período de estágio na UTD foram entrevistados 20 

utentes, no entanto, apenas 9 continuaram a frequentar as sessões semanais num período superior a 1 

mês. Analisando estatisticamente os dados apresentados, verifica-se que a maioria dos utentes é do 

sexo feminino, existindo apenas um indivíduo do sexo masculino. Relativamente à faixa etária, 

verifica-se uma média de 59,7 anos, sendo mais prevalente a faixa etária entre os 50 e 60 anos (Figura 

1). É possível verificar, através da análise da Figura 2 e Figura 3, que os utentes são maioritariamente 

licenciados e que a patologia mais prevalente é a fibromialgia, respetivamente. 

Verifica-se ainda que a maioria dos utentes começou a frequentar as consultas da dor em 2018 

e que 30% já se encontram reformados. 
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No que respeita ao tipo de tratamento realizado, verifica-se uma prevalência da perfusão de 

lidocaína, como é possível ser interpretado no gráfico da Figura 4.  

 

 

 

 

 

 

Instrumentos de avaliação utilizados 

Para a entrevista inicial e consequente levantamento de dados biográficos e musicais de cada 

utente, foi elaborada uma “Ficha de identificação do utente” (Apêndice A), baseada na ficha de 

musicoterapia do Iso Musical criada por Benenzon (Izquierdo, 2017) e no estudo de Polen, Shultis e 

Wheeler (2005), onde mencionam a importância de conhecer a história de vida, o histórico de saúde, 

as relações interpessoais, os gostos e aptidões sonoro-musicais, as atividades e a capacidade de 

interação e expressão não-verbal do utente. A ficha contém dados sobre a caracterização do utente 

(nome, idade, nacionalidade/naturalidade, diagnóstico e início na UTD), apresenta uma resenha 

histórica da sua vida pessoal, descreve as suas preferências/rejeições sonoras e musicais e recordações 

de experiências musicais associadas à infância e adolescência e analisa as suas preferências pelo 

canto, audição de música e dança. 

Foi ainda elaborada a ficha de “Registo das sessões individuais” (Apêndice B), onde se 

encontram descritos os aspetos relacionados com a observação direta do utente, a descrição dos 

aspetos relevantes da sessão, os temas incluídos, as mudanças ocorridas, o tipo de música produzida, 

as reações comportamentais do utente e o trabalho proposto para a sessão seguinte, dando 

continuidade do trabalho terapêutico desenvolvido. Estes registos foram complementados com a 

visualização dos vídeos das sessões de forma a incluir dados importantes que não tenham sido 

possível colher durante as sessões. 

De forma a sustentar os dados qualitativos adquiridos ao longo das intervenções, foram 

aplicadas escalas quantitativas em todas as sessões: a BDI (Escala de depressão de Beck), de Aaron 

Beck; a WHOQOL-Bref (Questionário de qualidade de vida desenvolvido pela OMS) de Canavarro 
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et al. (2006) - (Anexo B); e a EN (Escala Numérica de Dor) presente na circular normativa mº 

09/DGCG (Anexo C). 

A Escala de Depressão de Beck (Beck Depression Inventory) – BDI (Anexo A), criada por 

Aaron Beck, em 1961, é um dos instrumentos mais utilizados para avaliar a severidade dos episódios 

depressivos. Através de um questionário com 21 questões, com 4 opções de resposta cada, é avaliada 

a função somática/física e os aspetos cognitivo-emocionais e somáticos da depressão, remetendo para 

o nível de depressão do individuo durante a semana anterior. Consoante o somatório das pontuações 

atribuídas às questões, é possível concluir se o indivíduo tem ausência de depressão (<12), depressão 

leve (12-18), depressão moderada (18-24) e depressão grave (>24) (Diegas & Cardoso, 1986).  

A seleção da escala WHOQOL-Bref de Canavarro et al. (2006), que avalia a perceção 

individual de qualidade de vida, prende-se com o facto de se verificar que a imprevisibilidade da 

doença crónica, as limitações físicas e funcionais, bem como os tratamentos realizados, 

comprometem o estado emocional do individuo, afetando simultaneamente a sua capacidade para 

trabalhar, desempenhar papéis e envolver-se em atividades de lazer e consequentemente 

comprometendo a sua qualidade de vida (Rijo et al., 2006). Esta escala avalia a perceção subjetiva de 

QV do utente, integrando 26 itens relacionados com a saúde física e psicológica, nível de 

independência, relações sociais, crenças pessoais e relação com características do seu meio. Estes 

itens estão distribuídos pelos domínios físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente e contêm 

cinco opções de resposta cada, variando entre “nada” e “completamente” / “muito má” e “muito bom” 

/ ”muito insatisfeito” e “muito satisfeito” / “nunca” e “sempre” (WHOQOL Group).  

A avaliação desta escala resulta da soma dos resultados adquiridos em cada domínio, 

calculado através da soma da pontuação atribuída em cada item. O resultado do somatório dos itens 

pode variar entre 26 e 130, sendo que os resultados mais elevados correspondem a uma maior 

perceção de QV. De salientar que nos itens 3, 4 e 26 as pontuações correspondem ao inverso - 1=5; 

2=4; 3=3; 4=2; 5=1 (Idem).  

A EN, escala nominal que avalia a dor por autoavaliação subjetiva, foi aplicada no início e no 

final de cada sessão de forma a perceber o impacto da musicoterapia na modificação do nível da dor. 

No intuito de realizar uma avaliação mais pormenorizada e demonstrar os progressos dos 

utentes nos domínios definidos no plano terapêutico, foi elaborada uma grelha de observação 

(Apêndice C), baseada na Geriatric Music Therapy Assessment, desenvolvida por Hintz (2000), e 

aplicada a cada utente na sessão 3 e na última sessão. A grelha apresenta três níveis definidos por 
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“realizou”, “não realizou” e “realizou parcialmente” e permite obter uma visão mais precisa sobre a 

evolução dos utentes, comparando os resultados e obtendo uma conclusão sobre os objetivos 

propostos. 

 

Procedimento 

O período de estágio decorreu entre outubro de 2018 e junho de 2019 e desenvolveu-se tendo 

em conta as características e dinâmicas do serviço, a disponibilidade dos utentes e a disponibilidade 

da estagiária. O estágio iniciou com a realização de uma reunião formal com o enfermeiro diretor 

Bruno Matos e a enfermeira Mª Inês Cordeiro, onde foram explanados os objetivos, as etapas 

preconizadas para o estágio e a importância da musicoterapia na área de intervenção em questão. 

É possível dividir o estágio em 3 fases: a fase de integração, a fase de intervenção e a fase da 

avaliação. O período de integração, com duração média de um mês, baseou-se, essencialmente, na 

observação de consultas da dor e dos tratamentos executados na UTD e na recolha de dados sobre as 

dinâmicas do serviço, o tipo de população que recorre à UTD, o tipo de tratamentos e as funções dos 

profissionais que integram a unidade.  

Na primeira semana de estágio, a unidade foi apresentada pela enfermeira orientadora e foram 

fornecidas as informações de maior relevância sobre a mesma. Posteriormente, após a leitura dos 

protocolos e regulamento da UTD e de estudos científicos relacionados com as patologias mais 

frequentes nos utentes que recorrem à unidade, foram delineadas e expostas à equipa as atividades a 

desenvolver durante o estágio, através de reuniões informais e da apresentação do Projeto de Estágio 

elaborado. Esta fase integrou ainda o preenchimento dos documentos “Estudos não envolvendo 

experimentação humana (observacional, inquéritos, estudos)” da Comissão de ética para a saúde e a 

declaração de confidencialidade dos dados (Anexo D), propostos pelo Centro de Educação, Ensino e 

Investigação do HLL e a elaboração de uma apresentação sobre a musicoterapia e a sua aplicação na 

área da dor com posterior apresentação numa reunião onde compareceram os profissionais da UTD, 

o enfermeiro Diretor e alguns enfermeiros de outros serviços do HLL que demonstraram interesse em 

conhecer a aplicação da musicoterapia nesta área e o trabalho a desenvolver. 

A fase de intervenção iniciou com a elaboração de um cartaz de sessões de grupo de 

musicoterapia (Apêndice E) e de um panfleto informativo (Apêndice F) sobre a musicoterapia, cujos 

principais objetivos se focaram em dar a conhecer à população de utentes do hospital a existência 

deste novo projeto na UTD, despertando o seu interesse para a participação nas sessões individuais 
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e/ou de grupo. Além disso, pretendia-se que o panfleto servisse como complemento à explicação 

sobre a musicoterapia fornecida aos utentes, despertando-lhes maior interesse, e como uma forma de 

passar a informação entre os pares sobre o que é a musicoterapia, quem é o musicoterapeuta e quais 

os benefícios desta intervenção no alívio da dor. Por motivos que se prendem com regras gerais do 

hospital, não foi possível afixar nem distribuir o cartaz. Assim, apenas foi disponibilizado o panfleto 

aos utentes no momento em que era explicado o contexto das intervenções, permitindo-lhes obter um 

maior esclarecimento. 

As sessões de musicoterapia iniciaram no mês de novembro com a realização de entrevistas e 

com a entrega da declaração de confidencialidade aos utentes que se encontravam a realizar 

tratamentos de perfusão de lidocaína e de ozono nesse período e que demonstraram interesse em 

experimentar. O preenchimento da “Ficha de identificação individual” era, muitas vezes, efetuado 

durante a entrevista realizada no momento em que os utentes estavam a ser submetidos ao tratamento. 

Posteriormente, era efetuada uma cópia da declaração de confidencialidade para a gravação 

áudio/vídeo (Anexo E) previamente assinada e arquivada num dossiê existente no serviço para o 

efeito. Foi ainda explicado aos utentes que a gravação das sessões seria importante na medida em que 

permitiria a melhoria das intervenções ao longo do tempo e facilitaria a exposição de dúvidas à 

professora aquando da presença nos seminários.  

Para a seleção dos participantes não foram definidos critérios precisos pois, sendo um serviço 

em regime de ambulatório com um número reduzido de utentes e tendo, todos eles, associado o 

diagnóstico de dor crónica, seria benéfico a inclusão do número máximo de utentes interessados.  

Aquando da realização do primeiro ou segundo tratamento de lidocaína/ozonoterapia, por 

iniciativa própria ou por sugestão dos profissionais da unidade, a estagiária apresentava-se aos 

utentes, expunha o seu papel na UTD, bem como os objetivos das sessões de musicoterapia e os 

motivos pelos quais poderiam beneficiar das mesmas. Quando os utentes demonstravam interesse em 

participar nas sessões, era marcada uma entrevista inicial e agendada a hora das sessões, em 

articulação com as marcações dos tratamentos seguintes. Sempre que possível, as sessões eram 

agendadas antes da realização dos tratamentos devido aos efeitos secundários que os mesmos 

provocam, interferindo com o bem-estar e a disposição dos utentes para a sessão. 

De forma a garantir o sucesso e eficácia das sessões de musicoterapia, foram definidas 4 

etapas. A primeira etapa correspondeu às duas primeiras sessões onde o objetivo se centrou na 

observação, conhecimento e exploração das características e histórias pessoais e capacidades 
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musicais do utente, permitindo a elaboração dos objetivos iniciais para o plano terapêutico. Nestas 

sessões, a metodologia adotada incidiu na improvisação instrumental livre e na exploração das 

canções preferidas dos utentes de forma a realizar uma avaliação inicial, percebendo o seu nível de 

participação e a qualidade das suas prestações. Na sessão 1, a BDI e a WHOQOL-Bref eram aplicadas 

no início da mesma e nas sessões seguintes o seu preenchimento era solicitado apenas no final. De 

salientar que as informações adquiridas na sessão eram complementadas com os dados fornecidos 

pelos profissionais que trabalham na unidade e com os dados adquiridos através do processo clínico 

dos utentes. 

A segunda etapa incidiu na avaliação pormenorizada das necessidades terapêuticas e na 

elaboração do plano terapêutico de musicoterapia com a respetiva definição dos objetivos e 

planificação de estratégias. Tendo em conta a complexidade das patologias e a vulnerabilidade 

emocional dos utentes, a gestão das sessões seguia o fluxo do seu envolvimento, sem que houvesse 

uma estrutura generalizada para as sessões.  

Na terceira etapa, fase de intervenção, foram desenvolvidas experiências musicais em 

interação terapeuta-paciente, seguindo tanto quanto possível as informações recolhidas na fase de 

avaliação e as necessidades do utente no momento da sessão. Apesar dos registos escritos das sessões, 

as gravações revelaram-se bastante úteis ao permitirem a análise de pormenores importantes não 

detetados no decorrer das sessões e possibilitarem a comparação e perceção da evolução das sessões 

ao longo tempo. 

Por último, a quarta etapa consistiu numa avaliação final, onde foi feita uma reflexão conjunta 

com cada utente sobre a importância que a musicoterapia teve no seu dia-a-dia, ao longo do período 

de estágio. Também nesta fase foi entregue a cada utente um livreto com as letras das canções que 

foram escritas no seu percurso terapêutico, no sentido de consolidar os progressos efetuados e 

entregar ao utente um representante simbólico do seu percurso terapêutico (Apêndice G). 

As avaliações finais coincidiram com a última fase do estágio, onde foram analisados os 

resultados das escalas aplicadas ao longo do percurso terapêutico e apresentados os casos e respetivos 

progressos em musicoterapia ao corpo clínico da unidade, numa reunião informal realizada para o 

efeito. De forma a sensibilizar os demais técnicos para o lugar da musicoterapia em setting hospitalar, 

e a título de conclusão e despedida, foi realizada uma sessão de musicoterapia em grupo com os 

profissionais da UTD, com o tema “Eu era...”, promovendo a exteriorização de sentimentos e 
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experiências vividas no seu passado, sendo um ponto de partida para a desmistificação das 

potencialidades da musicoterapia para reviver memórias e reminiscências. 

 

Estrutura e organização das sessões 

No respeita à organização das sessões, o seu planeamento tinha, não só em consideração os 

dias de tratamento, como também a logística do serviço e o grau de mobilização dos utentes. Por esse 

motivo, os casos foram acompanhados apenas em setting individual. As sessões eram semanais, com 

duração média de 45 minutos e decorriam em gabinetes dentro da unidade de forma a garantir a 

privacidade e o conforto emocional dos utentes. Além disso eram agendadas em ligação com os 

tratamentos.  

A estrutura dos gabinetes favorecia o planeamento das sessões na medida em que permitia o 

desenvolvimento de diferentes atividades e a preservação do espaço íntimo dos utentes. Além disso, 

o facto de ter uma marquesa e uma mesa redonda com cadeiras ao redor facilitou a execução de 

exercícios de relaxamento e o fortalecimento da relação terapêutica com a aproximação gradual nas 

sessões, respetivamente. Inicialmente, a presença da mesa com o computador era ainda vista como 

um entrave por dificultar a disposição dos instrumentos. No entanto, ao longo das sessões percebeu-

se que seria importante pois estes utentes beneficiavam de uma postura corporal adequada, facilitada 

pelo facto de se sentarem numa cadeira e apoiarem os braços na mesa, permitindo a escrita de letras 

– atividade frequente ao longo das sessões – e o preenchimento das escalas. Além disso, favorecia a 

audição das músicas quando reproduzidas através do computador.  

No que concerne à sua estrutura, em cada sessão, o utente era encaminhado até ao 

gabinete/quarto, convidado a sentar-se e questionado sobre os acontecimentos marcantes da semana 

anterior e o nível de dor atual de acordo com a EN (de 0 a 10). De seguida, eram iniciadas as atividades 

planeadas para cada sessão, estando, a maior parte das vezes, interligadas com a sessão anterior e 

sendo adaptadas de acordo com necessidades e o estado emocional dos utentes. No final de cada 

sessão, era solicitado o preenchimento da BDI e da WHOQOL-Bref, a atribuição de um número à dor 

segundo a escala supramencionada e a descrição da sessão em três palavras. 

Os recursos materiais utilizados nas sessões incluíram materiais eletrónicos (telemóvel para 

gravação vídeo e computador para reprodução de músicas), instrumentos musicais harmónicos 

(guitarra, ukelele, violino e melódica) e instrumentos de percussão simples. Os instrumentos de 

percussão simples utilizados foram as maracas, egg shaker, caixa chinesa, pandeireta, djembe, reco-
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reco, bloco de dois sons, clavas, petir trovão, jogo de sinos, tambor do mar, pau de chuva, whistle 

bird, kalimba, xilofone e metalofone, pandeiro, cajon e triângulo. Estes encontravam-se dentro de 

uma caixa colocada no chão, ao lado do utente, e apenas eram retirados à medida que iam sendo 

utilizados. Aos utentes que tocavam instrumentos foi ainda sugerido que os trouxessem para as 

sessões. 

Como é possível verificar a partir dos dados da Tabela 2, o número de sessões de 

musicoterapia foi bastante variável de utente para utente por diversos motivos: desistência após a 

primeira sessão por não se identificarem com esta terapia; término dos tratamentos e consequente 

conclusão da baixa e dificuldade de transporte para a deslocação semanal até ao HLL; e pela falta de 

comparência após várias tentativas de telefonemas. Apenas 8 utentes realizaram 4 ou mais sessões. 

 

Técnicas e/ou métodos de musicoterapia 

Após a leitura de artigos relacionados com as patologias dos participantes nas sessões e 

interligação com os modelos de musicoterapia existentes, concluiu-se que seria de extrema 

importância a valorização do seu ISO (Modelo de Benenzon) e do seu perfil e a exploração das 

diferentes técnicas ativas e recetivas, de forma a promover atividades gratificantes e de valorização 

pessoal, atendendo aos objetivos definidos individualmente. 

A utilização das técnicas recetivas objetivava trabalhar a atenção, concentração e memória e 

induzir a um processo de reminiscência ao fazer o paralelismo das letras com a sua vida pessoal, 

através da escuta musical e da análise de letras, respetivamente.  

As técnicas ativas focaram-se essencialmente na improvisação vocal e instrumental, no 

toning, no canto, na escrita de letras e incorporação das mesmas nas melodias de canções de gosto 

pessoal, na execução musical por sugestão da estagiária ou solicitação do próprio utente e nos 

exercícios de relaxamento mediados pela música. A utilização destas técnicas promoveu a 

comunicação, a expressão livre de sentimentos e emoções, a exploração da criatividade, a ativação 

de processos internos que se encontravam reprimidos, a valorização das capacidades, o 

processamento das experiências intrapessoais com organização e sequenciação de ideias e tomada de 

decisões, a criação e fortalecimento do vínculo terapêutico, o aumento da estimulação sensorial e o 

trabalho de processos relacionados com o controlo da respiração e o relaxamento muscular. Foram 

ainda aplicados alguns princípios do modelo de Nordoff-Robbins em algumas sessões, dando ênfase 

à exploração sonora dos instrumentos numa interação utente-estagiária, onde surgiam padrões 
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rítmicos e melódicos a partir de um tema pré-definido sugerido pela estagiária, resultando num 

diálogo musical de pergunta e resposta e posterior reflexão verbal conjunta do momento 

A audição e/ou o canto/execução de músicas significativas para os utentes e posterior 

momento de reflexão verbal, baseada na técnica de reminiscência conduzia à revisão da sua história 

de vida, permitindo a exploração de situações e ganhos ao nível da expressão de sentimentos e 

perceção de problemas que, muitas vezes, apenas eram partilhados após a realização de diversas 

sessões. 

 

Agenda semanal 

Apesar do planeamento do horário das sessões ser variável e condicionado pela 

disponibilidade de gabinetes e dos utentes e pelo horário da estagiária que, trabalhando em regime de 

turnos, exigia uma maior flexibilidade de horário e planeamento mensal que era entregue à 

orientadora da UTD, o tempo médio de permanência semanal na unidade variou entre 10 a 14 horas, 

sendo os dias mais prevalentes: segundas e quintas-feiras à tarde e terças e quartas-feiras de manhã. 

Os horários variaram entre 8:00h - 12:00h, 8:00 - 14:00, 14:00h – 20:00h e 16:00 – 20:00h. 

Em cada dia eram marcadas em média 3 sessões, sendo o restante tempo utilizado para outras 

atividades como o debate dos casos com a enfermeira orientadora, a elaboração dos planos 

terapêuticos e entrevistas a novos doentes que iriam começar uma nova série de tratamentos de 

lidocaína ou ozonoterapia. 
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Estudos de caso 

 

Os estudos de caso apresentados foram selecionados tendo em conta o número de sessões 

realizadas, a relação terapêutica estabelecida e os progressos terapêuticos verificados ao longo do 

período de intervenção. A apreciação mais detalhada de dois casos clínicos permite uma reflexão 

sobre a abordagem técnica da musicoterapia com esta população-alvo e a sua apreciação a partir dos 

conhecimentos obtidos na literatura. De ressaltar que a narrativa do progresso terapêutico e a 

discussão serão descritos em simultâneo numa perspetiva de justificar os resultados de maior 

importância observados com base na literatura apresentada, facilitando a compreensão do leitor e 

permitindo uma melhor perceção dos benefícios da musicoterapia na dor crónica ao longo das sessões. 

 

Estudo de caso 1 – M. H. 

M. H. é uma utente do sexo feminino, com 76 anos e de nacionalidade portuguesa. 

Atualmente, reside no distrito de Lisboa e é divorciada, morando sozinha. M. H. teve uma vida ativa, 

com duas temporadas no estrangeiro para concluir os estudos da licenciatura e um episódio de 

perseguição pela Polícia Internacional e de Defesa do Estado – PIDE –, num dos seus regressos. 

Aquando da sua instalação definitiva em Portugal, continuou no ativo, dando aulas de filologia 

germânica e trabalhando num centro de informação e documentação até se reformar aos 59 anos. 

Durante esse período, casou e teve dois filhos. 

Atualmente, os seus principais hobbies são a leitura, audição de rádio e visualização de canais 

de informação franceses na televisão. Refere que gosta de escrever, traduzir textos, cozinhar e 

conduzir. M. H. referiu ter participado em sessões de pilates, acupuntura, ginástica corretiva e 

hidroterapia.  

No que respeita à história e antecedentes de saúde, M. H. apresenta um conjunto de patologias 

que interagem mutuamente com a sintomatologia de tipo depressivo. Está atualmente diagnosticada 

com síndrome vertiginoso, hipertensão arterial, hérnia do hiato e esofagite, cifoescoliose, atrofia 

muscular paravertebral e hipercifose dorsal e sacro-ileíte direita. Tem ainda antecedentes de Doença 

de Graves, carcinoma do cólon e da mama (birads 2) e presença de nódulos na tiroide. Fez uma 

cirurgia para remoção de miomas uterinos, apendicectomia e hemorroidectomia. Em 2014 foi 

internada por episódio de fibrilhação auricular, realizando ablação e cateterismo em abril de 2015. 
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Em 2016 foi-lhe diagnosticada uma depressão associada a todo este quadro e ao agravamento 

da sacro-ileíte, começando a ser seguida nas consultas de Reumatologia e Psiquiatria. Por 

agravamento das lombalgias e dor permanente foi encaminhada para uma consulta da dor em 2017. 

Nesse ano, fez tratamento de ozonoterapia mas, como não gostou nem verificou resultados, não voltou 

a comparecer no serviço. 

Em maio de 2018 foi novamente encaminhada para a consulta da dor, onde lhe foi atribuído 

o diagnóstico de dor crónica associada à patologia da coluna (escoliose sinistro-convexa). Após várias 

consultas e insucesso com o aumento da dose da medicação prescrita pelo médico da dor, foi-lhe 

proposto a realização de tratamentos de ozonoterapia em janeiro de 2019, altura em que iniciou 

também a sua intervenção musicoterapêutica.  

Fase da avaliação inicial. A entrevista à utente em questão foi feita no decorrer do primeiro 

tratamento de ozonoterapia. A utente mostrou-se interessada e colaborante nas atividades musicais, 

mantendo uma comunicação assertiva e um discurso coerente e organizado. No decurso da entrevista, 

o seu estado depressivo associado ao desespero provocado pela incapacidade de controlar a dor esteve 

patente na sua expressão facial e no tom de voz baixo e arrastado. Após se levantar do cadeirão onde 

permanecera durante a realização do tratamento, foi visível a dificuldade na marcha que tinha 

referido, demonstrando expressões de dor (cerramento forte dos lábios e dos olhos). O seu andar era 

lentificado e, muitas vezes, apoiava-se em objetos que serviam de apoio à marcha.  

Nesse momento foi ainda possível adquirir dados sobre a sua experiência e competências 

musicais. M. H. aprendeu a tocar melodias simples no piano com uma tia-avó, aos 10 anos. Além do 

piano, revela especial interesse pelos instrumentos violino, saxofone e trompete. No que respeita aos 

géneros musicais de eleição, referencia o jazz, soul music francesa e música clássica de Mozart e 

Chopin. Refere que não gosta de “músicas lamechas” (sic) nem de música pimba.  

A utente em estudo atribui uma elevada importância à música na sua vida por lhe induzir 

sensações de relaxamento e sintonia e por lhe trazer recordações associadas à sua infância e 

adolescência, tais como o disco de rotações que tinha em casa e que reproduzia tangos de Carlos 

Gardel, a sua mãe a cantar fado e tocar guitarra, o começo do “Rock and Roll” e a canção de família 

“Lili” que está associada à morte do irmão que tinha 12 anos. 

Nas primeiras sessões o objetivo centrou-se na definição de papéis, conhecimento e 

compreensão da utente, fazendo uma avaliação global e holística. Desde logo, denotou-se alguma 

dificuldade em expressar emoções verbalmente e através da música e dificuldade em se desviar do 
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foco da dor, mencionando-a ao movimentar-se e mudar de posição na cadeira. Foi ainda percetível a 

sua capacidade para a escrita, o gosto pelo relaxamento mediado por música clássica e sons da 

natureza e desagrado por permanecer na mesma atividade durante muito tempo. 

Como referido anteriormente, foram aplicadas as escalas BDI e WHOQOL-Bref no início da 

primeira sessão e na parte final das sessões seguintes, encontrando-se os resultados descritos na tabela 

5.  

Tabela 5: BDI e WHOQOL-Bref de M. H. 

 

A pontuação das escalas BDI e WHOQOL – Bref da primeira sessão foi de 11 pontos 

(ausência de depressão) e 79 pontos, respetivamente. Através da sua análise pormenorizada das 

escalas, destaca-se o facto de M. H. se desvalorizar e criticar os seus erros, perder o interesse nas 

relações interpessoais, ter dificuldade na tomada de decisões, ter falta de energia e vontade para a 

realização de atividades do seu interesse e sentir cansaço e preocupação constante com o seu problema 

de saúde. 

Após a avaliação inicial realizada durante as duas primeiras sessões, num contexto de 

exploração livre com recolha de canções da sua referência, canto, improvisação livre baseada num 

tema à sua escolha e exercícios de relaxamento mediados por música com sons da natureza, foi então 

elaborado, na 3ª sessão (12/02/2019), o plano terapêutico.  

Plano terapêutico. Relacionado com a dificuldade em expressar emoções e com os 

sentimentos negativos que H.M. atribuía a si mesma, foram definidos os seguintes objetivo e sub-

objetivos: 

 

 

 

Escala BDI e WHOQOL - Bref 

Sessões 1ª  2ª  3ª  4ª  5ª  6ª  7ª  8ª  9ª  10ª  11ª  12ª  

BDI 11 12 7 15 5 8 18 5 17 6 9 10 

WHOQOL - Bref 79 82 81 82 72 71 67 72 62 67 74 70 
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Tabela 6: Plano terapêutico de musicoterapia de M. H. – problema 1 

PROBLEMA Nº 1: Desvalorização pessoal, preocupação constante devido à perda  

                                 das suas capacidades  

Domínio: Emocional (dinâmicas intrapsíquicas) 

Objetivo: 

- Aumentar o envolvimento em atividades de autovalorização e avaliar positivamente as suas 

capacidades 

Sub-objetivos 

- Expressar mais facilmente os 

seus sentimentos. 

- Aumentar a sensação de prazer na 

realização das atividades propostas. 

- Diminuir sentimentos 

de impotência. 

 

Para além da autodesvalorização pessoal, M. H. apresentava ainda um estilo de pensamento 

obsessivo do qual se destaca a afirmação constante sobre a sua dor. Nesse sentido, foram delineados 

os seguintes objetivo e sub-objetivos:  

 

Tabela 7: Plano terapêutico de musicoterapia de M. H. – problema 2 

PROBLEMA Nº 2: Pensamentos obsessivos sobre a dor e sobre as consequências da  

                                  mesma no seu dia-a-dia 

Domínio: Cognitivo-Intelectual 

Objetivo: 

- Reduzir a frequência de pensamentos focados na dor física. 

Sub-objetivos 

- Aumentar o grau de focagem 

em atividades de relaxamento. 

- Diminuir o número de 

verbalizações de dor ao longo das 

sessões; 

- Desenvolver técnicas de 

autogestão e redução da 

dor; 
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Foi ainda percetível o comprometimento das relações interpessoais com o agravamento dos 

sintomas provocados pela sua doença, nomeadamente, ao referir que deixara de sair de casa ao fim-

de-semana e que preferia estar sozinha. Assim, apesar do trabalho em setting individual, o isolamento 

social de M. H. tornou-se um tema interessante de trabalho, sendo, por isso, delineados os seguintes 

objetivo e sub-objetivos para promover a aproximação da utente à sua rede de suporte:  

 

Tabela 8: Plano terapêutico de musicoterapia de M. H. – problema 3 

 

A avaliação do nível de dor com base na EN foi realizada em todas as sessões, no início e no 

final, de forma a poder comparar os resultados e verificar o efeito da intervenção da musicoterapia 

no momento. Estes resultados são apresentados na tabela 9. 

 

Tabela 9: EN de M. H.– variação entre o início e final das sessões 

 

PROBLEMA Nº 3: Isolamento social e consequente comprometimento das relações  

                                  interpessoais. 

Domínio: Adaptação social  

Objetivo: 

- Aumentar a participação social e o contacto com a rede de suporte 

Sub-objetivos 

- Amplificar o interesse e 

participação em eventos 

culturais e de música; 

- Aumentar os laços 

estabelecidos com outros 

utentes na mesma situação; 

- Aumentar o contacto com as 

pessoas de referência; 

EN 

Sessões 1ª  2ª  3ª  4ª  5ª  6ª  7ª  8ª  9ª  10ª  11ª  12ª  

Pontuação início da sessão 5 6 4 6 5 8 6 8 6 6 4 5 

Pontuação final da sessão 5 4 3 4 5 6 4 6 4 4 4 3 
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Narrativa do processo terapêutico e discussão. M. H. participou em 12 sessões em setting 

individual. Para o planeamento das mesmas foi definido que, quando possível, iniciariam com um 

momento de improvisação vocal sobre a dor, acompanhada pela guitarra numa sequência de 4 acordes 

(I, IV, V, I), e terminariam com exercícios de relaxamento muscular e de respiração, pois eram 

atividades que permitiam à utente expressar-se e sentir bem-estar e que, segundo Koenig et al. (2013) 

permitem uma auto-consciencialização positiva do próprio corpo.   

Na sessão 4 foi percetível a existência de dificuldade na coordenação rítmica e na capacidade 

de manter a pulsação após cerca de 1 minuto, através de um exercício proposto com movimentos 

corporais (mãos, pernas e pés), delineado para trabalhar a organização do pensamento e a 

concentração. Este exercício conduziu a um aumento da sua tristeza por não conseguir realizar a 

atividade e a um consequente aumento do estado depressivo, como é visível na BDI da Tabela 4, 

sendo necessário mudar o foco da intervenção.  

Por se verificar que M. H. recorda facilmente e com agrado momentos do seu passado 

associados a determinadas canções, foi-lhe solicitado que escolhesse músicas que estivessem 

associadas aos bons momentos que passara com as pessoas com quem tem maior afinidade, criando 

o seu projeto de vida musical. Com esta atividade pretendia-se aumentar a sua motivação para as 

tarefas, a ativação das suas memórias a longo prazo e a diminuição da perceção e dos pensamentos 

focados na dor.   

A primeira canção selecionada por M. H. foi “Yesterday”, da banda Beatles. Após a análise 

da letra da canção, a utente referiu que a mesma lhe fazia recordar a “boa disposição de ontem, que 

as coisas não resistem ao inesperado e que a pessoa, às vezes, não se reconhece na sombra” (sic). 

Numa dualidade de sentimentos, remeteu também para um sentimento de esperança ao referir “já 

parece que o yesterday came suddenly” (sic). Após explorar esta questão, M. H. concluiu que a 

esperança se associava ao neto novo que iria nascer e que o “não se reconhece na sombra” remetia 

para a incerteza de conseguir tratar dele e segurá-lo no colo devido às dores associadas à sua patologia.   

Como forma de fortalecer as suas relações interpessoais e promover a sua iniciativa, M. H. 

escreveu uma letra para o neto, incorporando-a na melodia da canção Yesterday. A partir desta sessão, 

foi dada primazia à escrita de canções e ao desenvolvimento de temas a partir das mesmas, com vista 

à elaboração do seu projeto de significação pessoal. Segundo os autores Bradt et al. (2015), Clements-

Cortes (2016), Koenig et al. (2013) e Stanczyk (2011), a criatividade implícita na escrita de canções 

permite ao individuo descentrar-se da dor, sentir-se útil na experiência, reelaborar e superar vivências 
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desagradáveis e favorecer as relações interpessoais, através da tradução de emoções em palavras e da 

partilha das mesmas. 

Na sessão seguinte, estava preconizado retomar a atividade anterior e adicionar à melodia 

sequências rítmicas com instrumentos de percussão, no entanto, pelo agravamento do estado 

depressivo da utente e por referir estar “impaciente e agoniada com a canção” (sic), a estagiária 

propôs-lhe que escolhesse outra música do seu interesse, constituinte do seu reportório, e a escrita de 

2 quadras sobre um tema do seu agrado, tentando que a atividade fosse prazerosa para a utente e não 

um momento desagradável. O agravamento do estado depressivo, associado ao efeito neutro do 

exercício de relaxamento poderá explicar o facto do nível de dor se ter mantido no final da sessão 

pelo aumento da sua perceção, tal como afirma Davis (2000). 

A sessão 6 foi demarcada por um agravamento do seu bem-estar pela atribuição do nível 

máximo de dor na escala EN e pelos silêncios frequentes, anedonia, olhar disperso, cabeça curvada 

para baixo e desinteresse pelas atividades – sinais constituintes do quadro depressivo, como 

referenciam Bair et al. (2008) e Breton (2007). Neste dia, a utente recusou todas as atividades 

propostas, inclusive, os exercícios de relaxamento por intolerância ao posicionamento. A estagiária 

optou, então, por uma sessão com formato livre, para que M. H. pudesse usufruir de momentos do 

seu agrado, sugerindo que expusesse verbalmente a sua dor. A utente selecionou a canção Love me 

tender - Elvis Presley – e criou frases com rima sobre a primavera e o inverno.  

Aproveitando o sucesso da atividade, a sessão passou a incluir a execução de canções com o 

acompanhamento da terapeuta e com a utente a acompanhar-se a si própria em percussão, através do 

batimento das mãos na mesa. Com este exercício pretendia-se incentivar o movimento com a mão à 

qual M. H. associava maior nível de dor, promovendo a sua capacidade de lidar com a mesma. Apesar 

de, após alguns minutos, a atividade ter sido interrompida pela presença de dor na mão direita e pela 

incapacidade de M. H. tolerar o erro quando se apercebia que acelerava o ritmo, a intervenção 

permitiu a validação da expressão musical de sentimentos e a consciencialização do seu progresso 

musicoterapêutico, através de um momento de reflexão verbal. 

Atendendo aos objetivos propostos para o problema 2, foi-lhe proposto um exercício de toning 

baseado na atribuição de um som à dor e na execução simultânea de exercícios de respiração e de 

relaxamento muscular. A utente emitiu vocalizos com expressividade e ficou agradada com o 

exercício, remetendo para a sensação de alívio e diminuição de ansiedade proporcionada pela técnica 

descrita, tal como referem Koenig et al. (2013). De seguida, foi-lhe pedido que descrevesse a sua dor 
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e as vivências associadas à doença com base numa melodia de uma canção à sua escolha. A partir da 

melodia da canção “Encosta a tua cabecinha”, M. H entoou a letra que escrevera com o tom de voz 

referente ao nível de dor no momento, dirigindo o olhar para a sua mão simultaneamente. Esta 

atividade envolveu um misto de sentimentos, como fora mencionado pela utente no fim da sessão: 

“revolta”, “suavidade”, tranquilidade”, “esperança”. 

Apesar do insucesso no alívio das dores a longo prazo, como era espectável, as sessões 9 e 10 

foram marcadas pela capacidade de M. H. permanecer mais tempo na mesma atividade, pela 

diminuição de referências à dor durante a sessão ao envolver-se nas atividades propostas e por uma 

maior abertura para a improvisação instrumental. Nesta última atividade, denotou-se uma evolução 

relativamente à interação utente-estagiária através dos diálogos musicais realizados com base nos 

acordes da última canção mencionada e pelo aumento da frequência de olhares, podendo ser explicado 

pela elaboração de um trabalho estruturado e planificado entre ambas e aumento da relação de 

confiança. (Bruscia, 2001; Finlay, 2014; Koenig et al., 2013; Manterola, 2013). 

Com a evolução e exigência constante da utente ao longo da intervenção musicoterapêutica, 

foi ainda desenvolvida uma atividade de execução musical, na qual a utente aprendeu a tocar a 

melodia da canção “Encosta a tua cabecinha” no xilofone. Esta atividade permitiu desenvolver o 

domínio emocional da utente, avaliando positivamente a sua capacidade para tocar no instrumento. 

Também o reforço positivo atribuído pela estagiária ao referir “adorei esta sessão, fizemos aqui hoje 

uma dupla musical maravilhosa” permitiu que a sessão fosse avaliada com palavras positivas.    

A diminuição da pontuação atribuída na BDI, bem como a demonstração de prazer na 

atividade com a atribuição das palavras “satisfação”, “esperança”, “equilíbrio”, “descoberta” e 

“estímulo” e referência à redescoberta de si ao cantar nas sessões, “Algo que não fazia há alguns anos 

atrás” (sic), comprovam os benefícios da música na capacidade de expressão de sentimentos (Guétin 

et al., 2005; Koenig et al., 2013).  

Nas últimas sessões, devido ao agravamento do estado de saúde e consequente aumento do 

nível de dor, verificou-se uma regressão do estado emocional de M. H., voltando a ser visível a sua 

expressão triste e de desconsolo. Ainda assim, M. H. mencionou satisfação consigo mesma por cantar 

e tocar os exercícios de improvisação instrumental propostos no xilofone, demonstrando uma maior 

tolerância à dificuldade e uma reação positiva à sessão ao mencionar “menos tristeza”, “intervalo” e 

“esperança”. Estas sessões foram cruciais para perceber a evolução da utente relativamente ao 
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objetivo “Aumentar o envolvimento em atividades de autovalorização e avaliar positivamente as suas 

capacidades”, traduzindo a sessão em “desbloqueio”, estímulo” e “autoestima”. 

Após a 12ª sessão, a intervenção musicoterapêutica foi interrompida devido a complicações 

na relação da utente com a UTD, na sequência da descoberta de novos dados clínicos e procedimentos 

com os quais a utente veio a discordar. 

Conclusão. Fazendo uma análise geral do caso, é possível inferir que a intervenção 

musicoterapêutica de M. H. teve uma evolução progressiva, essencialmente, no que respeita ao 

estabelecimento de uma relação terapêutica coesa e eficaz e no sucesso das atividades desenvolvidas, 

verificando-se melhorias nos domínios emocional, cognitivo-intelectual e adaptação social. Nas 

primeiras sessões, a utente mostrava-se bastante renitente à realização das atividades planeadas, sendo 

difícil perceber os seus gostos e planear as atividades de forma a atender às suas necessidades. Ao 

descobrir o seu gosto e potencial para a escrita e o seu interesse em aprender a tocar melodias no 

xilofone, foi possível planificar atividades mais dirigidas e focalizadas nos objetivos definidos, 

obtendo, consecutivamente, os resultados pretendidos.  

 A inconstância dos resultados da avaliação da dor para M. H., verificada ao longo das 

semanas é atribuída à incerteza e desilusão com a eficácia dos tratamentos e à elevação da dosagem 

ou alteração da medicação. Na perspetiva de Dale & Stacey (2015), Davis (2000) e Pareja (2008), 

estes fatores interferem com o nível de energia, mobilidade, memória e concentração do individuo, 

contribuindo consequentemente para uma diminuição do nível de QV. Uma outra consequência 

proveniente da ambivalência referida remete para o facto de não ter sido possível seguir planeamento 

inicial definido para todas as sessões devido à imprevisibilidade do estado de saúde de M. H. e 

consequente disposição para a realização das atividades.  

 No que concerne à BDI, denotou-se igualmente uma ambivalência nos resultados 

quantitativos da mesma, não sendo exequível concluir efeitos de melhoria ou agravamento do estado 

depressivo a longo prazo. Esta inconstância de resultados explica a associação dos sentimentos 

depressivos à imprevisibilidade e variação diária do nível de dor crónica. A dificuldade de comprovar 

os efeitos da musicoterapia a longo prazo na utente em causa corrobora os resultados dos estudos de 

Guétin et al. (2005) e Lee (2016).  

Após analisar a escala WHOQOL-Bref, verifica-se que a perceção de QV de M. H. diminuiu 

ao longo das sessões e que, na 7ª e 9ª sessão, o resultado corresponde ao agravamento do seu estado 
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depressivo e se encontra associado ao aumento da dosagem de medicação e à instabilidade do 

processo terapêutico por parte da consulta da dor. 

 Refletindo, por fim, sobre as grelhas de observação inicial e final aplicadas a H. M., verifica-

se uma melhoria em todos os domínios, sendo mais evidente no domínio socio-emocional e musical. 

No domínio cognitivo, evidencia-se a melhoria na capacidade de concentração/foco na atividade e na 

memória a curto prazo; no domínio socio-emocional, na capacidade de expressar os sentimentos/dor, 

na capacidade de manter o contacto visual e na valorização de si mesma; no domínio motor, na 

coordenação e sincronia motora; e no domínio musical na capacidade de improvisação vocal e 

instrumental livre, na capacidade de tocar e cantar em simultâneo e na criação de sequências 

melódicas.  

 Teria sido ainda interessante a aplicação de exercícios de mobilização do corpo com objetos 

imaginários associados à música, percebendo a sua influência na exteriorização da dor através do 

movimento. 

 

Estudo de caso 2 – A. P. 

A. P. é uma utente do sexo feminino, com 58 anos e de nacionalidade portuguesa. É casada, 

tem 2 filhos e é licenciada em línguas, exercendo a profissão de professora de língua inglesa no 3º 

ciclo. Atualmente, reside em Lisboa com o marido e a filha. 

A. P. faz referência à sua infância e juventude como sendo tempos que recorda com saudade. 

A sua adolescência foi marcada por momentos traumáticos, que associa ao seu carácter rebelde. No 

entanto, com o apoio dos seus pais e amigos, conseguiu ultrapassar facilmente os problemas e “crescer 

de forma saudável” (sic).  

No ano em que completou 45 anos, foi diagnosticado ao seu marido um carcinoma da bexiga 

em estadio avançado e com evolução considerável, condicionando, desde então, a sua dinâmica 

familiar. Atualmente, A. P. cuida do marido, faz 2 sessões semanais de hidroginástica e gosta de ler 

livros, transmitir conhecimentos e ver filmes/séries. 

Quanto à história clínica, a utente apresenta um quadro complexo: aos 37 anos, foram-lhe 

diagnosticados quistos na mama esquerda, levando à realização de mamoplastia com remoção de 

gânglios. Aos 45 anos, teve uma queda grave enquanto fazia esqui, fraturando o planalto tibial com 

desenvolvimento de dores no joelho e inflamação da zona do calcanhar (fasceíte plantar bilateral). 
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Em 2011, o diagnóstico de miomas uterinos levou à necessidade de ser submetida a 

histerectomia total. A. P. refere que esta cirurgia teve como consequência o aparecimento de 

alterações ao nível hormonal que, associadas às várias tentativas de perda de peso sem sucesso e à 

partida do filho para Madrid, poderão ter levado à depressão que lhe fora diagnosticada em 2013.  

Em março de 2014, após múltiplas idas à urgência por dor costal incontrolável e após a 

realização de uma pequena cirurgia para excisão de um fibroma na virilha, teve um episódio de edema 

facial grave – celulite facial -, ficando internada para a administração endovenosa de antibiótico até 

à reversão do quadro clínico. As raquialgias foram intensificando ao longo do tempo, motivo pelo 

qual, em 2015, após a realização de vários exames complementares de diagnóstico, lhe foi atribuído 

o diagnóstico de fibromialgia, levando-a a frequentar a consulta da dor na UTD.  

Mesmo após a colocação de bypass gástrico e consequente perda de 51 kg, acrescentando a 

realização de tratamentos de lidocaína para o alívio da dor, o seu bem-estar e a sua perceção de 

qualidade de vida continuavam condicionados, sendo esse o principal motivo de encaminhamento 

para a musicoterapia.  

Fase da avaliação inicial. O primeiro contacto com A. P. ocorreu no momento em que iria 

iniciar uma nova série de 6 tratamentos de lidocaína em fevereiro de 2019. A utente mostrou interesse 

e expectativa na intervenção musicoterapêutica e disponibilizou-se de imediato para a entrevista e 

para o preenchimento dos questionários iniciais. No decurso da entrevista, a utente apresentava-se de 

bom humor, sorridente, expressiva, mantendo contacto ocular frequente. A sua aparência era cuidada 

e falava da sua vida com orgulho e agrado, não mostrando quaisquer sinais de humor depressivo.  

Ao ser questionada sobre a sua experiência e competências musicais, A. P. respondeu que 

aprendeu a tocar órgão na sua infância mas, como não chegava com os pés aos pedais e como tinha 

dificuldade na articulação e coordenação das duas mãos, desistiu. Além do órgão e piano, revelou 

especial interesse pelos instrumentos violino, contrabaixo e flauta. No que respeita aos géneros 

musicais de eleição, referenciou o rock e a música clássica e referiu não gostar de jazz nem de Rhythm 

and Blues.  

A Srª A. P. atribui uma elevada importância à música na sua vida por lhe trazer alento, 

emoções positivas e alegria, bem como recordações associadas à sua infância e adolescência, 

nomeadamente, óperas e teatros que via em família nos teatros de São Carlos e da Trindade e os 

concertos de bandas do tempo da sua adolescência.  
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Tal como no estudo de caso 1, foram aplicadas as escalas BDI e WHOQOL-Bref, cujos 

resultados se encontram descritos na tabela 10, e a escala EN, cuja variação dos valores entre o início 

e o final das sessões é apresentada na tabela 11. 

 

Tabela 10: BDI e WHOQOL- Bref de A. P. 

 

Tabela 11: EN de A. P. – variação entre o início e final das sessões 

 

Logo a partir da 2ª sessão, começou a tornar-se evidente o outro lado das vivências de A. P., 

pois, apesar da sua aparência física, ela verbalizava sentimentos de autodesvalorização e culpa pela 

sua doença e responsabilizava-se pelos seus problemas familiares. Passou então a demonstrar uma 

expressão facial de apatia, cansaço e tristeza. A utente reconheceu que a sua dor física se associava, 

muitas vezes, ao seu estado emocional e que a música constituía um mediador que a auxiliava na 

resolução/descatastrofização dos problemas.  

Também nas primeiras sessões, a utente associou as suas dificuldades de memória para factos 

recentes e do passado ao aumento da dosagem da medicação, sendo um aspeto onde necessitaria de 

investir. Denotou-se ainda que a utente tinha bastante facilidade em escrever e traduzir canções em 

língua inglesa, sendo uma mais-valia para si nas sessões. 

A análise das escalas aplicadas nas primeiras sessões remeteu para um nível de depressão 

grave e uma perceção de QV razoável e permitiu perceber que A. P. revelava falta de motivação para 

a concretização das tarefas, dificuldade em manter a concentração e interesse nas atividades, perda 

Escala BDI e WHOQOL – Bref 

Sessões 1ª  2ª  3ª  4ª  5ª  6ª  7ª  8ª  9ª  10ª  11ª  12ª  13ª 

BDI 31 25 32 35 27 32 23 28 31 30 21 28 21 

WHOQOL - Bref 66 58 62 60 62 63 63 58 60 59 59 68 62 

EN 

Sessões 1ª  2ª  3ª  4ª  5ª  6ª  7ª  8ª  9ª  10ª  11ª  12ª  13ª 

Pontuação início da sessão 5 6 7 7 8 6 7 7 5 8 6 5 6 

Pontuação final da sessão 2 2 4 5 6 5 5 4 4 5 3 2 4 
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de interesse nas relações interpessoais, existência de pensamentos negativos e suicidas e insatisfação 

com a sua aparência física. Segundo os autores Alparslan et al. (2015) e Garza-Villarreal et al. (2014) 

este quadro é comum na pessoa com dor crónica pela tendência ao catastrofismo. 

Na avaliação inicial, constatou-se também que a utente tem amplitude e projeção vocal, é 

afinada, tem facilidade na improvisação vocal e instrumental e tem conhecimentos básicos de 

formação musical que lhe permitiram executar atividades com um maior grau de dificuldade. O nível 

elevado de concentração foi também identificado pela capacidade de manter a sequência melódica 

sugerida, mesmo após a estagiária dar início ao improviso vocal na mesma tonalidade. 

Assim, num contexto de improvisação livre e estruturada, com o estabelecimento de um canal 

de comunicação entre o utente e a estagiária e baseadas em temas pré-definidos; toning; vocalizos e 

atribuição de sons à dor; e seleção e canto de canções da sua preferência, foi elaborado o plano 

terapêutico na 3ª sessão (27/02/2019). 

Plano terapêutico. Tendo em conta os dados de observação, entrevista e instrumentos de 

avaliação, nos quais se destaca uma constante insatisfação da utente consigo mesma, culpabilização 

pelos problemas familiares e desagrado com a sua aparência física, foram delineados os seguintes 

objetivo e sub-objetivos: 

 

Tabela 12: Plano terapêutico de musicoterapia de A. P. – problema 1 

PROBLEMA Nº 1: Pensamentos repetitivos de autodesvalorização e culpabilidade 

Domínio: Emocional (dinâmicas intrapsíquicas e vivências afetivas) 

Objetivos: 

- Aumentar a avaliação positiva de si mesma e a satisfação com as atividades que desenvolve  

Sub-objetivos 

- Manifestar satisfação com o seu 

desempenho nas atividades 

musicais em sessão; 

- Aumentar a valorização positiva 

das suas competências 

interpessoais; 

- Aceitar o aparecimento 

da doença e validar os 

seus sentimentos; 

 

Também no caso de A. P. foi patente a sua dificuldade em desviar-se do foco da dor, 

considerando-a a causa major dos problemas que iam surgindo no seu dia-a-dia. Por esse motivo, 
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foram também propostos os seguintes objetivo e sub-objetivos: 

 

Tabela 13: Plano terapêutico de musicoterapia de A. P. – problema 2 

 

As dificuldades de memória patentes nas queixas da utente e na sua dificuldade em memorizar 

frases melódicas simples ou quadras de uma canção familiar, eram atribuídas pela utente ao aumento 

das doses de medicação e foram, a seu pedido, alvo da intervenção musicoterapêutica, resultando os 

seguintes objetivo e sub-objetivos: 

 

Tabela 14: Plano terapêutico de musicoterapia de A. P. – problema 3 

 

PROBLEMA Nº 2: Pensamentos obsessivos sobre a dor e as suas consequências no dia-a-dia 

Domínio: Cognitivo-Intelectual 

Objetivos: 

- Expandir o foco para observações e experiências musicais, além da sensação de dor; 

Sub-objetivos 

- Expressar a dor 

através da música; 

- Aceitar o grau de interferência 

da dor e circunscrevê-lo; 

- Aumentar o número de verbalizações 

positivas relacionadas com as atividades e 

com o próprio desempenho; 

PROBLEMA Nº 3: Perda de memória  

Domínio: Processos cognitivos (Memória) 

Objetivos: 

- Ativar a memória musical afetiva e autobiográfica; 

Sub-objetivos 

- Expor momentos e 

situações positivas da sua 

vida; 

- Reconstruir a sua 

história individual; 

- Conseguir memorizar as letras que 

escreve e que são adaptadas às músicas que 

seleciona; 
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Narrativa do processo terapêutico e discussão. Durante as 13 sessões realizadas, A. P. manteve 

uma presença assídua e investida nas atividades propostas ao longo do processo terapêutico. Também 

no seu caso, foi definido que cada sessão iniciaria com um momento de improvisação vocal sobre a 

dor, acompanhada pela guitarra e numa sequência de 4 acordes (I, IV, V, I).  

A sessão 2 foi marcada pela melhoria do humor e dos sintomas depressivos da utente, como 

é possível verificar na tabela 7. Esta melhoria coincidiu com a visita do filho de A. P., com quem 

mantém uma relação distante por residir em Madrid, e com um maior entusiasmo com as sessões, 

referindo “Desde que comecei as sessões de musicoterapia, tenho-me sentido melhor” (sic).  

A. P. selecionou a canção Bohemian Rapsody de Queen, referindo gostar da melodia e da 

mensagem subjetiva que a mesma lhe transmite. Após explorar a letra e cantar a música, 

acompanhando com a guitarra, e tendo em conta o interesse demonstrado pelo xilofone, a estagiária 

propôs à utente que tocasse nele a sequência melódica que surge entre as estrofes da música. Após 

prosseguir com exercícios de imitação, repetição e memorização, procedeu-se à conjugação das duas 

técnicas, isto é, cantar a música e tocar a sequência melódica no momento suposto. Este exercício foi 

benéfico na medida em que permitiu exercitar a memória a curto prazo que é frequentemente afetada 

pelos fármacos utilizados na dor crónica (Ferreira-dos-Santos et al., 2018; Stanczyk, 2011). 

A partir da música supramencionada foi ainda proposto um exercício de improvisação 

instrumental. A utente selecionou o tema The wind blows e, sendo acompanhada pela guitarra com a 

melodia da música, foi reproduzindo no xilofone sentimentos relacionados com o vento, com 

mudanças sucessivas de andamento e de intensidade de som. Ao fazer a ligação entre o tema e o seu 

dia-a-dia, A. P. remeteu para a capacidade de “dar menos importância às coisas más” (sic) e relativizar 

os problemas.  

As sessões seguintes incidiram na produção rítmica para desenvolver a coordenação motora e 

a capacidade de concentração. Após o exercício inicial de expressão verbal da dor e da revisão de 

Bohemian Rapsody, cantando e tocando no xilofone a sequência melódica trabalhada, procedeu-se à 

realização de exercícios com ritmos corporais (sequência perna + perna + perna + palma), cantando, 

simultaneamente, a segunda parte da música cujo andamento é mais acelerado. A. P. referiu que o 

exercício realizado fora importante para desenvolver a concentração que, no momento, estava 

condicionada pela alteração da medicação. 

De forma a facilitar a atividade, foi proposto que a utente improvisasse com vocalizos, a partir 

de um tema à sua escolha, em vez de se focar na letra da música. Com a progressão e sucesso da 
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atividade, a estagiária começou a acompanhá-la com uma sequência de sons em modo maior. Além 

de promover a capacidade de concentração, esta atividade pressupôs a estimulação da criatividade, a 

expressão espontânea de sentimentos e de conteúdos internos, bem como o desenvolvimento da 

relação terapêutica em curso (Manterola, 2013). No final A. P., associou a atividade à recordação dos 

passeios e bons momentos que passara em Barcelona com a sua família, comprovando a capacidade 

da música para despertar memórias antigas (Bradt et al, 2016).  

Para além da satisfação por tocar a sequência melódica no xilofone e conseguir concentrar-se 

nas atividades, como é demonstrado nas palavras atribuídas às sessões – “conquista”, “tranquilidade” 

e “desafiador”-, constatou-se uma evolução significativa na relação terapêutica, patente no aumento 

de contacto ocular e nas verbalizações de agradecimento por a ajudar a “esquecer momentaneamente 

os problemas lá fora” (sic). 

Na sessão 5 foi atingido o pico máximo do nível de dor atribuído pela utente ao longo das 13 

sessões, como se verifica na tabela 8. A apreciação, por parte da utente, de que este pico de dor estaria 

associado à ansiedade que tem sentido pela persistência da dor e incapacidade para realizar as tarefas 

do dia-a-dia, revela a natureza de reciprocidade entre as variáveis psicológicas e a vivência de dor 

nestes utentes, tal como descrito em Davis (2000). A utente mostrava-se deprimida com o 

agravamento do estado de saúde do marido e o apresentava um sentimento de responsabilização e 

culpa por não o conseguir ajudar mais. Estes sintomas depressivos explicam o aumento da pontuação 

atribuída na BDI e WHOQOL-Bref relativamente aos itens associados ao agravamento da tristeza e 

cansaço, sensação de futuro sem esperança e diminuição da energia para a o dia-a-dia. 

Com vista à satisfação do seu desempenho nas atividades musicais em sessão, à valorização 

positiva das suas competências, aceitação do aparecimento da doença e validação dos seus 

sentimentos, foi proposto à utente a seleção de uma canção e a atribuição do som de um instrumento 

ao seu estado emocional, pelo que ela referiu a canção Imagine de John Lennon – “sentimentos de 

esperança e suavidade” (sic) - e o trombone, respetivamente. Após entoar a música em “mm” e imitar 

o som do trombone, focando-se na dor, iniciou-se uma atividade de improvisação vocal, do tipo 

pergunta-resposta, onde a utente reproduziu a sua preocupação com as relações afetivas, a 

incapacidade de encontrar resolução para os problemas e o medo do futuro.   

No contexto desta atividade, a utente verbalizou sentimentos de culpa e de incapacidade 

gerados pelo aparecimento da doença, agora revelando um movimento interno para a busca de 

emoções positivas e de motivação para a mudança com expressões como “só vejo nuvens e tenho 
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vontade de largar toda a medicação” (sic), e no final da sessão – “ Tenho de arranjar estratégias para 

me distrair” e “Hoje fui importante na vida de alguém por ter ajudado uma senhora a fazer um exame”. 

Além de ter sido dada primazia à autoexpressão que, segundo Clements-Cortés (2016) e Porter et al. 

(2017), é facilitada pela técnica da improvisação, foi introduzido um momento de reflexão final, 

durante o qual a utente e a estagiária permaneceram em silêncio, discutindo posteriormente, o 

conteúdo subjetivo da experiência. 

As sessões seguintes continuaram a ser marcadas pela expressão de dor, apatia, culpa e 

tristeza. Tendo em conta o andamento acelerado (hard rock), a mensagem expressiva do 2º segmento 

de Bohemian Rapsody e a capacidade de A. P. para se expressar através da escrita, foi-lhe proposto 

que escrevesse sobre a dor para posterior integração da letra na melodia da canção mencionada. Esta 

foi uma das atividades mais significativas e com maior benefício para a utente, na medida em que 

começou a demonstrar alívio ao conseguir exprimir a sua dor, terminando a canção com uma 

mensagem positiva e de esperança. A. P. pediu para intercalar o canto do 1º segmento e a reprodução 

da sequência melódica aprendida no xilofone, executando-as com sucesso.  

Ainda nestas sessões, verificou-se uma evolução na capacidade expressiva e no 

processamento verbal das experiências somáticas, mediado pela improvisação vocal e pelo toning, 

como defendem Clements-Cortes (2016) e Lee (2016). Este facto é confirmado pela capacidade de 

A. P. abordar novos assuntos, pelo aumento do tempo de improvisação sem interferência da estagiária 

e pela consideração de que a musicoterapia é uma força que a estimula e lhe dá esperança. 

Nas sessões 8 e 9, por sugestão da utente, foi explorada uma nova música – No rancho fundo 

de Chitãozinho & Xororó. Segundo ela, a melodia suave despertava-lhe sentimentos de esperança, 

força, paz e relaxamento. Assim, focando a atividade no problema 1, a estagiária sugeriu-lhe que 

escrevesse uma letra para a melodia da canção sobre o poder da música e os benefícios que a 

musicoterapia lhe fora proporcionando. Nesta circunstância comprovou-se o poder da escrita de 

canções na descentralização da atenção na dor, exploração de pensamentos, valorização pessoal e 

fortalecimento das relações, nomeadamente, da relação terapêutica, tal como fora descrito nos estudos 

de Bradt et al. (2015), Lee (2016), Stanczyk (2011) e Koenig et al. (2013). Esta técnica remeteu ainda 

para a capacidade de induzir recordações do passado ao associar os momentos de ensino de inglês e 

os agradecimentos que os alunos lhe fizeram. Foi ainda trabalhada a memorização ao solicitar que 

decorasse as letras que escrevera, o que traria vantagens acrescidas pela facilidade na expressão 

musical, possibilidade de introduzir novos elementos e aumento do contacto visual.  
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Ao longo das semanas, A. P. foi ficando cada vez mais entusiasmada com as sessões de 

musicoterapia, chegando às mesmas com uma expressão mais alegre e descontraída. Aproveitando o 

seu interesse pelo ukelele e proporcionando-lhe uma nova atividade onde sentisse desempenho 

satisfatório, iniciou-se um processo de aprendizagem de notas pertencentes aos acordes da música 

supramencionada, neste instrumento. 

A. P. aprendeu facilmente as notas e conseguiu entoar a melodia da canção em simultâneo, 

em na na na. De seguida, ao adicionar a letra que escrevera, revelou maior dificuldade por necessitar 

de uma maior concentração para manter o foco na letra e nas notas. Neste último exercício, a 

estagiária sentiu uma maior necessidade de apoiar a utente através do canto e sugeriu-lhe que 

decorasse as 2 primeiras estrofes, dando início ao processo de memorização. O gosto pela atividade 

desenvolvida e sentimento de autovalorização foi visível pelo facto da utente cantar a música de forma 

mais expressiva - num tom de voz mais elevado e com o movimento do corpo em simultâneo. 

Aproveitando o sucesso da atividade, a estagiária pediu à utente que improvisasse vocalmente, 

expressando o que sentira com as sessões de musicoterapia, ao som do instrumental do ukelele e da 

guitarra. De entre as frases cantadas, destacaram-se: “Faz-me recordar os velhos tempos”, “Dá-me 

prazer e gosto ao vir para as sessões”, “Não sinto dor nem dá rancor” e “Sinto-me feliz pelo trabalho 

que aqui desenvolvi”. Bradt et al. (2016), Pothoulaki et al. (2012) e Stanczyk (2011) defendem esta 

técnica de associação de conteúdo verbal às atividades musicais, pois permitem atribuir significado à 

experiência ao expor momentos e situações positivas da sua vida e ao reviver a sua história individual.   

A última sessão incidiu maioritariamente no problema 3, promovendo a revisão da história de 

vida da utente, assim como na revisão das músicas utilizadas nas sessões. Apesar de, no início, 

demonstrar tristeza pelo final do processo musicoterapêutico, A. P. considerou a sessão desafiadora, 

admirável e confortante, referindo “a música é a paixão da minha vida e “faz-me recordar bons 

momentos”, tais como aqueles que escrevera e cantara a partir da música selecionada.  

No início da sessão, foi-lhe pedido que, a partir da canção Alecrim que escolhera, improvisasse 

vocalmente, mencionando o motivo da sua preferência e as recordações por ela induzidas. Remeteu 

para as excursões do grupo de jovens que frequentara e para as histórias a elas associadas. De seguida, 

a partir da descrição escrita dos melhores momentos da sua vida e da sua adaptação na melodia da 

canção, foi possível atender à ativação da memória autobiográfica e, consequente, recuperação de 

uma visão positiva da sua vida. Para finalizar o processo, foram revistas as canções Bohemian 
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Rapsody e No rancho fundo com a letra adaptada e escrita por A. P., sendo incentivada a cantá-las 

futuramente quando o nível de dor se intensificasse e se sentisse mais deprimida. 

Conclusão. Fazendo uma análise global das sessões, é possível depreender o cumprimento do 

plano terapêutico definido para a utente em questão. Apesar da existência de progressos e regressões 

ao longo do processo musicoterapêutico, o mesmo culminou com uma melhoria no estado depressivo, 

na perceção de QV e na capacidade expressiva, bem como na redução de ansiedade e na capacidade 

de focagem nas atividades desenvolvidas. Também no caso de A. P. foi dada preferência à utilização 

de experiências musicais ao vivo, não só pela personalização da interação, como também pelas 

possibilidades que esta proporciona de autoexpressão e tomada de consciência de si mesma 

(Clements-Cortés, 2016; Koenig et al., 2013; Stanczyk, 2011). 

A partir do cálculo da média da BDI, verifica-se que a utente se situa no parâmetro da 

depressão grave (25,83), apesar de se ter verificado melhoria em alguns parâmetros da escala nas 

últimas sessões, nomeadamente, na ausência de tristeza e valorização da sua aparência. A última 

sessão coincidiu com o resultado mais baixo da BDI, posicionando a utente no nível de depressão 

moderada. Este resultado corrobora a ideia de que a musicoterapia tem efeitos benéficos na 

diminuição dos sintomas depressivos ao longo do tempo. No entanto, como referem Guétin et al. 

(2005) e Lee (2016), seriam necessárias mais sessões para afirmar indubitavelmente esse facto e para 

refletir sobre a discrepância entre os resultados da escala e os dados de observação clínica nas sessões 

uma vez que a música e a expressão não-verbal podem levar ao abandono de esquemas mentais 

relacionados com o pensamento negativista e consequente depressão. 

No que respeita à escala WHOQOL-Bref, os resultados variaram entre 58 e 70, remetendo 

para uma constante perceção de QV. Não havendo alterações significativas nos scores da escala, 

verificam-se alguns sinais de melhoria no que diz respeito ao investimento nas tarefas e gratificação 

pessoal com as mesmas. 

Comparando as grelhas de observação inicial e final da utente, verificaram-se progressos no 

domínio cognitivo pela capacidade de manter o pensamento sequencial e organizado nas atividades 

desenvolvidas, conseguindo descrever as vivências associadas a canções do seu ISO e aumentar o 

número de verbalizações positivas associadas ao seu desempenho. O trabalho focalizado na 

capacidade de concentração possibilitou também obter melhorias no domínio motor ao promover a 

ritmicidade e a coordenação dos movimentos.  



A Musicoterapia como promotora do alívio da dor crónica 

 

74 

Daniela Maria Crespo Brites 

 

A partir da análise das escalas e das palavras atribuídas pela utente à sua vivência nas sessões, 

constatou-se a existência de progressos na expressão de sentimentos/dor/afetos e valorização das suas 

competências, permitindo atingir os sub-objetivos definidos para esse domínio. Por fim, foi sentido 

o desenvolvimento de uma forte relação empática entre a utente e a estagiária, no seio da qual se 

observou um envolvimento crescente nas atividades musicais e na escrita de letras de canções. 

Fazendo uma análise geral dos resultados adquiridos na progressão das sessões, denota-se que 

a utente passou a verbalizar palavras positivas acerca de si e a valorizar as suas competências 

interpessoais ao sentir que a atividade musical fora gratificante e ao dirigir o foco para observações e 

experiências musicais, além da sensação de dor. Teria ainda sido benéfico investir na execução 

musical, uma vez que foi uma das atividades com maior sucesso para a utente, e a sua integração no 

setting de musicoterapia em grupo com vista ao aumento da socialização e valorização das suas 

capacidades. 
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Outras intervenções clínicas 

 

Além dos casos acima descritos, foram ainda realizadas intervenções de musicoterapia com 

18 utentes que serão descritas de seguida de forma breve. Para simplificar a sua compreensão, foram 

agrupadas em casos que usufruíram apenas de uma sessão, casos que usufruíram de 1 a 5 sessões e 

casos com intervenção contínua, usufruindo de 5 ou mais sessões. 

 

Casos de sessão única 

Neste capítulo serão brevemente descritas as intervenções de musicoterapia realizadas com os 

restantes utentes descritos na tabela 2. 

Os utentes A. M., A. C., B. A., B. F., A. A. P., A. R. e I. C. participaram apenas na primeira 

sessão onde se realizou a entrevista, acabando por adquirir somente os seus dados e não definir 

objetivos para a elaboração do plano terapêutico individual. Por esse motivo, não serão descritas 

informações adicionais sobre os mesmos, utilizando apenas os dados importantes para o estudo, que 

se encontram descritos nas tabelas 1 e 2. 

 

Casos de intervenção breve (1 a 5) 

G. G., A. R. A., R. C., M. L. e Q. S. realizaram apenas 3 sessões por indisponibilidade de 

regressarem ao serviço após o final dos tratamentos. 

A Srª G. G. é uma utente de 73 anos, divorciada, reformada e reside em Lisboa com a sua 

filha. Está diagnosticada com patologia da coluna (lombalgia e parestesias dos membros) e frequenta 

a consulta da dor desde 2016, realizando tratamentos de lidocaína na UTD. A Srª G. G. foi 

encaminhada para a musicoterapia por demonstrar gosto pela música, referindo que a mesma faz parte 

do seu dia-a-dia, e por acreditar na sua potencialidade para o alívio da dor. Refere gostar muito de 

música portuguesa por lhe permitir recordar os bailes e as festas características da terra onde passou 

a sua infância.  

A Srª G. G. apresentava um quadro de ansiedade, dificuldades de concentração e o seu 

discurso era maioritariamente centrado nas experiências traumáticas vividas com o ex-marido. O 

objetivo da intervenção musicoterapêutica foi promover a expressão de emoções e a elaboração de 
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experiências passadas. As sessões foram essencialmente preenchidas com a revisão de repertório da 

preferência da utente, o canto acompanhado e a escrita de canções. Infelizmente, a Srª G. G. deixou 

de comparecer às sessões e manteve-se incontactável até ao final do período de estágio. No curso das 

3 sessões em que participou, verificou-se uma redução do nível de dor, segundo a EN, e a BDI revelou 

um nível de depressão leve. 

A Srª A. R. A. é uma utente de 63 anos, casada, reformada e tem 2 filhos. Em 2011, A. R. A. 

sofreu um AVC hemorrágico que a deixou incapacitada para realizar movimentos do lado direito 

(hemiparesia). Em 2018 recorreu à UTD por dor neuropática, iniciando a realização de tratamentos 

de perfusão de lidocaína. A utente é muito extrovertida, expressiva e verborreica e refere gostar de 

música clássica e músicas dos anos 70 que lhe permitem relaxar e relembrar bons momentos do seu 

passado, razões pelas quais foi encaminhada para a musicoterapia. 

Na avaliação inicial realizada, foi dada particular atenção à dificuldade na mobilidade e 

execução de movimentos com o membro superior direito (MSD) e, por isso, o objetivo terapêutico 

centrou-se na melhoria da funcionalidade do lado direito. As atividades delineadas incidiram em 

exercícios de improvisação instrumental estruturada, incentivando à utilização da mão direita, e 

expressão livre de movimentos corporais ao som de Amazing Grace, tocado ao vivo com violino. Ao 

longo das sessões, a utente utilizou a mão direita para pegar nos instrumentos, tocando a um ritmo 

mais lento e verificou-se um aumento da extensão de movimentos com o MSD aquando da audição 

da música tocada ao vivo. O resultado central das intervenções recaiu sobre a redução do nível de 

dor, traduzida em sentimentos de “alegria”, “emoção”, “exaltação” (sic). No entanto, também por 

dificuldade ao nível do transporte, não foi possível dar continuidade ao processo musicoterapêutico. 

A Srª. R. C. foi a utente mais jovem que usufruiu de sessões de musicoterapia ao longo do 

estágio. Tem 36 anos, é casada e vive em Alcanena. É licenciada em enfermagem e trabalhou em 

contexto de cuidados intensivos e centro de saúde. Em 2017, na consulta da dor, foi-lhe diagnosticado 

Síndrome de Dor Regional Reflexa decorrente de uma queda com entorse grave no pé direito que lhe 

condicionou gravemente a sua autonomia e independência no dia-a-dia.  

Após uma conversa informal no decorrer de um dos tratamentos, percebeu-se que R. C. gosta 

de música, na medida em que acredita que a mesma lhe ajuda no bem-estar psicológico e facilita a 

aceitação das situações, acalmando-a. Por estes motivos e associando o facto de na sua infância ter 

estudado flauta, piano e trompete, foi-lhe proposta a intervenção musicoterapêutica.  
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Ao longo da 1ª e 2ª sessão foi percetível a sua revolta com o processo de indeminização 

referente ao acidente e aos incidentes das cirurgias que agravaram a sua condição, levando à perda de 

autonomia e dificuldade em abordar a situação. Assim, e por se incluir no nível de depressão grave 

na escala BDI, foi definido como objetivo terapêutico o aumento da expressão de emoções. Nas 

sessões, foram realizadas atividades de expressão não-verbal da dor através de instrumentos de 

percussão simples e canto de uma canção da sua preferência. Apesar de a utente ter frequentado 

apenas 3 sessões de musicoterapia por indisponibilidade na sua continuação, pode afirmar-se que o 

objetivo definido foi alcançado pois, na última sessão, a partir da exploração da canção You raise me 

up de Josh Groban, R. C. expôs o que sentira ao condicionar a vida dos que a rodeiam por necessitar 

constantemente do seu apoio para as AVD.   

A Srª. M. L. tem 62 anos, é reformada, viúva, tem 2 filhos e vive no Cacém. Há 13 anos esteve 

internada por um vírus que se infiltrou na medula óssea – mielite transversa –, condicionando-lhe a 

mobilidade e consequente bem-estar por presença de constante de dor. Atualmente, desloca-se numa 

cadeira de rodas. M. L. frequenta a consulta de dor desde 2013 e faz tratamentos de lidocaína e 

ozonoterapia com regularidade. Foi encaminhada para a musicoterapia pela sua labilidade emocional 

e estado depressivo observado ao longo de uma conversa informal e por demonstrar interesse em 

usufruir de intervenção no setting musicoterapêutico, acreditando que a música lhe alivia a dor. Com 

base nesta informação, o objetivo central da intervenção incidiu na exploração de memórias positivas 

na dimensão metafórica da experiência musical.  

As 3 sessões realizadas focaram-se na expressão verbal da dor, acompanhada por um 

instrumental tocado na guitarra, no canto acompanhado de repertório da preferência da utente e na 

escrita de uma canção sobre um tema à sua escolha. Também neste caso, o objetivo foi condicionado 

pelo número de sessões realizadas, no entanto, a utente conseguiu escrever duas estrofes sobre o seu 

namoro, período que referencia com agrado, cantando-as a partir da melodia da canção Cinderela de 

Carlos Paião. A partir da intervenção musicoterapêutica, a utente mencionou sentir relaxamento, 

tranquilidade e bem-estar ao conseguir “recordar e cantar a sua história de amor” (sic) e a BDI revelou 

um nível de depressão leve. 

A Srª. Q. S. é uma utente de 59 anos, doutorada em fisioterapia e reformada por invalidez, 

após ter sido vítima de um atropelamento. Q. S. frequenta a consulta da dor e realiza tratamentos de 

perfusão de lidocaína desde há 6 anos devido ao desenvolvimento de dor crónica decorrente do 

atropelamento. Após ter sido abordada sobre a musicoterapia, a utente demonstrou interesse em 
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usufruir das sessões, mencionando que a música lhe “acrescenta bem-estar” (sic), remete a 

recordações de infância e pode permitir a redução da medicação relacionada com o domínio psíquico. 

A utente em questão tem uma personalidade forte e excêntrica, e, por isso, foi difícil perceber 

as suas dificuldades nos diferentes domínios, no tempo preconizado para o efeito. Assim, durante as 

3 sessões realizadas, o objetivo da intervenção incidiu na promoção da expressão de emoções através 

da experiência musical. Na 2ª e 3ª sessão, a utente cantou a música que escolhera - Your raise me up 

- e, acompanhada pela guitarra, explicou o motivo da sua opção, remetendo para a história do 

atropelamento. Assim, o resultado central da intervenção traduziu-se na diminuição do nível de dor 

na EN (31). Não foi possível dar continuidade ao processo musicoterapêutico pela sua ausência 

nas sessões seguintes, associada à dificuldade de transporte.  

A Srª. M. D. é casada, tem 2 filhos e reside em Carnaxide. Atualmente, é empregada doméstica 

e babysister. M. D. realizou 5 sessões de musicoterapia e interrompeu o processo musicoterapêutico 

em curso por falta de comparência nas sessões que iam sendo marcadas. Considera que, a partir da 

sua adolescência, começou a perder a sua identidade, pelas mudanças na aparência física, pelas 

dificuldades financeiras e pela necessidade em mudar de área de residência para a procura de 

melhores condições de vida.  

A Srª M. D. foi encaminhada para a musicoterapia por demonstrar curiosidade na 

potencialidade da música para o alívio da dor, referenciando que a mesma lhe permite relaxar e 

descontrair. Nesse âmbito, considerando os problemas relacionados com o seu self e autoconfiança, 

o objetivo terapêutico recaiu na maximização da capacidade da utente para a diminuição dos 

problemas. O formato das sessões incluiu técnicas como a escuta ativa, exploração de letras e canto 

de canções de referência da utente e escrita de letras. M. D. referiu que as sessões lhe permitiam 

esquecer temporariamente os problemas, despertando o sentimento de “saudade de ser quem era” 

(sic), e lhe permitiram falar de si, partilhando os seus sentimentos. Ao conseguir cantar as quadras 

que escrevera na canção Anel de Rubi, a utente demonstrou satisfação, conseguindo abstrair-se dos 

problemas e da dor, concluindo, assim, que o objetivo fora atingido.  

O Sr. J. P. foi o único utente do sexo masculino que participou nas sessões de musicoterapia 

ao longo do estágio. Tem 53 anos, é casado, tem 2 filhos, reside em Lisboa e é funcionário público. 

A sua infância foi marcada por uma série de acontecimentos traumáticos, nomeadamente, a morte de 

um irmão mais novo devido a uma queda no elevador do prédio onde morava, a hospitalização do pai 
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e consequente alteração da dinâmica familiar pela sua doença e pela falência da empresa onde 

trabalhava.   

Em 2008 foi-lhe diagnosticada dor neuropática na consulta de dor, decorrente de uma queda 

em 2002 com consequente entorse do pé direito que lhe condicionou a mobilidade e bem-estar pela 

presença contínua de dor. J. P. foi referenciado para a musicoterapia pela psicóloga da UTD por 

demonstrar gosto pela música e acreditar na sua capacidade de desviar o foco da dor, e por, segundo 

a mesma, necessitar de uma terapia que o envolvesse mais ativamente.  

Na sessão 1, J. P. demonstrou ser um homem reservado e pouco expressivo. Por este motivo, 

o objetivo central incidiu em facilitar a expressão de si. As atividades planeadas envolveram o canto 

e exploração de letras de canções da sua referência e improvisação instrumental livre com base no 

tema “Como eu me sinto”. Ao longo das sessões verificou-se um agravamento do seu estado 

depressivo que condicionou a sua disponibilidade e abertura para as sessões, como é comprovado 

pelos resultados da BDI. Conclui-se que o objetivo não fora alcançado pois, além do utente 

demonstrar dificuldade na expressão verbal dos seus sentimentos, recusou a maioria das atividades, 

referindo ter sono e estar preocupado com os exames que teria de realizar, concretizando apenas 4 

sessões.   

A Srª. M. V. tem 59 anos, é casada, tem 1 filha, reside em Lisboa e é técnica de desenho. Em 

2018, nas consultas da dor, foi-lhe diagnosticada dor neurogénica fronto-parietal esquerda, no 

primeiro ramo do nervo trigémio. Após perceber o seu gosto pessoal pela música e credibilidade 

relativamente à sua potencialidade para o alívio da dor através da intervenção musicoterapêutica, 

começou a frequentar as sessões semanalmente.  

Pela estabilidade emocional demonstrada ao longo das sessões, o objetivo terapêutico geral 

incidiu na mudança de foco da dor e dos problemas para algo de interesse pessoal. Foram então 

delineadas atividades mediadas por técnicas passivas e ativas, nomeadamente, seleção e canto de 

canções da sua preferência (Não há estrelas no céu e Dona Maria), acompanhadas pela guitarra, 

improvisação instrumental e escrita de poemas sobre os temas selecionados para cada sessão – “O 

neto”, “A praia”, “Cascatas” e “Chuva”. Ao longo das sessões verificou-se que as atividades 

realizadas atenderam à concretização do objetivo pois denotou-se uma diminuição do nível de dor em 

todas as sessões (4  3; 3  2; 5  3; 6  5 e 7  6) e a utente proferiu “as sessões são o momento 

em que me consigo esquecer da dor e onde consigo relaxar” (sic).  
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Casos de intervenção contínua (com mais de 5 sessões) 

A Srª A. A. foi uma das utentes mais interessadas e assíduas nas sessões de musicoterapia, 

realizando a totalidade das sessões planeadas (12 sessões). Tem 57 anos, é solteira, licenciada, 

funcionária pública e vive em Lisboa. É uma pessoa bastante reservada e pouco comunicativa, no 

entanto, bastante ativa em termos laborais. No que diz respeito ao seu passado, a utente referenciou 

a infância e adolescência como períodos conturbados pela sua dificuldade no domínio da linguagem 

e na mobilidade pela carência de cálcio. A. A. associa estas situações à sua personalidade, 

nomeadamente, à timidez e solidão, que condicionam os seus relacionamentos pela dificuldade em 

expressar-se e pelo medo de se aproximar do outro.    

Em 2015 começou a frequentar a UTD pelo diagnóstico de enxaquecas e Síndrome da Dor 

Regional Complexa do pé esquerdo, decorrente de uma queda nas escadas rolantes do metro. 

Atualmente, necessita do apoio de canadianas. No primeiro contacto com a utente, foi possível 

perceber o seu gosto pela música, ao constatar que a música a “transfere para outra dimensão e que 

distrai dos problemas” (sic) e a falta de confiança e desvalorização de si mesma ao citar expressões 

como “ninguém quer uma pessoa que não consegue ser produtiva” e “sou uma atrasada mental” (sic), 

levando ao seu encaminhamento para a musicoterapia.  

No decorrer das sessões, foram delineados diferentes objetivos e atividades terapêuticas 

contudo, o objetivo geral incidiu no aumento da sua autoconfiança, fazendo verbalizações positivas 

sobre si mesma, através da exploração das suas necessidades afetivas e relacionais. A metodologia 

das sessões incidiu na técnica toning e improvisação instrumental, a partir dos acordes da peça Canon, 

de Pachebel; canto e exploração de letras de canções da sua preferência (I don’t like Mondays, 

Hallellujah e Teu olhar); escrita de letras sobre a dor e progressos com a musicoterapia; execução da 

melodia da canção Hallellujah no xilofone e improvisação vocal. Nas primeiras sessões, A. A. 

apresentava-se com fácies triste e olhos semicerrados, demonstrando indiferença e indisponibilidade 

para a relação e referindo desmotivação relativamente à sua patologia.  

Relativamente aos progressos terapêuticos, foi observado uma melhoria na capacidade de 

expressão da dor, através da escrita de uma letra na qual A. A. associou a dor a uma pessoa que queria 

o seu bem, moldando assim o seu conceito. Além disso, exprimiu sentimentos relativamente ao 

falecimento do seu pai, algo que ainda a perturbava, e proferiu “Nunca pensei conseguir escrever 

sobre mim e muito menos voltar a cantar” e “A musicoterapia trouxe-me positividade e tem-me 

ajudado a enfrentar as limitações com que me deparo no dia-a-dia (…) conseguiu tirar-me da prisão 
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onde me encontrava” (sic). A. A. passou a aceitar a doença, apresentando-se sorridente, mais 

expressiva e satisfeita ao nível pessoal, comprovado pela diminuição do estado depressivo na BDI, 

pela diminuição constante do nível de dor e pelas palavras “excelente”, “divertido”, “sonoridade”, 

“esquecimento”, “melhoria”, “estimulante” e “motivadora” que a utente mencionara ao longo das 

sessões. 

A Srª. M. F. tem 52 anos, reside em Lisboa e é administrativa. É casada e tem 1 filha com 

quem tem uma relação conflituosa. Após um acidente de viação, foi-lhe diagnosticado, em dezembro 

de 2018, fibromialgia, motivo pelo qual começou a frequentar a consulta da dor na UTD. Após uma 

conversa informal sobre os objetivos da musicoterapia, M. F. referiu que gostaria de usufruir das 

sessões por acreditar que a música auxilia na concentração e relaxa. No primeiro contacto com a 

utente foi percetível alguma instabilidade emocional e desvalorização pessoal particularmente 

associados às relações conflituosas que mantinha com o marido e com a filha.  

O objetivo geral da intervenção incidiu na restruturação das dinâmicas afetivas através da 

experiência musical. Para isso foram utilizadas técnicas como a improvisação vocal e seleção de 2 

canções que traduzissem o seu estado emocional e que cujas frases pudessem ser adaptadas na escrita 

de uma letra mais individual. Ao longo das 7 sessões realizadas, verificou-se uma evolução do 

processo terapêutico pois a utente aceitava mais facilmente a sua aparência e expressava os 

sentimentos relacionados com os seus padrões de relacionamento através da improvisação vocal, 

referindo “as sessões tiram-me a capa e deixam-me nua” (sic). A restruturação das dinâmicas afetivas, 

bem como a criação de uma relação terapêutica eficaz, foram conseguidas, o que foi comprovado ao 

M. F. referir agrado por conseguir reproduzir através do canto um dos melhores dias da sua vida (dia 

do casamento) e partilhar a canção que escrevera com a família.   

A Srª. C. M. tem 50 anos, é casada e reside em Lisboa. É licenciada em direito e trabalha 

atualmente como jurista. Em 2017, após a descoberta de um linfoma, foi operada por lhe ter sido 

diagnosticada uma patologia na coluna. C. M. permanecia com lombalgias fortes e constantes, motivo 

pelo qual começou a ser seguida na consulta de dor na UTD a partir de 2018. C. M. é uma pessoa 

excêntrica, extrovertida, expressiva, alegre e afável, que gosta de personalizar todas as suas roupas e 

acessórios com missangas. Relativamente aos acontecimentos mais marcantes da sua vida, fez 

referência ao facto de ter sido vítima de bullying na adolescência e ter tido 2 abortos espontâneos em 

gravidezes planeadas.  
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A utente foi encaminhada para a musicoterapia por demonstrar gosto pela música, remetendo 

para a sua capacidade lhe trazer recordações da sua infância associadas à forte união na sua família e 

manifestar interesse relativamente aos benefícios da musicoterapia sobre a dor. Nas primeiras sessões, 

foi percetível a dificuldade de C. M. em manter a concentração nas atividades musicais 

desempenhadas, associada ao pensamento desorganizado e ao seu ritmo biológico acelerado. Neste 

sentido, definiu-se como objetivo terapêutico geral o aumento da capacidade de concentração nas 

atividades. As atividades terapêuticas desenvolvidas focaram-se nas músicas da sua referência, 

nomeadamente, You are the reason, incidindo na sua execução musical a um ritmo constante 

conduzido pela estagiária, na expressão de sentimentos com base na improvisação vocal e na escrita 

de uma letra sobre o tema o amor.   

A estagiária apercebeu-se que a utente tinha dificuldade em abstrair-se dos problemas 

relacionados com o seu trabalho, passando a maioria do tempo a falar deles. Nesse sentido, uma das 

estratégias desenvolvidas incidiu na redução do tempo permitido para o efeito, promovendo o 

aumento do foco na atividade musical e consequente abstração dos problemas. É possível inferir que 

o objetivo definido fora atingido pelo facto do tempo de concentração nas atividades ter aumentado 

ao longo das 12 sessões realizadas e de a utente referir “descontração”, “harmonia”, “pacificador” 

“esqueci-me dos problemas”. Denotou-se ainda um sentimento de valorização pessoal com a escrita 

da letra da canção ao referir “Sinto-me uma compositora, descobri algo que não sabia que conseguia“ 

(sic).   
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Outras atividades realizadas 

 

Além das sessões individuais descritas anteriormente, foram realizadas outras atividades 

durante o período de estágio para demonstrar a importância do setting da musicoterapia e dos seus 

benefícios nos utentes diagnosticados com dor crónica. 

Após ter sido solicitada, pela orientadora, a realização de uma breve apresentação à equipa da 

UTD sobre a musicoterapia e o seu papel na atuação em doentes com dor crónica, a estagiária 

elaborou uma apresentação em suporte power-point (Apêndice N), onde explanou o conceito de 

musicoterapia, os seus benefícios no alívio da dor, os objetivos propostos para o estágio e as 

estratégias, técnicas e modelos de musicoterapia a utilizar para os alcançar. Uma vez que o estágio 

fora facilitado pela solicitude do enfermeiro Diretor do Hospital, a estagiária decidiu convidá-lo a 

assistir também à apresentação. Após o convite ao enfermeiro Diretor, este considerou alargar o 

convite aos enfermeiros coordenadores dos serviços de forma a despertar-lhes o interesse na área. 

Assim, no dia 18 de fevereiro, foi feita a referida apresentação para os profissionais da UTD, 

o enfermeiro Diretor e alguns dos enfermeiros coordenadores a quem fora feito o convite. No final, 

mostraram-se interessados na musicoterapia e sugeriram a possibilidade de eventualmente alargar 

este tipo de intervenção a outros serviços do HLL pelos efeitos da música na redução de sintomas e 

promoção do bem-estar dos utentes.  

A intervenção musicoterapêutica em sessões de grupo não chegou a ser concretizada, não só 

pela dinâmica dos tratamentos e do próprio serviço, mas também pela indisponibilidade dos utentes. 

No entanto, como forma de sensibilizar os profissionais da UTD e permitir a sua compreensão 

relativamente aos benefícios da musicoterapia, a estagiária propôs-lhes a realização de uma pequena 

sessão de grupo, de 30 minutos, à qual atribuiu o tema “Eu era…”. A escolha do tema baseou-se na 

possibilidade de permitir aos profissionais recordarem o seu passado, conseguindo reproduzir as suas 

memórias, através dos instrumentos de percussão simples disponibilizados, e fortalecerem as suas 

relações interpessoais ao tocarem em conjunto. Assim, além do seu contexto recreativo e de distração, 

foi definido como objetivo para a sessão a indução de memórias do passado com base na composição 

musical de grupo criada.  

Após a apresentação do tema e a partir da utilização da técnica de improvisação instrumental 

livre, os profissionais começaram por experimentar alguns dos instrumentos de percussão que se 

encontravam dispostos à sua frente (xilofone, maracas, clavas, pau de chuva, tambor e reco-reco). 
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Posteriormente à seleção do instrumento com o qual mais se identificavam e o início da produção de 

sons, a estagiária foi moderando a atividade, acompanhando com uma estrutura rítmica simples. No 

final desta atividade, os profissionais mencionaram que a música lhes despertou memórias vividas na 

sua adolescência, nomeadamente, os momentos em que frequentavam as discotecas e bares e o 

convívio com os seus amigos.  

Para finalizar, foi pedido aos participantes que escolhessem uma música para cantarem e 

tocarem em grupo, mencionando o Anel de Rubi de Rui Veloso, e improvisarem vocalmente sobre o 

tema proposto, falando sobre a sua infância e adolescência. Segundo a Enfª Adriana e a Enfª Lara, 

esta atividade foi bastante positiva na medida em que puderam abstrair-se do trabalho que tinham 

pendente e lhes despertou sensações como "paz, alegria, saudade e satisfação" (sic). Além disso, 

permitiu-lhes compreender de que forma a musicoterapia atuou nos utentes que usufruíram das 

sessões ao longo do período de estágio e a importância da inclusão desta intervenção no processo 

terapêutico multidisciplinar, referindo que seria benéfica a sua continuidade.
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Pertinência dos resultados adquiridos 

 

Fazendo uma análise global das atividades realizadas ao longo do estágio, é possível constatar 

a importância da musicoterapia no setting da medicina, particularmente, na dor crónica, ao contribuir 

para a sua diminuição e para o controlo dos sintomas que lhe estão associados. Ao longo do estágio 

foi possível confirmar a necessidade de incorporar a musicoterapia no plano terapêutico desta 

população e sensibilizar a equipa multidisciplinar da UTD para o efeito. A maioria destes utentes tem 

o diagnóstico de depressão associado, o que foi comprovado nas sessões ao observar-se uma maior 

sensibilidade, pensamentos negativos e falta de autoconfiança. Nesse sentindo, e tendo em conta a 

literatura descrita, é importante a intervenção musicoterapêutica no controlo da sintomatologia 

depressiva e, consequentemente, na diminuição da perceção de dor e melhoria da QV. 

Tal como está descrito em Gjesdal, Dysvik & Furnes (2017), foi possível perceber que a 

experiência de dor é individual e é influenciada por um conjunto de fatores emocionais. Como tal, 

esta individualidade foi tida em conta nas sessões de musicoterapia, indo ao encontro da teoria do 

ISO musical de Benenzon (1997) que remete ao facto da música ter um significado individual e 

subjetivo, necessitando de ser adaptada com a definição de objetivos específicos direcionados à 

pessoa, aos seus problemas e ao seu contexto, tal como descreve Bruscia (2000). 

Tanto nos casos de intervenção breve como nos de intervenção contínua observaram-se 

resultados interessantes que incidem sobretudo no movimento de empowerment, defendido por 

Clements-Cortes (2016) e traduzido em expressões como “eu consegui mesmo fazer isto?!” (sic). O 

sucesso obtido na realização das atividades terapêuticas planeadas permitiu aos utentes a 

manifestação de sentimentos de agrado e valorização pessoal, conseguindo exprimir emoções 

reprimidas, mudar o foco da dor para a experiência musical, aumentar a sua autoconfiança, restruturar 

as suas dinâmicas afetivas e melhorar o estado depressivo, como é possível verificar nos resultados 

dos instrumentos de avaliação quantitativa utilizados. Estes resultados associam-se à capacidade para 

a adoção de estratégias de coping eficazes, sendo o musicoterapeuta um mediador que induz ao 

confronto, à resolução ativa dos problemas e ao controlo das emoções através da experiência musical.  

  Relativamente às técnicas utilizadas, verificou-se que a música ao vivo teve maior impacto 

pela personalização da interação musicoterapeuta – utente. A escrita de letras, canto de canções e a 

improvisação foram as técnicas mais utilizadas por refletirem as emoções reprimidas sem a 

necessidade de recorrer à linguagem verbal e por induzirem sentimentos de valorização pessoal.   
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Conclusão 

 

Atualmente, percebe-se a importância da aplicação da musicoterapia na área da dor, 

particularmente, na dor crónica, pela sua complexidade e interferência no individuo ao nível de todas 

as sua dimensões. Além de estar associada ao aumento da morbilidade, absentismo e incapacidade 

temporária/permanente, a dor crónica compromete a QV do doente e das famílias e gera elevados 

custos aos sistemas de saúde, sendo por isso necessário intervir e proporcionar meios e terapias que 

auxiliem no seu alívio e controlo. A musicoterapia surge então como uma terapia que, mesmo quando 

é aplicada a curto-médio prazo, apresenta resultados positivos, em particular nos domínios emocional, 

psicossomático e relacional. 

A partir das intervenções realizadas, dos resultados adquiridos e da análise da literatura 

referente ao tema em estudo, foi possível perceber que a intervenção musicoterapêutica tem 

interferência na diminuição e controlo da dor, através de um conjunto de fatores associados à criação 

de um ambiente sonoro familiar e agradável nas sessões, potenciado pelo desenvolvimento de uma 

relação terapêutica eficaz. Associado à instabilidade emocional e dificuldade de expressão vigentes 

nestes utentes, percebeu-se ainda que a valorização das suas preferências musicais e a promoção da 

sua participação ativa e criativa facilitam a expressão de sentimentos e a identificação dos 

acontecimentos que provocavam angústia, levando à alteração do estado depressivo e ansioso. 

Neste sentido, importa fazer referência ao facto de que a relação terapêutica estabelecida entre 

a estagiária e os utentes foi a base para a aquisição de ganhos e sucesso com a musicoterapia. Na 

maioria das sessões, verificou-se uma diminuição do nível de dor atribuído no início e final das 

mesmas e uma melhoria do estado depressivo dos utentes. Infelizmente, não foi possível trabalhar em 

setting de grupo como fora planeado, sendo, por isso, importante refletir sobre a sua consideração em 

intervenções e investigações futuras pela relevância da partilha de experiências comuns e promoção 

do domínio social. 

Numa análise retrospetiva do curso deste estágio, considera-se que a maioria dos objetivos 

propostos foi alcançada, ainda que seja imprescindível continuar a sensibilizar os profissionais para 

a necessidade de uma intervenção continuada da musicoterapia neste tipo de unidades hospitalares. 

Embora seja uma área pouco explorada, com um conjunto reduzido de estudos empíricos que 

produzam evidências possíveis de generalizar e ainda que existam entraves institucionais à integração 

da musicoterapia no plano de tratamento multidisciplinar da UTD, a realização deste estágio constitui 
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um passo crucial para despertar o interesse dos profissionais para o leque de intervenções terapêuticas 

dirigidas ao controlo da dor e confirmar que a musicoterapia permite ir ao encontro das necessidades 

básicas do ser humano, para além da constatação da redução de sintomas, de um melhor 

funcionamento nas atividades de vida diária e consequente melhoria da qualidade de vida. Também 

a apresentação formal sobre musicoterapia à equipa multidisciplinar do hospital e a sessão de grupo 

com as enfermeiras da UTD permitiram a sensibilização dos profissionais para a importância de 

incluir a musicoterapia no processo terapêutico dos utentes. 

A utilização dos instrumentos de recolha de dados quantitativos foi importante pois permitiu 

comprovar objetivamente os resultados benéficos da intervenção musicoterapêutica na dor e sustentar 

as avaliações qualitativas realizadas. No entanto, verificou-se que a sua utilização em todas as sessões 

foi uma desvantagem pela necessidade de dispensar parte do tempo da sessão para o seu 

preenchimento e de o foco incidir demasiado nos seus resultados, dando menos importância aos 

resultados observados nas reações subjetivas dos utentes. Em futuras intervenções nesta área, seria 

importante refletir sobre os ganhos da sua utilização apenas no início e no final de todo o processo, 

percebendo em que medida os problemas do dia-a-dia influenciam as suas respostas e averiguando a 

possibilidade das mesmas serem enviesadas pela memorização das alíneas selecionadas em cada 

questão.  

Tendo em conta que a técnica mais utilizada e com maior sucesso incidiu na escrita de 

canções, seria interessante perceber e explorar em estudos futuros de que forma esta metodologia tem 

influência na diminuição do nível de dor e quais as estratégias que o musicoterapeuta pode utilizar 

para facilitar esse processo. Adicionalmente, integrado nos planos de intervenção de musicoterapia 

na área da dor, seria proveitoso investigar a potencialidade do relaxamento na intervenção 

musicoterapêutica, visto ter sido uma das atividades que os participantes mais solicitaram nas sessões 

e à qual atribuíam maior sucesso no alivio da dor. 
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Reflexão pessoal 

 

A intervenção musicoterapêutica com adultos foi, desde sempre, um desejo e desafio que 

gostaria de cumprir no estágio. Tendo tido contacto prévio com a área de oncologia, percebi que a 

satisfação das necessidades psicossociais dos utentes era condicionada pela patologia e que a música, 

pelos benefícios que apresenta, poderia promover a melhoria do seu bem-estar e QV. Por este motivo, 

e com a agravante de estar condicionada pela deslocação e trabalho por turnos, solicitei a realização 

do presente estágio com adultos, na UTD do hospital onde executo, atualmente, a minha atividade 

profissional como enfermeira. 

Tendo encontrado inicialmente alguma resistência por parte do hospital e dos técnicos à 

realização de um estágio de tão particular natureza, o trabalho acabou por ser aceite e facilitado pela 

existência de espaços livres, horário e dinâmica compatíveis na unidade com a realização das sessões 

de musicoterapia, permitindo-me iniciar o estágio em outubro de 2018.  

A opção pela realização de estágio no 2º ano do mestrado em musicoterapia revelou ser uma 

mais-valia por permitir o desenvolvimento prático de competências relacionadas com o processo 

musicoterapêutico, nomeadamente, a avaliação, definição de um plano terapêutico e consequente 

aplicação e avaliação dos resultados. Além disso, permitiu-me o desenvolvimento de competências 

no que respeita à capacidade para a escuta ativa, perda de insegurança e timidez, criação de relações 

terapêuticas eficazes, adaptação da linguagem e atividades ao estado psicoemocional dos utentes.  

No decorrer do estágio, a motivação que inicialmente existia por ser uma área ainda pouco 

explorada e por ser pioneira na introdução da musicoterapia no HLL foi-se desvanecendo por um 

conjunto de obstáculos que se prendiam com a política de funcionamento do hospital e com as 

dificuldades de relacionamento entre profissionais e equipas. 

Ao longo das sessões foi difícil lidar com o tipo de utentes que recorre à UTD pela presença 

constante de sentimentos negativos e intolerância às atividades propostas que, inicialmente, exigiam 

de si um elevado nível de energia, dificultando a perceção da evolução do processo terapêutico a 

longo prazo. O facto de não voltarem a comparecer nas sessões e de não darem noticias, mesmo após 

várias tentativas de contacto telefónico, bem como a preocupação de não saber como agir e apoiar os 

utentes quando estes expunham os seus problemas, revelaram-se, do mesmo modo, aspetos 

dificultadores do processo. Houve, por isso, necessidade de agir por intuição e realizar várias 

pesquisas na literatura existente sobre o tema, de forma a conseguir lidar com as situações e não 



A Musicoterapia como promotora do alívio da dor crónica 

 

89 

Daniela Maria Crespo Brites 

 

comprometer todo o processo terapêutico. Considero, assim, que no contexto deste relatório, será 

importante partir das dificuldades sentidas para refletir sobre os próximos passos da minha formação 

e desenvolvimento profissional como musicoterapeuta, que poderão passar por mais formação nas 

áreas da ajuda psicológica e aconselhamento. 

Também a dificuldade de observação imediata e compreensão dos comportamentos ao nível 

não-verbal foi melhorando ao longo do estágio e facilitada pela visualização das gravações efetuadas, 

contribuindo para a realização de intervenções mais eficazes e direcionadas aos problemas. Contudo, 

é um aspeto que terei ainda de investir no futuro de forma a melhorar a minha ação como 

musicoterapeuta.  

Concluo que o estágio foi uma mais-valia no meu desenvolvimento enquanto futura 

musicoterapeuta pois percebi que, mais do que planear atividades para alcançar os objetivos 

propostos, nomeadamente, diminuir o nível de dor, o foco inicial situa-se no desenvolvimento e 

preservação das relações terapêuticas através de um trabalho estruturado e planificando entre o 

terapeuta e o utente. Apenas, desta forma, é possível utilizar o poder de distração, comunicação e 

autoexpressão da música, para alterar o humor associado à depressão e à ansiedade e redirecionar o 

foco de dor para uma atividade prazerosa na qual a pessoa possa expressar livremente as suas emoções 

e sentir-se valorizada pelo seu desempenho.
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APÊNDICE A 

 

Ficha de Identificação do Utente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MUSICOTERAPIA 

UNIDADE DE TRATAMENTO DA DOR 

HOSPITAL LUSIADAS DE LISBOA 

Ficha de Identificação do Utente 

  

1. Identificação 

Nome:__________________________________________________________________________   

Idade:_____________       Data de nascimento:____/____/______        Nacionalidade:____________    

Morada________________________________________________________ 

Código Postal:______-_____  Localidade:___________  

Telef /Telem:____________ 

Email:_____________________________________________ 

Habilitações académicas:______________            Profissão:_______________________________ 

 

2. Informações Clínicas 

Médico:_______________________________ Patologia associada:_________________________ 

Data de início de consultas na UTD:___________________________________________________ 

Terapêutica Farmacológica atual:_____________________________________________________ 

Terapêutica não Farmacológica:______________________________________________________ 

Data de início das sessões de Musicoterapia:____________________________________________ 

Motivo de adesão à Musicoterapia:____________________________________________________ 

 

 



 

 

 

3. História (Pessoal, familiar, hobbies):_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. Experiências musicais: sons durante a gravidez/infância/adolescência, se teve canções de 

embalar, recordações associadas à música, músicas preferidas, músicas que não gosta, 

instrumentos que gosta de ouvir, se toca algum instrumento e qual,… 

- Preferência pelos seguintes instrumentos musicais:______________________________________ 

- Toco os seguintes instrumentos musicais:______________________________________________ 

- Preferência pelos seguintes géneros musicais:___________________________________________ 

- Instrumentos musicais que menos gosto ou rejeito:______________________________________ 

- Géneros musicais que menos gosto ou rejeito:__________________________________________ 

- Sons não musicais que mais aprecio:__________________________________________________ 

- Sons não musicais que menos aprecio ou rejeito:________________________________________ 

- Quais as funções principais que a música tem na minha 

vida:____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Recordações sonoro-musicais da infância:______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Recordações sonoro-musicais da adolescência:___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Outros:__________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

4. Ambientes sonoros que predominam em sua casa 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

- Gosto de estar em silêncio:________ 

- Tolero bem ambientes com ruido:_______ 

 

6. Áreas Fortes/Aptidões 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

7. Áreas fracas/Aspetos aos quais reage de forma negativa 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

8. Atitudes e Comportamentos Musicais 

1) Escuto música 

- frequentemente                       - ocasionalmente                            - quase nunca 

2) Gosto de cantar 

- frequentemente                    - ocasionalmente                 - nunca ou quase nunca 

3) Gosto de dançar 

- frequentemente                  - ocasionalmente                   - nunca ou quase nunca 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B 

 

Registo das Sessões Individuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Registo de Sessões Individuais 

       NOME DO UTENTE:______________________  Data:__________ Nº da Sessão:_____ 

 

Observação direta do utente: 

 

Descrição sumária da sessão: 

 

Temas centrais: 

 

Novidades ou mudanças: 

 

Música produzida (instrumentos, repertório): 

 

Reações pessoais: 

 

A fazer… 

 

 

 

MUSICOTERAPIA 

UNIDADE DE TRATAMENTO DA DOR 

HOSPITAL LUSIADAS DE LISBOA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE C 

 

Grelha de Observação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MUSICOTERAPIA 

UNIDADE DE TRATAMENTO DA DOR 

HOSPITAL LUSIADAS DE LISBOA 

Grelha de Observação 

Nome:______________________________  Data de nascimento:__/___/___       

Domínio Tarefas R PR NR 

C
o
g
n
it

iv
o

 

Compreende e cumpre tarefas simples    

Reconhece e sugere canções do seu ISO     

Canta canções do seu ISO    

Descreve as vivências associadas à canção do seu ISO    

Mantém o foco/concentra-se na atividade do início ao fim    

Recorda momentos marcantes do seu passado     

Associa canções a momentos do seu passado    

Recorda as atividades desenvolvidas na sessão anterior    

Pensa de forma sequencial e organizada    

Mantém discurso fluido e organizado sobre um determinado tema    

S
o
ci

o
-E

m
o
ci

o
n
al

 

Mostra disponibilidade e vontade para a sessão    

Interage com a estagiária    

Mantém o contacto visual    

Demonstra sinais de ansiedade (inquietação, distração fácil, 

hiperatividade, irritabilidade) 

   



 

 

Demonstra sinais de depressão (tristeza, choro, apatia, desmotivação, 

desinteresse, vontade de terminar a sessão) 

   

Expressa os seus sentimentos verbalmente    

Tem capacidade de autorregulação emocional através da música    

C
o
m

u
n
ic

ac
io

n
al

 

Demonstra expressão verbal coerente com expressão não-verbal    

Comunica verbalmente de forma percetível e coerente    

Fala sobre diferentes assuntos    

Demonstra capacidade de adaptação    

Demonstra capacidade para a escuta    

Emite vocalizações com expressividade    

M
o
to

r 

Efetua os movimentos corporais propostos     

Efetua os movimentos propostos no tempo    

Efetua movimentos e canta simultaneamente    

Segura e manipula eficazmente os instrumentos    

Realiza os movimentos com ambos os membros    

Demonstra coordenação e sincronia motora    

Efetua movimentos de tensão-relaxamento    

Bate palmas ajustando-se à pulsação    

M
u
si

ca
l Canta afinado    

Reproduz aquilo que ouve    



 

 

Distingue os sons dos diferentes instrumentos    

Explora os sons dos instrumentos     

Consegue reproduzir sons nos diferentes instrumentos    

Participa eficazmente na improvisação vocal livre    

Participa eficazmente na improvisação instrumental livre, interagindo 

através dos objetos 

   

Participa eficazmente na improvisação estruturada    

Recorda e imita sons e sequências melódicas    

Adere a atividades musicais do tipo pergunta-resposta    

Reconhece as alterações de timbre e de fontes sonoras    

Demonstra sentido rítmico    

Demonstra preferência por determinados instrumentos    

Toca e canta em simultâneo    

Cria sequências melódicas    

É criativo nas suas produções musicais     

Escreve letras de canções com base no tema proposto    

Demonstra facilidade em escrever letras com rima     

Tem facilidade em escrever letras com a métrica da canção selecionada    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE D 

 

Tabelas de resultados da BDI, WHOQOL-Bref e EN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BDI e WHOQOL- Bref de M. H.  

 

 

Escala Numérica da Dor de M. H. – variação entre início e final das sessões 

 

 

BDI e WHOQOL- Bref de A. P.  

BDI e WHOQOL - Bref 

Sessões 1ª  2ª  3ª  4ª  5ª  6ª  7ª  8ª  9ª  10ª  11ª  12ª  

BDI 11 12 7 15 5 8 18 5 17 6 9 10 

WHOQOL - Bref 70 82 81 82 72 71 67 72 62 67 74 70 

EN 

Sessões 1ª  2ª  3ª  4ª  5ª  6ª  7ª  8ª  9ª  10ª  11ª  12ª  

Pontuação início 

da sessão 

5 6 4 6 5 8 6 8 6 6 4 5 

Pontuação final 

da sessão 

5 4 3 4 5 6 4 6 4 4 4 3 

BDI e WHOQOL - Bref 

Sessões  1ª   2ª  3ª  4ª  5ª  6ª  7ª  8ª  9ª  10ª  11ª  12ª  13ª 

BDI 31 25 32 35 27 32 23 28 31 30 22 28 21 

WHOQOL - 

Bref 

66 58 62 60 62 63 63 58 60 59 59 68 62 



 

 

Escala Numérica da Dor de A. P.– variação entre início e final das sessões 

 

 

 

BDI e WHOQOL- Bref de G. G.  

 

 

 

 

 

 

 

BDI e WHOQOL- Bref de R. C.  

  

 

 

 

 

 

 

 

EN 

Sessões 1ª  2ª  3ª  4ª  5ª  6ª  7ª  8ª  9ª  10ª  11ª  12ª  13ª 

Pontuação 

início da sessão 

5 6 7 7 8 6 7 7 5 8 6 5 6 

Pontuação final 

da sessão 

2 2 4 5 6 5 5 4 4 5 3 2 4 

BDI e WHOQOL - Bref 

Sessões  1ª 2ª  3ª  

BDI 15 13 17 

WHOQOL - Bref 83 81 90 

BDI e WHOQOL - Bref 

Sessões  1ª 2ª  3ª  

BDI 41 42 47 

WHOQOL - Bref 59 70 56 



 

 

 

BDI e WHOQOL- Bref de M. L.  

 

 

 

BDI e WHOQOL- Bref de Q. S.  

 

 

BDI e WHOQOL- Bref de M. D.  

 

 

BDI e WHOQOL - Bref 

Sessões  1ª 2ª  3ª  

BDI 17 15 15 

WHOQOL - Bref 75 80 77 

BDI  e WHOQOL - Bref 

Sessões  1ª  2ª  3ª 

BDI 8 5 3 

WHOQOL - Bref 80 82 79 

BDI e WHOQOL - Bref 

Sessões  1ª  2ª  3ª 4ª  

BDI 29 26 18 21 

WHOQOL - Bref 63 65 67 71 



 

 

 

BDI e WHOQOL- Bref de J. P. 

 

 

 

BDI e WHOQOL- Bref de M. V.  

 

 

BDI e WHOQOL- Bref de A. A.  

  BDI e WHOQOL - Bref 

Sessões  1ª 2ª  3ª 4ª  

BDI 25 24 27 27 

WHOQOL - Bref 61 62 62 66 

BDI e WHOQOL - Bref 

Sessões  1ª  2ª  3ª 4ª  5ª 6ª 

BDI 10 11 9 9 10 11 

WHOQOL - Bref 90 88 92 86 88 85 

BDI e WHOQOL - Bref 

Sessões  1ª  2ª  3ª 4ª  5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 

BDI 18 19 18 23 20 25 20 18 26 23 21 19 

WHOQOL - 

Bref 

52 53 54 55 50 53 52 52 49 45 51 51 



 

 

BDI e WHOQOL- Bref de M. F.  

 

 

 

 

BDI e WHOQOL- Bref de C. M.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BDI e WHOQOL - Bref 

Sessões  1ª 2ª  3ª 4ª  5ª 6ª 7ª 

BDI 7 17 13 12 13 15 19 

WHOQOL - Bref 69 78 64 66 61 67 64 

BDI e WHOQOL - Bref 

Sessões  1ª  2ª  3ª 4ª  5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 

BDI 14 8 5 3 6 7 4 5 8 5 8 7 

WHOQOL 

- Bref 

87 88 90 89 91 93 87 85 86 88 75 80 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE E 

 

Cartaz de Sessões de Grupo de Musicoterapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas as Quartas-Feiras 

A Musicoterapia é uma terapia que complementa o alívio da dor crónica de 
maneira comprovadamente eficaz e de baixo custo.  

É utilizada como estratégia não farmacológica da dor com capacidade de 
promover o autoconhecimento, levando à descoberta das causas do 
sofrimento que induzem a dor, propiciando a elaboração dos conflitos ao 

nível psíquico de forma simbólica através de experiências musicais. 

Musicar  

 a  Dor  

[ às 10:00H ] 

Unidade de Tratamento da Dor  

Enfª Daniela Brites  

Gostaria  de  participar  numa  sessão  de  Musicoterapia?   
  

Inscreva-se junto das enfermeiras, 

na Unidade de Tratamento da Dor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE F 

 

Panfleto informativo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE G 

 

Lembrança entregue na última sessão às utentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE H 

 

Plano terapêutico de M. H.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROBLEMA Nº 1: Desvalorização pessoal, preocupação constante devido à perda  

                               das suas capacidades  

 

Domínio: 

Emocional (dinâmicas intrapsíquicas) 

Objetivo: 

- Aumentar o envolvimento em atividades de autovalorização e avaliar positivamente as suas 

capacidades 

Sub-objetivos 

- Expressar mais facilmente 

os seus sentimentos. 

- Aumentar a sensação de 

prazer na realização das 

atividades propostas. 

- Diminuir sentimentos de 

impotência. 

Metodologias/ Atividades a desenvolver/ Técnicas a adotar 

- Proporcionar atividades 

musicais sem elevada 

exigência de empenho; 

- Identificar e recolher 

canções com significado 

pessoal; 

- Facilitar a satisfação das 

necessidades estéticas da 

utente; 

- Validar a expressão 

musical de sentimentos e 

aspetos pessoais; 

- Elaborar projeto de 

significação pessoal com 

canções escritas pela utente; 

- Análise de letras de canções 

com significado pessoal e 

relacionar com os seus 

sentimentos; 

- Proporcionar à utente 

algumas ferramentas de 

execução instrumental em 

instrumentos da sua escolha. 

- Escrita de letras de canções 

- Improvisação vocal; 

- Improvisação instrumental; 

- Tocar instrumento; 

- Promover a consciência das 

opções e progressos realizados no 

seio das atividades musicais; 

- Gravação áudio das canções que 

escreve. 

 

 



 

 

 

PROBLEMA Nº 2: Pensamentos obsessivos sobre a dor e sobre as consequências da  

                               mesma no seu dia-a-dia 

 

Domínio: 

Cognitivo-Intelectual 

Objetivo: 

- Reduzir a frequência de pensamentos focados na dor física. 

Sub-objetivos 

- Aumentar o grau de focagem 

em atividades de relaxamento. 

- Diminuir o número de 

verbalizações de dor ao longo das 

sessões; 

- Desenvolver técnicas de 

autogestão e redução da 

dor; 

Metodologias/ Atividades a desenvolver/ Técnicas a adotar 

- Focar a atenção na atividade 

musical em curso; 

-Exercícios de relaxamento 

muscular; 

- Exercícios de respiração, 

baseados na técnica toning; 

- Seleção de sons/vocalizos que 

representem a dor e 

improvisação vocal; 

- Expressar dor através dos 

instrumentos de percussão 

simples;  

- Acompanhamento de música 

cantada com movimentos 

corporais; 

- Escrita de letra sobre a dor com 

base numa canção de referência; 

- Dirigir o canto para local onde 

sente dor; 

- Improvisação vocal; 

- Improvisação 

instrumental; 

- Canto; 

- Toning; 

- Acompanhamento de 

música cantada com 

movimentos corporais. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA Nº 3: Isolamento social e consequente comprometimento das relações  

                               interpessoais. 

 

Domínio: 

Adaptação social  

Objetivo: 

- Aumentar a participação social e o contacto com a rede de suporte 

Sub-objetivos 

- Amplificar o interesse e 

participação em eventos culturais 

e de música; 

 

- Aumentar os laços 

estabelecidos com outros 

utentes na mesma situação; 

- Aumentar o contacto com as 

pessoas de referência; 

Metodologias/ Atividades a desenvolver/ Técnicas a adotar 

- Explorar possibilidades de 

envolvimento em eventos 

musicais, como ouvinte; 

- Acompanhar e interagir com a 

utente nas suas experiências 

musicais (principalmente, 

utilizando a guitarra); 

- Partilha de experiências 

relacionadas com a audição 

de música em concertos; 

- Incentivar a participação 

em sessões de grupo de 

musicoterapia; 

 

- Escrever letra para pessoa de 

referência; 

- Cantar canções familiares que 

partilha com as pessoas de 

referência;  

- Cantar canções elaboradas e 

tocar melodias com a família no 

domicílio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE I 

 

Grelha de Observação Inicial de M. H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MUSICOTERAPIA 

UNIDADE DE TRATAMENTO DA DOR 

HOSPITAL LUSIADAS DE LISBOA 

Grelha de Observação 

  

Nome:     M. H.   Data de nascimento: 13/05/1942   Data de avaliação: 16/01/2019 

 

Domínio Tarefas R PR NR 

C
o
g
n
it

iv
o

 

Compreende e cumpre tarefas simples X   

Reconhece e sugere canções do seu ISO  X   

Canta canções do seu ISO X   

Descreve as vivências associadas à canção do seu ISO  X  

Mantém o foco/concentra-se na atividade do início ao fim   X 

Recorda momentos marcantes do seu passado   X  

Associa canções a momentos do seu passado  X  

Recorda as atividades desenvolvidas na sessão anterior   X 

Pensa de forma sequencial e organizada   X 

Mantém discurso fluido e organizado sobre um determinado tema X   

S
o
ci

o
-E

m
o
ci

o
n
al

 

Mostra disponibilidade e vontade para a sessão  X  

Interage com a estagiária X   

Mantém o contacto visual  X  

Demonstra sinais de ansiedade (inquietação, distração fácil, 

hiperatividade, irritabilidade) 

X   



 

 

Demonstra sinais de depressão (tristeza, choro, apatia, 

desmotivação, desinteresse, vontade de terminar a sessão) 

X   

Valoriza-se a si mesma e é consciente das suas capacidades   X 

Expressa os seus sentimentos/dor/afetos   X 

Revela capacidade de autorregulação emocional através da música   X 

C
o
m

u
n
ic

ac
io

n
al

 

Demonstra expressão verbal coerente com expressão não-verbal X   

Comunica verbalmente de forma percetível e coerente X   

Fala sobre diferentes assuntos  X  

Demonstra capacidade de adaptação  X  

Demonstra capacidade para a escuta  X  

Emite vocalizações com expressividade   X 

M
o
to

r 

Efetua os movimentos corporais propostos   X  

Efetua os movimentos propostos no tempo  X  

Efetua movimentos e canta simultaneamente  X  

Segura e manipula eficazmente os instrumentos   X 

Realiza os movimentos com ambos os membros   X 

Demonstra coordenação e sincronia motora  X  

Efetua movimentos de tensão-relaxamento  X  

Bate palmas ajustando-se à pulsação   X 

M
u
si

ca
l 

Canta afinado  X  

Reproduz aquilo que ouve   X 

Distingue os sons dos diferentes instrumentos  X  

Explora os sons dos instrumentos  X   



 

 

Consegue reproduzir sons nos diferentes instrumentos X   

Participa eficazmente na improvisação vocal livre   X 

Participa eficazmente na improvisação instrumental livre, 

interagindo através dos objetos 

  X 

Participa eficazmente na improvisação estruturada   X 

Recorda e imita sons e sequências melódicas  X  

Adere a atividades musicais do tipo pergunta-resposta   X 

Reconhece as alterações de timbre e de fontes sonoras  X  

Demonstra sentido rítmico  X  

Demonstra preferência por determinados instrumentos X   

Toca e canta em simultâneo   X 

Cria sequências melódicas   X 

É criativo nas suas produções musicais   X  

Escreve letras de canções com base no tema proposto X   

Demonstra facilidade em escrever letras com rima  X   

Tem facilidade em escrever letras com a métrica da canção 

selecionada 

X   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE J 

 

Grelha de Observação Final de M. H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MUSICOTERAPIA 

UNIDADE DE TRATAMENTO DA DOR 

HOSPITAL LUSIADAS DE LISBOA 

Grelha de Observação 

  

Nome:    M. H.     Data de nascimento: 13/05/1942   Data de avaliação: 29/04/2019 

 

Domínio Tarefas R PR NR 

C
o
g
n
it

iv
o

 

Compreende e cumpre tarefas simples X   

Reconhece e sugere canções do seu ISO  X   

Canta canções do seu ISO X   

Descreve as vivências associadas à canção do seu ISO  X  

Mantém o foco/concentra-se na atividade do início ao fim  X  

Recorda momentos marcantes do seu passado  X   

Associa canções a momentos do seu passado  X  

Recorda as atividades desenvolvidas na sessão anterior  X  

Pensa de forma sequencial e organizada  X  

Mantém discurso fluido e organizado sobre um determinado tema X   

S
o
ci

o
-E

m
o
ci

o
n
al

 

Mostra disponibilidade e vontade para a sessão  X  

Interage com a estagiária X   

Mantém o contacto visual X   

Demonstra sinais de ansiedade (inquietação, distração fácil, 

hiperatividade, irritabilidade) 

X   



 

 

Demonstra sinais de depressão (tristeza, choro, apatia, 

desmotivação, desinteresse, vontade de terminar a sessão) 

X   

Valoriza-se a si mesma e é consciente das suas capacidades  X  

Expressa os seus sentimentos/dor/afetos X   

Revela capacidade de autorregulação emocional através da 

música 

 X  

C
o
m

u
n
ic

ac
io

n
al

 

Demonstra expressão verbal coerente com expressão não-verbal X   

Comunica verbalmente de forma percetível e coerente X   

Fala sobre diferentes assuntos  X  

Demonstra capacidade de adaptação  X  

Demonstra capacidade para a escuta  X  

Emite vocalizações com expressividade  X  

M
o
to

r 

Efetua os movimentos corporais propostos  X   

Efetua os movimentos propostos no tempo  X  

Efetua movimentos e canta simultaneamente  X  

Segura e manipula eficazmente os instrumentos  X  

Realiza os movimentos com ambos os membros  X  

Demonstra coordenação e sincronia motora  X  

Efetua movimentos de tensão-relaxamento X   

Bate palmas ajustando-se à pulsação  X  

M
u
si

ca
l 

Canta afinado   X 

Reproduz aquilo que ouve  X  

Distingue os sons dos diferentes instrumentos X   



 

 

Explora os sons dos instrumentos  X   

Consegue reproduzir sons nos diferentes instrumentos X   

Participa eficazmente na improvisação vocal livre  X  

Participa eficazmente na improvisação instrumental livre, 

interagindo através dos objetos 

 X  

Participa eficazmente na improvisação estruturada   X 

Recorda e imita sons e sequências melódicas  X  

Adere a atividades musicais do tipo pergunta-resposta  X  

Reconhece as alterações de timbre e de fontes sonoras  X  

Demonstra sentido rítmico  X  

Demonstra preferência por determinados instrumentos X   

Toca e canta em simultâneo  X  

Cria sequências melódicas  X  

É criativo nas suas produções musicais   X  

Escreve letras de canções com base no tema proposto X   

Demonstra facilidade em escrever letras com rima  X   

Tem facilidade em escrever letras com a métrica da canção 

selecionada 

X   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE K 

 

Plano terapêutico de A. P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROBLEMA Nº 1: Pensamentos repetitivos de autodesvalorização e culpabilidade  

 

Domínio: 

Emocional (dinâmicas intrapsíquicas e vivências afetivas) 

Objetivos: 

- Aumentar a avaliação positiva de si mesma e a satisfação com as atividades que desenvolve  

Sub-objetivos 

- Manifestar satisfação 

com o seu desempenho nas 

atividades musicais em 

sessão; 

- Aumentar a valorização positiva das 

suas competências interpessoais; 

- Aceitar o aparecimento 

da doença e validar os 

seus sentimentos; 

Metodologias/ Atividades a desenvolver/ Técnicas a adotar 

- Recolha de reportório de 

músicas de referência; 

- Execução ativa (tipo 

performance) das suas 

canções e improvisações; 

- Musicar sensações e sentimentos a partir 

de um tema; 

- Analisar canções que transmitem 

mensagens de valorização pessoal;  

- Escrita de letra sobre as suas conquistas 

com a musicoterapia; 

- Improvisação vocal 

livre; 

- Improvisação 

instrumental. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROBLEMA Nº 2: Pensamentos obsessivos sobre a dor e sobre as suas consequências no dia-a-

dia 

Domínio: 

Cognitivo-Intelectual 

Objetivos: 

- Expandir o foco para observações e experiências musicais, além da sensação de dor; 

 

Sub-objetivos 

- Expressar a dor através da 

música; 

- Aceitar o grau de interferência da 

dor e circunscreve-lo; 

- Aumentar o número de 

verbalizações positivas 

relacionadas com as 

atividades e com o próprio 

desempenho; 

Metodologias/ Atividades a desenvolver/ Técnicas a adotar 

- Exercícios de respiração ao 

som de melodias com sons da 

natureza; 

- Explorar as suas 

competências musicais; 

- Proporcionar um aumento 

da capacidade musical e 

expressiva; 

- Promover a realização dos 

trabalhos de casa propostos ao 

longo do processo 

terapêutico; 

- Escrita de letra sobre a dor com 

base numa canção de referência; 

- Atribuir e reproduzir sons 

associados à dor;  

- Expressar a dor através de 

instrumentos de percussão 

simples; 

- Proporcionar à utente 

ferramentas de execução 

instrumental em instrumentos da 

sua preferência; 

- Toning; 

- Improvisação vocal; 

- Improvisação instrumental. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA Nº 3: Perda de memória  

Domínio: 

Processos cognitivos (Memória) 

Objetivos: 

- Ativar a memória musical afetiva e autobiográfica; 

Sub-objetivos 

- Expor momentos e situações 

positivas da sua vida; 

- Reconstruir a sua história 

individual; 

- Conseguir memorizar as letras 

que escreve e que são adaptadas 

às músicas que seleciona; 

Metodologias/ Atividades a desenvolver/ Técnicas a adotar 

- Selecionar e escutar canções 

associadas ao passado;  

- Refletir sobre as memórias 

evocadas; 

- Treinar a memória a curto 

prazo; 

- Acompanhar e interagir com a 

utente nas suas experiências 

musicais; 

- Imitar e memorizar frases 

simples com sequências de 5 

a 7 notas no xilofone; 

- Memorizar as letras das 

canções que escreve; 

- Elaborar canção sobre a 

sua história de vida; 

- Tocar xilofone; 

- Escrever canção; 

- Técnica da reminiscência. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE L 

 

Grelha de Observação Inicial de A. P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MUSICOTERAPIA 

UNIDADE DE TRATAMENTO DA DOR 

HOSPITAL LUSIADAS DE LISBOA 

Grelha de Observação 

  

Nome:   A. P.  Data de nascimento: 09/09/1960  Data de avaliação: 12/02/2019 

 

Domínio Tarefas R PR NR 

C
o
g
n
it

iv
o

 

Compreende e cumpre tarefas simples X   

Reconhece e sugere canções do seu ISO  X   

Canta canções do seu ISO X   

Descreve as vivências associadas à canção do seu ISO  X  

Mantém o foco/concentra-se na atividade do início ao fim  X  

Recorda momentos marcantes do seu passado   X  

Associa canções a momentos do seu passado  X  

Recorda as atividades desenvolvidas na sessão anterior  X  

Pensa de forma sequencial e organizada   X 

Mantém discurso fluido e organizado sobre um determinado tema X   

S
o
ci

o
-E

m
o
ci

o
n
al

 

Mostra disponibilidade e vontade para a sessão X   

Interage com a estagiária  X  

Mantém o contacto visual X   

Demonstra sinais de ansiedade (inquietação, distração fácil, 

hiperatividade, irritabilidade) 

X   

Demonstra sinais de depressão (tristeza, choro, apatia, 

desmotivação, desinteresse, vontade de terminar a sessão) 

 X  



 

 

Valoriza-se a si mesma e é consciente das suas capacidades   X 

Expressa os seus sentimentos/dor/afetos   X 

Revela capacidade de autorregulação emocional através da música  X  

C
o
m

u
n
ic

ac
io

n
al

 

Demonstra expressão verbal coerente com expressão não-verbal X   

Comunica verbalmente de forma percetível e coerente  X  

Fala sobre diferentes assuntos  X  

Demonstra capacidade de adaptação  X  

Demonstra capacidade para a escuta  X  

Emite vocalizações com expressividade  X  

M
o
to

r 

Efetua os movimentos corporais propostos   X  

Efetua os movimentos propostos no tempo  X  

Efetua movimentos e canta simultaneamente  X  

Segura e manipula eficazmente os instrumentos X   

Realiza os movimentos com ambos os membros  X  

Demonstra coordenação e sincronia motora X   

Efetua movimentos de tensão-relaxamento  X  

Bate palmas ajustando-se à pulsação  X  

M
u
si

ca
l 

Canta afinado  X  

Reproduz aquilo que ouve X   

Distingue os sons dos diferentes instrumentos  X  

Explora os sons dos instrumentos   X  

Consegue reproduzir sons nos diferentes instrumentos  X  

Participa eficazmente na improvisação vocal livre   X 



 

 

Participa eficazmente na improvisação instrumental livre, 

interagindo através dos objetos 

  X 

Participa eficazmente na improvisação estruturada  X  

Recorda e imita sons e sequências melódicas  X  

Adere a atividades musicais do tipo pergunta-resposta X   

Reconhece as alterações de timbre e de fontes sonoras  X  

Demonstra sentido rítmico X   

Demonstra preferência por determinados instrumentos  X  

Toca e canta em simultâneo   X 

Cria sequências melódicas  X  

É criativo nas suas produções musicais  X   

Escreve letras de canções com base no tema proposto X   

Demonstra facilidade em escrever letras com rima   X  

Tem facilidade em escrever letras com a métrica da canção 

selecionada 

X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE M 

 

Grelha de Observação Final de A. P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MUSICOTERAPIA 

UNIDADE DE TRATAMENTO DA DOR 

HOSPITAL LUSIADAS DE LISBOA 

Grelha de Observação 

  

Nome:    A. P.     Data de nascimento: 09/09/1960   Data de avaliação: 13/06/2019 

 

Domínio Tarefas R PR NR 

C
o
g
n
it

iv
o

 

Compreende e cumpre tarefas simples X   

Reconhece e sugere canções do seu ISO  X   

Canta canções do seu ISO X   

Descreve as vivências associadas à canção do seu ISO X   

Mantém o foco/concentra-se na atividade do início ao fim  X  

Recorda momentos marcantes do seu passado  X   

Associa canções a momentos do seu passado X   

Recorda as atividades desenvolvidas na sessão anterior  X  

Pensa de forma sequencial e organizada  X  

Mantém discurso fluido e organizado sobre um determinado tema X   

S
o
ci

o
-E

m
o
ci

o
n
al

 

Mostra disponibilidade e vontade para a sessão X   

Interage com a estagiária X   

Mantém o contacto visual X   

Demonstra sinais de ansiedade (inquietação, distração fácil, 

hiperatividade, irritabilidade) 

X   

Demonstra sinais de depressão (tristeza, choro, apatia, 

desmotivação, desinteresse, vontade de terminar a sessão) 

X   

Valoriza-se a si mesma e é consciente das suas capacidades  X  



 

 

Expressa os seus sentimentos/dor/afetos  X  

Revela capacidade de autorregulação emocional através da música X   

C
o
m

u
n
ic

ac
io

n
al

 

Demonstra expressão verbal coerente com expressão não-verbal X   

Comunica verbalmente de forma percetível e coerente X   

Fala sobre diferentes assuntos  X  

Demonstra capacidade de adaptação X   

Demonstra capacidade para a escuta X   

Emite vocalizações com expressividade X   

M
o
to

r 

Efetua os movimentos corporais propostos   X  

Efetua os movimentos propostos no tempo X   

Efetua movimentos e canta simultaneamente  X  

Segura e manipula eficazmente os instrumentos X   

Realiza os movimentos com ambos os membros X   

Demonstra coordenação e sincronia motora X   

Efetua movimentos de tensão-relaxamento X   

Bate palmas ajustando-se à pulsação X   

M
u
si

ca
l 

Canta afinado X   

Reproduz aquilo que ouve X   

Distingue os sons dos diferentes instrumentos X   

Explora os sons dos instrumentos   X  

Consegue reproduzir sons nos diferentes instrumentos X   

Participa eficazmente na improvisação vocal livre X   

Participa eficazmente na improvisação instrumental livre, 

interagindo através dos objetos 

 X  



 

 

Participa eficazmente na improvisação estruturada  X  

Recorda e imita sons e sequências melódicas X   

Adere a atividades musicais do tipo pergunta-resposta X   

Reconhece as alterações de timbre e de fontes sonoras  X  

Demonstra sentido rítmico X   

Demonstra preferência por determinados instrumentos  X  

Toca e canta em simultâneo  X  

Cria sequências melódicas  X  

É criativo nas suas produções musicais  X   

Escreve letras de canções com base no tema proposto X   

Demonstra facilidade em escrever letras com rima  X   

Tem facilidade em escrever letras com a métrica da canção 

selecionada 

X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE N 

 

Apresentação power-point sobre a Musicoterapia e o estágio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 
 

Escala de Depressão de Beck – BDI 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 
 

World Health Organization Quality of Life - Bref (WHOQOL-Bref) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 
 

Escala Numérica da Dor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO D 
 

Declaração de confidencialidade dos dados e documento de estudos não envolvendo 

experimentação humana (observacional, inquéritos, estudos)   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMISSÃO DE ÉTICA PARA A SAÚDE  

ESTUDOS NÃO ENVOLVENDO EXPERIMENTAÇÃO HUMANA (OBSERVACIONAL, INQUÉRITOS, 

ESTUDOS)   

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO  

a) Título do projecto (de estudo, investigação, etc.)  

Relatório de estágio “A Musicoterapia como promotora do alívio da dor crónica”.  

  

b) Autores / Promotor  

i. Promotor (Indivíduo ou entidade responsável pela execução do estudo)  

Estudante do 2º ano de Mestrado em Musicoterapia – Daniela Maria Crespo Brites.  

  

ii. Investigador principal (juntar resumo CV)  

Daniela Brites (Estudante do 2º ano de Mestrado em Musicoterapia, Enfermeira no Serviço 

de Imagiologia do HLL desde 08/2017, Professora de Violino na Academia de Música do 

Arrabal).  

  

iii. Colaboradores (juntar resumo CV)  

- Enfermeiras: - Inês Cordeiro (Licenciada em Enfermagem em 2009, Pós-graduada em 

Gestão, Enfermeira na Unidade de Tratamento da Dor desde 2011);                          

- Lara Fonseca (Licenciada em Enfermagem em 2009, Pós-graduada em Urgência e 

Emergência Hospitalar, Enfermeira na Unidade de Tratamento da Dor desde 2014);  

- Drª Ana Gomes (Doutorada em Psicologia da Saúde, especialista em Psicoterapia, 

Psicóloga Clínica na Unidade de Tratamento da Dor (UTD), Professora na Universidade 

Lusíada de Lisboa);  

- Dr. José Caseiro (Licenciado em Medicina em 1976, especialista em anestesiologia, 

chefe de Serviço da Carreira Médica Hospitalar, formador no curso de Especialização em 



 

 

Ciências da Dor, membro do conselho científico multidisciplinar da Sociedade Portuguesa 

de Geriatria e Gerontologia, coordenador e médico da Consulta da Dor na UTD no HLL);  

- Professora Drª Teresa Leite (Mestre em Musicoterapia e Doutorada em Psicologia 

Clínica e Terapias de Grupo, coordenadora do Mestrado em Musicoterapia da Universidade 

Lusíada de Lisboa, certificada pela American Music Therapy Association e European Music 

Therapy Confederation).  

  

iv. Há algum investigador/colaborador pertencente ao Hospital dos Lusíadas?  

Investigador e Colaboradores (Enfª Daniela Brites, Enfª Lara Fonseca, Enfª Inês Cordeiro, Dr. 

José Caseiro e Drª Ana Gomes).  

  

c) Natureza do estudo  

Inquérito isolado                                                              Estudo observacional  

Inquéritos seriados                                            Estudo retrospectivo com colheita de dados pessoais  

 

Especificar: Estudo de metodologia de estudo de casos com recolha Outro/ 

de dados quantitativos e qualitativos  

  

d) Local onde decorre o estudo (Serviço, Unidade, Laboratório, etc):  

Unidade de Tratamento da Dor (UTD) 

 Existem outros centros, onde a mesma investigação será feita?  

 Sim     

Nacionais                     Internacionais    

    

        Não  

Em caso afirmativo, identifique esses centros:  

 

  

 

  

x  

 

  

  

x  



 

 

 

Descrição sucinta do(s) objectivo(s) da investigação:   

- Reforçar o leque de intervenções terapêuticas dirigidas ao controlo da dor com uma 

abordagem complementar centrada na experiência musical em setting terapêutico; Contribuir 

para a melhoria da qualidade de vida dos utentes com dor crónica que frequentam a UTD; 

Sensibilizar os profissionais para o investimento futuro na musicoterapia como intervenção 

complementar, de forma a contribuir para um maior envolvimento dos utentes no processo 

terapêutico e a melhoria dos dados estatísticos da UTD no que respeita à diminuição subjetiva 

da dor.  

  

f) Encargos e situações especiais (se a investigação proposta envolver):  

i. Envolvimento de pessoal administrativo - indicação do tipo, frequência e quantidade da amostra e 

especificar se:  

(1) O tempo ocupado com a sua colaboração se destina especialmente a esta investigação.  
(2) Seria executado no âmbito dos cuidados assistenciais habituais a prestar ao doente.  

   

ii. Consultas / entrevistas de seguimento – especificar se:  

(1) As consultas são feitas especialmente para esta investigação ou se seriam executadas no âmbito dos 

cuidados médicos habituais a prestar ao doente;  
(2) Os entrevistadores estão obrigados ao segredo médico ou - em alternativa - se  foi assinado um acordo 

de confidencialidade com a Instituição.   

As sessões de Musicoterapia e as respetivas consultas de início e monitorização de progresso 

terapêutico são realizadas apenas para esta investigação, à parte dos restantes tratamentos e 

consultas. A informação adquirida sobre os clientes é arquivada e mantida no serviço em 

questão, num dossiê disponibilizado para o efeito. Estes dados serão destruídos logo após a 

conclusão do estudo.  

  

g) Caderno de recolha de dados (CRF):   

i. Como serão recolhidos os dados? (Nota: juntar um exemplar do caderno de recolha de dados)  

Os dados são recolhidos através do preenchimento de uma Ficha Individual do Cliente, uma 

folha de Registo das Sessões Individuais e um pequeno conjunto de escalas fornecidas ao 

próprio utente e que serão preenchidas em cada sessão. Nas primeiras sessões é elaborado um 

Plano Terapêutico Individual que serve de base à planificação e dinamização das sessões.  



 

 

  

ii. Como será mantida a confidencialidade nos registos?   

A confidencialidade será assegurada aquando do preenchimento do consentimento para a 

gravação vídeo das sessões e da cópia desse documento para o dossiê disponibilizado pelo 

serviço.  

  

h) Comentários adicionais (por favor, indicar a alínea a que se referem)  

2. JUSTIFICAÇÃO CIENTÍFICA DA INVESTIGAÇÃO  

Descrição sucinta dos fundamentos científicos da investigação, indicando se a investigação já foi feita 

anteriormente com seres humanos, qual o motivo que justifica a sua repetição; no caso da investigação nunca ter 

sido realizada em seres humanos, se o problema foi devidamente estudado a nível experimental de modo a optimizar 

os aspetos analíticos e técnicos e avaliar os possíveis danos.   

A dor crónica é uma experiência sensorial desagradável multidimensional, que tem sido 

amplamente estudada no plano psicológico e pode ser influenciada, entre outros fatores, pelo 

estado emocional do utente e a forma como ele/a conceptualiza a sua situação de doença. A 

intervenção musicoterapêutica que integra as várias dimensões psicológicas, associada á 

terapêutica medicamentosa, pode contribuir para uma redução significativa da dor 

psicológica. Em anos recentes, tem-se verificado um aumento de estudos científicos que 

relacionam a Musicoterapia (abordagem terapêutica integrada, não farmacológica e 

complementar à Medicina) à gestão da dor pelos benefícios que a mesma tem apresentado no 

seu controlo e na reformulação de significações pessoais relacionadas com os conceitos de 

doença, esforço e confrontação. Ao longo das sessões, os utentes são convidados a agir e a 

relacionar-se com o musicoterapeuta através da música, dirigindo o foco para o problema 

numa abordagem de aceitação e levando-os a explorar atividades onde, é possível haver 

crescimento e sentir bem-estar, através da prática musical. Além disso, ao amenizar os 

sentimentos negativos e permitindo usufruir de momentos de descontração e bem-estar, este 

tipo de intervenção é frequentemente bem aceite pela população pelos resultados de melhoria 

que apresenta.  

 



 

 

3. SUJEITOS  

 

 

 

4. 

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO PLANO DA INVESTIGAÇÃO  

a) Data prevista do início:  

Outubro de 2018  

 

b) Data prevista da conclusão  

Julho de 2019  

 

5. RISCO / BENEFÍCIO  

a) Há benefícios directos ou potenciais para o doente pela participação no estudo  

Com as sessões de Musicoterapia pretende-se benefícios para os clientes como o desvio do 

foco da dor, a diminuição da dor psicológica, o estabelecimento de relações de 

confiança/empatia, a melhoria da sua qualidade de vida, a promoção e manutenção da 

memória, além do usufruto de momentos de bem-estar e prazer. 

  

b) Precauções a observar na realização do ensaio  

Possível rejeição ou desconforto causado pela experiência musical pela revivência de momentos 

difíceis da vida, alteração do estado de consciência e a potenciação de estímulos com risco em 

determinadas patologias.  

   

  



 

 

 

c) Reacções adversas previsíveis  

A Musicoterapia apresenta uma relação favorável ao nível de custo-eficácia-benefício, não 

apresenta efeitos secundários e é facilmente incorporada num plano terapêutico multimodal.  

  

d) Considera que os meios utilizados no estudo podem violar a privacidade do doente?  

SIM  

Em caso afirmativo, indique que medidas serão tomadas para assegurar a confidencialidade: 

O preenchimento da declaração de confidencialidade permitirá assegurar que os dados não serão 

utilizados para outros fins a não ser para a discussão de casos no contexto escolar.  

e) Pagamento aos doentes  

  

 

 

Seguro:  

 SIM  

Em caso afirmativo, juntar cópia da apólice ou certificado de seguro da Companhia de Seguros:  

  

6. FOLHA DE INFORMAÇÃO AO DOENTE (JUNTAR CÓPIA)   

 

X  NÃO    

  NÃO  x  



 

 

7. CONSENTIMENTO INFORMADO (JUNTAR CÓPIA)    

     

A investigação ou estudo envolve              SIM              NÃO 

a) Menores?  

b) Inimputáveis?  

Em caso afirmativo, juntar folha de consentimento para os representantes legais.  

Caso o menor disponha de capacidade de entendimento e manifestação de vontade é necessário também o seu 

consentimento (recomendável a partir dos 7 anos, obrigatório a partir dos 14 anos).  

8. BENEFÍCIOS PARA O INVESTIGADOR / INSTITUIÇÃO  

a) Que tipo de benefícios resultarão do estudo, para o investigador e/ou instituição?   

O estágio irá permitir dar a conhecer as potencialidades da Musicoterapia aos clientes que 

frequentam a Unidade de Tratamento da Dor e contribuir para o alívio da dor ao atuar nas 

dimensões psicológica e emocional de cada um. Além disso, pretende-se que a elaboração do 

relatório de Estágio forneça dados consistentes e que corroborem as investigações científicas 

existentes nesta área no que diz respeito aos benefícios da utilização da Musicoterapia em clientes 

diagnosticados com dor crónica.  

  

Juntar cópia do acordo financeiro, se aplicável.  

b) Os dados obtidos constituirão propriedade exclusiva do promotor?  

SIM  

 Em caso de resposta negativa, que outras entidades têm acesso aos dados:  

Os colaboradores acima descritos terão também acesso aos dados e informações adquiridas.  

 

c) A publicação dos resultados do estudo será da exclusiva responsabilidade do promotor?  

SIM  

 

  X  

  X  

  NÃO  x  

X  NÃO    



 

 

9. TERMO DE RESPONSABILIDADE (MINUTA)  

Data do pedido de submissão (DD / MM / AAAA)  

  

Eu, abaixo assinado, Daniela Maria Crespo Brites (NOME), na qualidade de investigador principal, declaro 

por minha honra que as informações prestadas neste questionário são verdadeiras.  

Mais declaro que, durante o estudo, serão respeitadas as recomendações constantes das Declarações de Helsínquia a 

de Tóquio, da Organização Mundial de Saúde e da Comunidade Europeia, no que se refere à experimentação que 

envolva seres humanos, bem como o constante da Lei n.º 21/2014, de 16 de Abril.  

  

  

Lisboa, 30 de janeiro de 2019  

       ____Daniela Brites____   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E 
 

Declaração de confidencialidade para a gravação áudio/vídeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 

Eu, _________________________________________________, pai / mãe / guardião legal / 

encarregado (a) de educação do(a) _____________________________________ (riscar se for o 

próprio), declaro para os devidos efeitos que autorizo a que sejam feitos registos em gravação 

video/audio das sessões de intervenção em Musicoterapia, exclusivamente para efeitos de supervisão do 

trabalho realizado. 

 

Declaro ainda que fui informado(a) de que estas gravações serão utilizadas única e exclusivamente no 

contexto do trabalho terapêutico realizado, para efeitos de supervisão ou formação profissional, e que 

obtive respostas suficientemente esclarecedoras, por parte dos técnicos responsáveis, para as questões 

por mim colocadas acerca deste projecto. 

 

 

________________, _____ de __________________ de _______ 

(local)   (dia)  (mês)   (ano) 

 

 

O Próprio ou o(a) Guardião Legal / Encarregado(a) de Educação, 

 

_______________________________ __________________________________ 

Assinatura     Nome Legível 
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