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MUSIC AS A RESOURCE IN THE THERAPEUTIC PROCESS OF PATIENTS WITH 

ANXIETY DISORDER 
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RESUMO 

Devemos considerar que a música possui uma grande influência em toda nossa vida, 
desde o nosso nascimento - através das cantigas de ninar- perpassando por toda 
nossa história, nas festas de família, nas brincadeiras com amigos, em programas de 
tv, filmes, propagandas etc. Através desse artigo, busca-se identificar as atribuições 
dos elementos musicais de forma positiva na potencialização das funções cognitivas 
de pessoas que estão em tratamento de saúde mental. Tem-se como principal objetivo 
investigar os efeitos da música sobre as emoções nos processos psíquicos e na 
terapia com ênfase nas funções cognitivas de pessoas com transtorno de ansiedade. 
A metodologia utilizada foi uma revisão de literatura bibliográfica, descritiva e 
qualitativa a fim de possibilitar a elaboração de uma análise mais ampla e objetiva 
sobre a música como instrumento de terapia. Com esse artigo, busca-se também a 
construção de um conhecimento mais aprofundado acerca da música como aliada no 
tratamento psicológico de indivíduos com quaisquer tipos de transtorno, mas 
principalmente a ansiedade, que pode ser tratada com medicamentos prescritos e 
terapia. Desta forma, é sabido que a musicalidade pode oferecer um valioso suporte 
ao processo terapêutico, com isso, planejou-se um estudo que visa verificar os 
impactos da música no tratamento da ansiedade, além de compreender a concepção 
da psicologia sobre o tema em questão.  
Palavras-chave: música; ansiedade; musicoterapia; terapia. 

 

ABSTRACT 

Considering that music has a great influence on our entire life, since our birth, through 
lullabies, passing through our entire history, at family parties, in games with friends, in 
TV shows, movies, advertisements, and others.This one article, we seek to identify the 
attributions of musical elements in a positive way in enhancing the cognitive functions 
of people who are undergoing mental health treatment.Its main objective is to 
investigate the effects of music on emotions in psychic processes and in therapy with 
an emphasis on the cognitive functions of people with anxiety disorders.The 
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methodology used was a literature review, descriptive and qualitative in order to enable 
the development of a broader and more objective analysis of music as a therapy 
instrument. This article also seeks to build a deeper knowledge about music as an ally 
in the psychological treatment of individuals with any type of disorder, but mainly 
anxiety, which can be treated with prescription drugs and therapy. Thus, it is known 
that musicality can offer valuable support to the therapeutic process, with this, a study 
was planned to verify the impacts of music in the treatment of anxiety, in addition to 
understanding the conception of psychology on the subject in question. 
Key words: music; anxiety; music therapy; therapy. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Desde o nosso nascimento, literalmente, a música se faz presente na vida dos seres 

humanos. Atualmente, até nas salas de parto utiliza-se da música para o relaxamento 

das gestantes durante o nascimento dos bebês e o chamado ruído branco é usado 

para despertar nos recém-nascidos a sensação intraútero. Mais para a frente, as 

músicas infantis tomam conta do universo da criança culminando nas músicas da 

adolescência e fase adulta. Músicas que fazem dormir, sonhar que emocionam e 

acalmam, que remetem a memórias afetivas que evocam momentos alegres ou 

tristes. Para a maioria das pessoas, a música faz parte do seu cotidiano de uma forma 

muito abrangente, sendo até mesmo rotineira em diferentes momentos e desfrutada 

no contexto tanto individual quanto coletivo. 

 

Em contrapartida aos benefícios sociais e psicológicos que a música oferece, os 

transtornos de ansiedade podem fazer com que os indivíduos que os possuem, tentem 

evitar situações que desencadeiem ou piorem seus sintomas. Assim, estes muitas 

vezes não frequentam ambientes coletivos onde poderiam relaxar e desfrutar com 

leveza de momentos descontraídos que envolvem a música. Tudo isso pode levar ao 

baixo desempenho no trabalho e nos relacionamentos interpessoais dos ansiosos. 

 

Os transtornos de ansiedade estão entre os transtornos psicológicos mais comuns e 

debilitantes. Frequentemente, de natureza crônica, os transtornos de ansiedade estão 

associados a graves prejuízos nos domínios interpessoal e ocupacional. A maioria dos 

teóricos concorda que uma única causa etiológica não é suficiente para explicar a 

complexidade e heterogeneidade do desenvolvimento que caracterizam os 

transtornos de ansiedade. (RIBEIRO et al., 2019) 
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Diante disso, buscaremos com esse estudo compreender a relação música versus 

sistema nervoso através de observações das técnicas de monitoramento neural 

bibliografadas, além de descobrir de que forma a música tem sido usada como 

ferramenta de combate a ansiedade.  

 

Segundo Castillo et al. (2000), os transtornos de ansiedade não são fáceis de 

identificar. Frequentemente, são exacerbações de preocupações normais ou traços 

de personalidade de longo prazo. Frequentemente ocorrem com outros transtornos 

que produzem sintomas semelhantes aos da ansiedade. Esses problemas 

apresentam desafios significativos de detecção e diagnóstico. 

Ao questionarmos o porquê da música pode ser uma aliada no processo terapêutico, 

pretendemos exemplificar a forma com que a influência musical através da terapia 

pode atingir de maneira positiva indivíduos que possuem transtornos de ansiedade. 

Assim, ampliando-se as chances de sucesso no tratamento, afinal, a música é 

facilmente acessada em qualquer lugar. 

 

A fim de direcionar a leitura do artigo e a discussão de seus fundamentos teóricos, 

este está dividido em três seções que demonstrarão os conceitos e síntese dos 

conteúdos.  

 

A primeira seção explicará a importância, os conceitos e definições acerca da música 

como instrumento de relaxamento que permeia por toda a vida do ser humano. Serão 

exemplificados os aspectos históricos das fundamentações que embasam a 

musicalização como um instrumento terapêutico a ser considerado. 

 

 Na segunda, a ansiedade será esclarecida como apesar de ser um fenômeno natural 

de defesa no nosso sistema nervoso, quando desencadeado em excesso, pode 

provocar graves consequências para a saúde mental de qualquer pessoa.  

 

Na última das etapas desse estudo, será feita a síntese dos temas investigados com 

o objetivo de se relacionar a música e a musicoterapia como ferramentas terapêutica 

para os transtornos de ansiedade através dos estímulos sonoros. 
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1. A HISTÓRIA DA MÚSICA COMO INSTRUMENTO DE TERAPIA 

 

Segundo Rocha (2013), desde a antiguidade, discute-se sobre as características mais 

marcantes da música e sua capacidade de evocar emoções e provocar sentimentos 

em quaisquer pessoas. Para Platão, a música tinha a capacidade de despertar 

diferentes traços morais específicos nos indivíduos, o que gerava conflitos e 

estranheza nesse período. 

 

É muito comum ao estudarmos história ao longo de nossa vida, nos depararmos com 

a música presente em diversos momentos marcantes. As melodias auxiliam o ser 

humano em sua fala, na comunicação, na socialização, no relaxamento, etc. É 

humanamente impossível que alguém se lembre do seu primeiro contato com a 

música, afinal de contas, desde o nosso nascimento ela está presente em nossa 

jornada. 

Toro (2000 apud Junior, 2008) discorre acerca do papel terapêutico atribuído à 

música, que era considerado fundamental para a sociedade pelos grandes filósofos 

gregos: 

“[...] como Platão, o qual considerava que a música trazia serenidade; 
Aristóteles, que valorizava a música por suas capacidades de facilitar uma 
catarse emocional; e Pitágoras, que considerava a possibilidade de a música 
restabelecer a harmonia espiritual, descrevendo-a como a medicina da alma 
(p.17).  

 

Segundo Todres (2006, p.162) “o conceito de música como um remédio para a mente 

e o corpo é antigo. Apolo, o deus da mitologia grega, era o provedor da medicina e da 

música.” Desde esse tempo, já se mostrava que a música afeta as necessidades 

físicas, emocionais, cognitivas e sociais de indivíduos de todas as idades. 

 

A música é entendida aqui como a decorrência de sons e silêncio formada ao 
longo do tempo, e apresenta elementos como ritmo, timbre, harmonia e 
melodia, componentes musicais capazes de afetar todo o organismo humano, 
de modo físico e psicológico, pois através destes elementos o ouvinte da 
música responde tanto de maneira afetiva quanto corporal (FERREIRA, 2005 
apud FILHO et.al 2019, p. 896) 

 

 

De acordo com o autor, os benefícios da música já são reconhecidos há séculos, mas 

apenas em anos mais recentes esse instrumento tem sido aprovado e estudado de 

forma mais científica. Os estudos acerca da música como ferramenta na terapia se 



7 

 

 

iniciaram no século XIX com Philippe Phinel, médico fundador da Psiquiatria na 

França, iniciou o trato moral nos asilos, no qual incluía a música que deveria ser 

“harmoniosa”. 

 

De acordo com Junior (2008) na idade média os benefícios da música desapareceram, 

só voltando a serem investigados com o surgimento das escolas de medicina, sendo 

inclusive utilizados como objeto de experimento nas chamadas epidemias de música 

ou em doentes melancólicos e até mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, após 

comprovação dos seus efeitos relaxante e sedativo.  

 

Na Segunda Guerra Mundial ressurgiu a música como terapia nos Estados 
Unidos, em hospitais para recuperação de neuróticos de guerra e, na 
Argentina, por ocasião de uma epidemia de poliomielite, que dizimou 
centenas de pessoas. Esses fatos levaram à criação dos primeiros cursos de 
formação de musicoterapeutas na Argentina e nos Estados Unidos. (p. 17) 

 

Atualmente, a capacidade da música de despertar emoções, apesar de 

constantemente observada no cotidiano, ainda precisa ser mais estudada. Uma 

compreensão mais apurada das estruturas envolvidas na evocação de emoções por 

música pode contribuir para o tratamento de distúrbios como ansiedade, depressão, 

entre outras doenças, uma vez que a música ativa áreas como o hipocampo (que 

poderia ter relação com a depressão) (KOELSCH, 2010 apud Rocha, 2013).  

 

É um instrumento que pertence ao ser humano, sujeitando à partilha de 
emoções ou afetos. Possibilitando ainda a recordação de memórias 
emocionais, tornando-se, assim, um transporte para sentimentos 
inacessíveis de outro modo (AREIAS, 2016 apud FILHO et.al 2019, p. 896) 

 

A música é capaz de influenciar o sistema nervoso autônomo do ouvinte e, 

consequentemente, provoca emoções diversas que vão desde as mais simples como 

a alegria e a tristeza, chegando as mais complexas, desencadeando sensações de 

ânimo que afetam o corpo e a mente. 

 

Assunção et al. (2020), fala que a música promove efeitos dos mais diversos tipos na 

mente humana. É praticamente impossível falar sobre fatores que influenciam o 

comportamento humano sem que haja, em algum momento, algo relacionado à 

música. Desta forma, compreende-se que a música desperta nos indivíduos a 

sensação de tranquilidade e/ou liberdade, o que é de grande valia no tratamento 
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terapêutico da ansiedade, que muitas das vezes é despertada por sentimentos de 

aprisionamento. 

 

Essa resposta corporal e emocional à música é compreendida ao investigarmos o 

cérebro humano. Desta forma, examinam-se as inúmeras partes do órgão que 

mostram algum tipo de reação ao som da música. Entende-se que a música incita-o 

e as emoções do ouvinte, observa-se as áreas atingidas pela música no cérebro 

também correspondem às áreas relativas às emoções e à criatividade. 

 

De acordo com Todres (2006 p.166) a música “age como um estímulo em competição 

com a dor, distrai o paciente e desvia sua atenção da dor, modulando, desta forma, o 

estímulo doloroso”. Estudos de imagem cerebral demonstraram atividade e alterações 

no sistema nervoso auditivo através da exposição a música. Aparentemente, a música 

é consegue baixar os níveis mais elevados de estresse e que “certos tipos de música, 

tais como a música meditativa ou clássica lenta, reduzem os marcadores neuro-

hormonais de estresse” (p.167). 

 

A percepção do som envolve uma série de estruturas cerebrais, tais como 
córtex pré-frontal, córtex pré-motor, córtex motor, córtex somatossensorial, 
lobos temporais, córtex parietal, córtex occipital, cerebelo e áreas do sistema 
límbico, incluindo a amígdala e o tálamo (OVERY; MOLNAR-SZACKACS, 
2009 apud ROCHA, 2013 p. 133). 

 

O exercício musical promove um avanço cognitivo, estimula a atenção, a memória, a 

destreza motora e cria unidade entre linguagem, música e movimento. A música 

provoca vibrações ou sensações que despertam no indivíduo 

 

De acordo com Junior (2018), as melodias não são meros produtos biológicos que se 

adaptam ao homem e ao mundo como resposta ao processo de seleção natural, mas 

sim “uma tecnologia transformativa: um produto cultural com substratos biológicos que 

modifica o modo como interagimos com o mundo” trazendo assim, vantagens, 

benefícios e qualidade de vida a quem as tem. 

 

2. OSTRANSTORNO DE ANSIEDADE  
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Para compreender os transtornos de ansiedade é importante que seja esclarecido que 

o conceito de ansiedade vem sendo cada vez mais usado pelo senso comum para 

caracterizar sensações características do medo, ou surpresa que nem sempre estão 

de fato atreladas ao conceito clínico desse fenômeno. A ansiedade é, de fato, uma 

reação normal ao estresse e pode ser benéfica em algumas situações, ao nos alertar 

sobre perigos e nos ajudar a nos preparar e prestar atenção.  

 

A ansiedade define-se enquanto fenômeno clínico quando implica em um 
comprometimento ocupacional do indivíduo, impedindo o andamento de suas 
atividades profissionais, sociais e acadêmicas, quando envolve um grau de 
sofrimento considerado pelo   indivíduo   como   significativo   e   quando as 
respostas de evitação e eliminação ocuparem um tempo considerável do dia. 
(ZAMIGNANI E BANACO, 2005, p. 78, 79) 

 

Ribeiro et al. (2019), aponta que os transtornos de ansiedade estão entre os 

transtornos psicológicos mais comuns e debilitantes. Frequentemente, de natureza 

crônica, estes estão associados a graves prejuízos nos domínios interpessoal e 

ocupacional. A maioria dos teóricos concorda que uma única causa etiológica não é 

suficiente para explicar a complexidade e heterogeneidade do desenvolvimento que 

caracterizam os transtornos de ansiedade. 

 

Segundo Castillo et al. (2000), os transtornos de ansiedade podem ocorrer desde a 

infância e possuem características que são manifestadas através do medo e das 

preocupações normais ou exageradas. Devido ao seu emocional ainda estar 

passando pelo processo de desenvolvimento, é mais difícil para os pequenos 

perceberem se suas angústias são comuns ou patológicas. Assim, ocasionando 

muitas vezes em um diagnóstico tardio devido a sua imaturidade. 

 

A forma mais fácil de se distinguir a ansiedade normal da ansiedade patológica é 

basicamente observar se a reação ansiosa é tem curta duração, se é autolimitada e 

relacionada ao estímulo do momento ou não, causando sofrimento e perturbação ao 

indivíduo. 

 
A identificação precoce dos transtornos de ansiedade pode evitar 
repercussões negativas na vida da criança, tais como o absenteísmo e a 
evasão escolar, a utilização demasiada de serviços de pediatria por queixas 
somáticas associadas à ansiedade e, possivelmente, a ocorrência de 
problemas psiquiátricos na vida adulta. (CASTILLO et al. 2000, p. 23) 
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Para Fonseca et al. (2009), a ansiedade é uma emoção caracterizada por sentimentos 

de tensão, pensamentos preocupados e mudanças físicas, como aumento da pressão 

arterial. Pessoas com transtornos de ansiedade geralmente têm pensamentos ou 

preocupações intrusivas recorrentes. Eles podem evitar certas situações por 

preocupação. Eles também podem ter sintomas físicos, como sudorese, tremores, 

tonturas ou taquicardia.  

 

Cerca de um quarto de todas as pessoas experimentam ansiedade de forma 

prejudicial à saúde. Experimentar ansiedade ocasional é uma parte normal da vida. 

No entanto, as pessoas com transtornos de ansiedade frequentemente apresentam 

preocupações e medos intensos, excessivos e persistentes em relação às situações 

cotidianas.  

 

Os transtornos de ansiedade diferem dos sentimentos normais de nervosismo ou 

ansiedade e envolvem medo ou ansiedade excessivos. Estes são os mais comuns 

dos transtornos mentais e afetam quase 30% dos adultos em algum momento de suas 

vidas. Possuem vários tratamentos eficazes - como a terapia através da música-

disponíveis, que são capazes de ajudar a maioria das pessoas a levar uma vida 

produtiva normal. (CASTILLO et al., 2000) 

 

De acordo com Zamignani e Banaco (2005, p.79), “o padrão comportamental 

característico dos transtornos de ansiedade, é a esquiva fóbica”, que é a reação do 

indivíduo diante de um evento ameaçador ou incômodo, este, reage de forma a 

eliminar, amenizar ou adiar esse evento.  

 

O que diferencia cada um destes transtornos é o tipo de evento 
experimentado como ameaçador ou incômodo e/ou o tipo de resposta na qual 
o sujeito se engaja de forma a produzir uma diminuição do contato com o 
estímulo aversivo (processos   de fuga/esquiva). As respostas envolvidas 
nesse processo podem ser classificadas como respostas de evitação e/ou 
eliminação do estímulo temido, assim como respostas de verificação ou 
outras respostas repetitivas que pospõem ou eliminam temporariamente a 
ameaça da apresentação desse estímulo. 

 

Segundo Ribeiro et al. (2019), frequentemente, os transtornos de ansiedade envolvem 

episódios repetidos de sentimentos repentinos de aflição intensa e medo ou terror que 

atingem o pico em minutos podendo causar ataques de pânico.  
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2.1 OS TIPOS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE MAIS CONHECIDOS 

 

Numa ótica geral, a ansiedade apesar de ser uma experiência normal e natural para 

todo ser humano, pode se tornar patológica quando em excesso, e a partir daí 

passando a ser diagnosticada como um transtorno, segundo os critérios definidos 

pelos manuais de saúde. Desta forma, ela é passível de tratamento a partir de técnicas 

específicas que identificam o pensamento desencadeador da ansiedade e das 

preocupações intensas, contrapondo o indivíduo com a realidade e trabalhando sua 

resposta comportamental. 

 

Os transtornos de ansiedade geralmente incluem as seguintes condições: transtorno 

de angústia da separação, transtorno do pânico, fobia social, transtorno de ansiedade 

generalizada, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno obsessivo-

compulsivo. O medo, a angústia e o desequilíbrio em todos esses tipos de transtorno, 

desencadeados por fatores sociais que na maioria das vezes, fogem ao controle do 

ansioso. (CASTILLO et al., 2000) 

 

De acordo com o autor, o transtorno de ansiedade de separação atinge principalmente 

crianças e adolescentes e é caracterizado por ansiedade excessiva em relação ao 

afastamento dos pais ou responsáveis - cuidadores ou quem assume o papel materno 

e paterno na vida do indivíduo-, de maneira inadequada ao nível de desenvolvimento, 

que persiste por, pelo menos, quatro semanas, causando sofrimento intenso e 

prejuízos significativos em diferentes áreas. 

 

Segundo Ramos (2015), o Transtorno de Pânico é caracterizado pela ocorrência 

espontânea de ataques de pânico. Estes, geralmente acontecem por menos de uma 

hora e causam a sensação de intensa ansiedade ou medo, articulados com casos de 

palpitações, respiração ofegante e até mesmo medo de morrer.  

 

O indivíduo “pode ter múltiplos ataques durante um único dia até, apenas, alguns 

ataques durante um ano. Estes ataques podem ocorrer acompanhados por 

agorafobia” que se trata pelo medo de estar sozinho em lugares com maior público, 
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principalmente, espaços onde há poucas rotas de fuga em caso de ocorrer um ataque 

de pânico. (RAMOS 2015, p.11), 

 

O transtorno de ansiedade social, é conhecido principalmente como fobia social. 

Trata-se de uma doença de curso crônico, potencialmente incapacitante e com 

grandes chances de ocasionar comorbidades. Manifesta-se como um medo excessivo 

de humilhação ou timidez em diferentes contextos sociais, como falar, se expressar, 

comer ou praticar atividades físicas em público. Muitas vezes, o que influencia o 

paciente na busca por tratamento é a dificuldade nos relacionamentos afetivos 

românticos. 

 

Castillo et al. (2000) aponta que o Transtorno de Ansiedade Generalizada – TAG, 

acomete aos mais jovens, que apresentam medo “excessivo, preocupações ou 

sentimentos de pânico exagerados e irracionais a respeito de várias situações”. Estes 

constantemente estão mais tensas e demonstram que “qualquer situação é ou pode 

ser provocadora de ansiedade”.  

 

Trata-se de pessoas que estão sempre bastante atormentadas com o julgamento 

alheio em relação a seu desempenho em qualquer área e “necessitam 

exageradamente que lhes renovem a confiança, que as tranquilizem” (p.21).  

 

Ramos (2015) afirma que o Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), ocorre 

quando se passa por uma situação que desencadeia um trauma emocional de grande 

intensidade. “Esses traumas incluem guerras, catástrofes naturais, agressão física, 

estupro e sérios acidentes”. Na maioria das vezes, estas situações estão vinculadas 

com “alguma forma de ameaça real ou possível à sua vida ou integridade física e 

mental” (p.14). 

 

De acordo com o autor, o TEPT envolve características que pressionam o indivíduo 

psicologicamente: 

 

Reviver o trauma através de sonhos e de pensamentos; Evitar 
persistentemente fatos, objetos ou quaisquer situações que lembrem o 
trauma; Medo de que a situação venha a se repetir; Sensações físicas de 
desconforto e ansiedade que podem ser desencadeados pela simples 
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recordação mental do trauma. A pessoa tem recordações com muita aflição, 
incluindo imagens ou pensamentos do trauma vivenciado. (p.14) 

 

As recordações, sonhos amedrontadores infelizmente costumam ocorrer e o indivíduo 

responde agindo ou sentindo como se o evento traumático estivesse acontecendo 

novamente. Tudo isso provoca grande sofrimento psicológico reforçando ainda mais 

suas limitações. 

 

O Transtorno Obsessivo-compulsivo (TOC), trata-se de uma doença em que o 

indivíduo demonstra obsessões e compulsões, ou seja, padece de ideias e/ou 

comportamentos considerados absurdos ou desnecessários para o próprio indivíduo 

e para quem está a sua volta.  

 

Considera-se que suas atitudes são incontroláveis, repetitivas e persistentes. “A 

pessoa é dominada por pensamentos desagradáveis de natureza sexual, religiosa, 

agressiva entre outros, que são difíceis de afastar de sua mente” (p.12), não fazem 

muito sentido, sendo gradativamente dispersadas por novas formas de 

comportamento.  

 
As obsessões são pensamentos recorrentes caracterizados por serem 
desagradáveis repulsivos e contrários à índole do paciente. Tais 
pensamentos não são controláveis pelos próprios pacientes e causam 
significativa perda de tempo, sofrimento pessoal e queda no rendimento em 
atividades. Há perda do controle sobre os pensamentos, e às vezes ocorrem 
atitudes ou comportamentos que visam neutralizar a ansiedade causada por 
tais pensamentos. Assim, compulsões podem ocorrer secundariamente às 
obsessões. (RAMOS 2015, p.12) 

 

Diante das características descritas acerca dos tipos mais comuns de transtorno de 

ansiedade, buscou-se investigar de que forma a musicoterapia poderia auxiliar no 

processo de tratamento destes pacientes. Considerando o histórico e a importância 

desta arte que está presente em diversos momentos e circunstâncias de nossa vida, 

agora trataremos da música e sua influência nos processos terapêuticos. 

 

3. A MÚSICA E A MUSICOTERAPIA NO TRATAMENTO DE PACIENTES COM 

TRANSTORNOS DE ANSIEDADE 

 

De acordo com Júnior (2008), o uso da música na área da saúde não se trata de uma 

prática exclusiva dos musicoterapeutas. Outros profissionais deste campo - que 
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muitas das vezes se deparam com situações onde os pacientes que possuem ou não 

transtornos de ansiedade, podem ter a sensação de inquietação ou pânico -, como 

médicos, dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, 

fisioterapeutas, enfermeiros, etc., fazem uso da música como mais uma ferramenta 

de suporte em sua prática profissional. 

 

A musicoterapia, trata-se de uma terapia que utiliza sons, não só de instrumentos 

musicais, mas também sons internos, ou os que são produzidos através de 

movimentos do próprio corpo do ser humano ou até mesmo do silêncio. Esta teoria 

serve para trabalhar questões pessoais, sociais e psíquicas de pessoas de todas as 

idades de forma preventiva ou para controle dos sintomas da ansiedade e de outras 

doenças da mente. (ROCHA E BOGGIO 2013) 

 
Sabendo que a música influencia o sujeito em vários aspectos, pode-se 
encontrar a aplicação da mesma como ferramenta de promoção de saúde na 
Musicoterapia, que resulta na promoção e facilitação da expressão, 
conservação, relações, organização cognitiva, física, mental, social, gerando 
assim o aumento da qualidade de vida do sujeito (PANACIONI, 2012 apud 
FILHO, 2019 p. 899) 

 

A música é uma arte milenar capaz de promover efeitos dos mais diversos tipos e de 

grande magnitude na mente humana. É improvável tratar sobre elementos que 

interferem no comportamento humano sem que haja, em algum momento, uma 

relação, por menor que seja, com a música. Pesquisas tem sugerido que as melodias 

podem ser um aliado em tratamento de sintomas de ansiedade. (ASSUNÇÃO et.al 

2000) 

 

Segundo Junior (2018), a música é uma modalidade de tratamento eficiente não 

invasivo e não doloroso, ao contrário de outras técnicas médicas. Ao ser aplicada de 

forma correta, sua utilização tem poucos ou quase nenhum efeito secundário; a 

terapia está facilmente ao dispor do doente, tanto no hospital como em sua residência, 

permitindo que até sua família (acompanhantes do paciente) tenha uma participação 

ativa no seu tratamento. Isso tudo sem comentar da economia de recursos com 

terapias e com a internação, ao atuar de forma preventiva e imediata.  

 

Rocha e Boggio (2013) apontam aspectos importantes da música, a partir de uma 

percepção quanto a forma que é produzida e a capacidade de “gerar interações 
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auditivo-motoras no cérebro de quem a executa e, também, no de quem ouve”. Os 

autores afirmam que é necessário compreender dois conceitos importantes para que 

se identifique essas interações. São eles: Feedfoward e Feedback. 

 

O primeiro está relacionado à capacidade do indivíduo de prever eventos, como bater 

os pés no ritmo de uma música. Já o segundo, trata da capacidade de realizar 

alterações no processo motor a partir da audição de estímulo sonoro, como um 

instrumentista afina seu instrumento musical para que as notas soem perfeitamente. 

 

A relação dessas teorias com os tratamentos dos transtornos de ansiedade está ligada 

no sentido de que o indivíduo se concentre nessas ações referentes ao som 

preliminarmente, em momentos de meditação ou em momentos de crise, para que 

este consiga se controlar sem que haja a necessidade de intervenção clínica ou para 

diminuir a possibilidade de danos a sí mesmo e a terceiros. 

 

O uso da música, a partir do entendimento musicoterápico, apresenta-se 
também como um trabalho preventivo, pois tende ao “esvaziamento” e 
canalização das energias de ansiedade e tensão, evitando que estas se 
ampliem e produzam bloqueios psicossomáticos que provocam, por exemplo, 
o estresse e a depressão. A música então favorece: a integração de pessoas, 
reconstrução de identidades, redução de ansiedade e construção de 
autoestima, principalmente para o tratamento de pacientes com problemas 
mentais (BARRETO, 2011 apud FILHO, 2019 p. 899). 

 

A musicoterapia atua de forma multidisciplinar, ou seja, onde vários profissionais 

podem estar trabalhando em conjunto de forma dinamizada, a fim de promover uma 

melhora no quadro do paciente com transtorno de ansiedade. Através dela são 

utilizados sons que podem despertar sensações que muitas vezes os pacientes nem 

sabem podem sentir. 

 
Utilizar-se de músicas que o paciente não goste, ou que cause irritação ao 
mesmo, pode prejudicar o tratamento ao invés de ajudar. Pode-se entender 
que não existe um tipo padrão de música. Músicas escolhidas para diferentes 
finalidades específicas dizem respeito a áreas e profissionais específicos, por 
exemplo, a musicoterapia (ANDRADE; JORGE PEDRÃO, 2005 apud 
JÚNIOR, 2008 p. 20) 

 

Não existe restrição relacionada aos gêneros musicais que podem ser usados em 

procedimentos terapêuticos, mas pesquisadores concordam sobre o uso de música 

com som ambiente (sons da natureza) ou música erudita instrumental. Esses estilos 
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aumentam níveis de concentração, uma vez que a ausência de vozes humanas 

supostamente não influenciaria ou evocaria lembranças ou pensamentos, quesitos 

estes que ficam comprometidos em pessoas com sintomas de ansiedade. 

 

Contudo, a musicoterapia tem objetivos e técnicas específicas para cada tipo de 

tratamento. Nela o paciente é visto como um todo, e a partir do seu diagnóstico são 

trabalhadas músicas através da memória musical que remetem ao algum momento 

pacífico, ou seja, sem grandes turbulências em sua vida. 

 

A Musicoterapia utiliza harmonias, sons, ritmos, instrumentos musicais como 
uma forma de tratamento adicional para várias disfunções psicológicas, 
auxiliando, assim, o sujeito a enfrentar várias patologias que circundam o 
desenvolvimento, as relações, a comunicação, a aprendizagem, a 
mobilização, etc. Além disso, apresenta características que desenvolvem 
potenciais e recupera papéis do sujeito de maneira que ele possa atingir 
inserção pessoal e social (BARRETO, 2011 apud FILHO, 2019 p. 899). 

 

Antes do início do tratamento é feito o processo de anamnese onde toda a vida do 

sujeito é estudada a fundo para que, assim, a partir de então possa se compreender 

quais tipos de música ou melodias podem ser eficazes em seu tratamento. 

 

De acordo com Filho (2019) a prática de mindfulness, que se trata de uma técnica de 

meditação que potencializa o uso da música como um recurso de suporte no 

tratamento dos transtornos de ansiedade. Esta, “visa proporcionar maior nível de 

atenção para contemplar as experiências e aceitá-las, livre das concepções que 

apareçam na consciência”. (p. 899) 

 

Quando a meditação é aliada a música o processo de concentração é aprimorado e 

fica livre das preocupações presentes no subconsciente. É proporcionada ainda ao 

paciente modificações nos aspectos psicofisiológicos e uma agilidade superior 

durante uma provocação negativa reduzindo a ansiedade e aumentando afeto positivo 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi possível perceber que a música possui um longo histórico de influência na vida do 

ser humano perpassando por todos os âmbitos e momentos de nossa vida. A musica 
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remete a memórias de bons e maus momentos o que a torna uma ferramenta 

essencial no processo terapêutico. 

 

A música está presente desde o nosso nascimento, passando pela nossa infância e 

chegando a nossa vida adulta nos trazendo todo tipo de memória. Seja através de 

uma música que nos marcou na infância, ou alguma música que esteve presente num 

momento marcante dos nossos relacionamentos da adolescência ou as músicas que 

representam a nossa personalidade, etc. A música é uma arte que faz parte do ser 

humano e por isso é uma grande ferramenta no processo terapêutico. 

 

Conseguiu-se evidenciar bastante as características dos transtornos de ansiedade. 

Os sentimentos de medo, de desconfiança ou de dúvida, de frustração podem 

desencadear no indivíduo respostas quase que irremediáveis se não forem 

identificadas e tratadas. 

 

Descobrimos que alguns transtornos ocorrem mesmo quando ainda somos bebês, 

outros são desencadeados ao longo da vida por situações traumáticas. Infelizmente, 

existes os transtornos que nascem com o indivíduo e se tornam mais evidentes no 

decorrer de sua vida. 

 

Diante deste estudo, percebeu-se que é importante que ao se identificar o transtorno, 

se busque o tratamento para estes de forma adequada. Através de uma abordagem 

multidisciplinar a musicoterapia é um recurso para todo tipo de terapia em saúde 

mental, não só nos casos de ansiedade. 

 

Nem todos os transtornos se curam, mas todos tem tratamento. É necessário se 

compreender que cada indivíduo pode ter uma vida mais saudável quando buscar 

ajuda dos profissionais da psicologia para lidar com transtornos de ansiedade outras 

patologias. 

 

Por fim, foi esclarecido que a música devido ao fácil acesso de qualquer lugar e a 

influência positiva das boas memórias e dos estímulos cerebrais que ela produz pode 

ser uma grande aliada no processo terapêutico. Afinal, essa facilidade permite que as 

crises sejam controladas mais rapidamente evitando maiores prejuízos ao indivíduo. 
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Este estudo é uma porta para muitos outros que poderão vir futuramente. Assim como 

o conhecimento é macro, ou seja, é para a vida, a musicoterapia também é. Apesar 

de pouco disseminada é um caminho acessível para o tratamento de patologias 

relacionadas ou não com a ansiedade. 
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